
J e g y z ő k ö n y v  
 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 25-én 
megtartott üléséről 
 
 
 
Jelen vannak: 

- Papszt Lajos polgármester, 
- Dankó József, Erdős József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös 

Erzsébet, Kóczián Lászlóné, Lenner Vilmos, Zsombok Lajos képviselő-testületi 
tagok, 

- Dr. Szatmári Ibolya jegyző, 
- Dr. Sovák Erika aljegyző, 
- Nagyné Horváth Gabriella közgazdasági irodavezető, 
- Sándor János főmunkatárs, 
- Dávid Jánosné főmunkatárs, 
- Borbély Róbert főelőadó, 
- Bódis Attiláné főelőadó 

 
Jelen van továbbá: Vargáné Fülöp Gyöngyi intézményvezető-helyettes, Peitlerné Takács 
Éva intézményvezető, valamint Móring József Attila országgyűlési képviselő 
 
 
Távol maradt: Makarész Zoltán, Semsey Ottó, Székely-Benke László képviselő-testületi 
tagok. 
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
9 tag megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
 
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
 
1.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2009.évi munkájáról. 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2009.évi szakmai beszámolója. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétele. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
4.) Lengyeltóti, Petőfi Sándor utcában veszélyes fák kivágása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
5.) Lengyeltóti, Pusztaszentgyörgy volt dohányszárítóhoz vezető út rendbetétele. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
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6.) Kesztyüsné Vohl Zsuzsanna közalkalmazotti lakásvásárlási támogatás iránti kérelme. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
7.) Települési szilárd hulladék szállítási díj megfizetéséhez kedvezményt igénylők 
kérelmének elbírálása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
8.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása. 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
 
9.) Egyebek. 
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

47/2010.(III.25.) képviselő-testületi határozat 
 

                               A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 
                               pontokkal egyetért. 
 
 
 
1.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2009.évi munkájáról. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Az elkészített anyagról csak pozitívan tud nyilatkozni, átfogó képet ad a hivatal 
tevékenységéről. Olyan kérdésekre is választ kapott belőle, ami eddig nem volt világos előtte.  
 
Lenner Vilmos   képviselő-testületi tag 
 
Problémának tartja, hogy egyetlen fellebbezés sem érkezett hatósági ügyben. 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet   képviselő-testületi tag 
 
Lenner képviselő Úr felvetésére elmondja, hogy neki is volt már olyan ügye, amelyben 
fellebbezést kívánt benyújtani, de megbeszélte az ügyintézővel és elállt az eredeti céljától, 
mert megfelelő magyarázatot kapott.  
 
Erdős József  képviselő-testületi tag 
 
Örül annak, hogy nincs fellebbezés, mert véleménye szerint ebből is látszik, hogy jól végzi a 
munkát az apparátus.  
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Papszt Lajos polgármester 
 
A hatósági munkán felül felhívná a figyelmet a beszámoló 22. oldalán található pályázatokról 
szóló elszámolásokkal kapcsolatban, ami igen nagy terhet ró az apparátusra. Ezen felül a 
kistérségi kollégákkal is napi kapcsolatot tartanak fel.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Köszöni a beszámolóval kapcsolatos pozitív visszajelzéseket.  A fellebbezéssel kapcsolatban 
elmondja, hogy valóban csekély a szám, de nagyon sok esetben, aki fellebbezni kíván bejön a 
hivatalba és megbeszéli az ügyintézővel a lehetőségeit.  
A hivatal az elmúlt évben több ellenőrzést kapott az Állami Számvevőszék és az 
Államigazgatási Hivatal részéről, igy ha nincs is fellebbezés, nagy a hivatal feletti kontroll.  
Szociális ügyekben több kritikát kaptak a lakosság részéről az elmúlt időszakban, de fontos 
érvényesíteni a központi és a helyi jogszabályokat.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

48/2010.(III.25.) képviselő-testületi határozat 
 
                         Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
                         Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót 
                         elfogadja.  
 
 
2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2009.évi szakmai beszámolója. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Megítélése szerint jó úton halad tovább az Alapszolgáltatási Központ, ha a vezetés ilyen 
szinten végzi a munkát, mint az elmúlt félévben. A beszámoló alapos, megfelelő válaszokat 
ad a felmerülő kérdésekre.  
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
Az elmúlt félévben minőségi változás állt be a Központ működésében. Elmondható, hogy 
soha nem volt ennyire intenzív a kapcsolat az intézmény és a Központ között. 
 
Móring József Attila  országgyűlési képviselő 
 
Évekkel ezelőtt, amikor indult az együttműködés voltak problémák. A kollégáitól kapott 
információ alapján tudomása van arról, hogy jó minőségű  munka folyik az Alapszolgáltatási 
Központnál.  
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Nagyon pozitív és megnyugtató, hogy ez a fajta ellátás nem arra törekszik, hogy az 
adminisztráció rendbe legyen és vége a munkaidőnek, hanem a problémákat kívánják 
megoldani, néha súlyos, nehéz döntések árán is.  
 
Vargáné Fülöp Gyöngyi  intézményvezető-helyettes 
 
Köszöni a pozitív véleményeket, valamint azt, hogy novemberben bizalmat szavaztak neki az 
intézmény vezetésére.  
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

49/2010.(III.25.) képviselő-testületi határozat 
 

                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                              Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2009.évi szakmai 
                              beszámolóját megtárgyalta és elfogadja. 
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétele. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Kovács Imre és Goldschmidt Antal is ingyenesen vállalta a szakfeladatok elvégzését.  
Javasolja, hogy Kovács Imrét bízzák meg a feladatokkal, és havi bruttó 10.000,-Ft 
tiszteletdíjat állapítsanak meg részére.  
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

50/2010.(III.25.) képviselő-testületi határozat 
 

                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
                                 tulajdonában álló 340/2, 024/1, 046/1, 046/3, 046/5, 
                                 0164/1, 0392, 3003, 3029/3, 3092/1 hrsz-ú erdő művelési 
                                 ágú ingatlanok vonatkozásában egyet ért a Somogy megyei 
                                 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgató- 
                                 ságánál történő erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétellel. 
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                                 Az erdőgazdálkodás során kötelezően alkalmazandó erdő- 
                                 gazdálkodói szakfeladatok végzésével Kovács Imre Lengyeltóti, 
                                 Bem u.18.sz. alatti lakosokat bízza meg, havi bruttó 10.000,-Ft 
                                 megbízási díj ellenében.  
 
                                 A képviselő-testület felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert 
                                 a szükséges kérelmek benyújtására. 
 
                                 Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
4.) Lengyeltóti, Petőfi Sándor utcában veszélyes fák kivágása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy befejeződik a 250 db. fa ültetése, amely az E-ON-nal történt 
megállapodás értelmében került beszerzésre.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

51/2010.(III.25.) képviselő-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                a Lengyeltóti, Petőfi u.11/a. szám előtti 4 db. bokrétafa 
                                (vadgesztenye), valamint a Petőfi u.15.sz. előtti 1 db. 
                                nagylevelű hársfa kivágásával egyetért. A fák kivágását 
                                Furján Gábor Nagyatád, Munkácsy u.41.sz. alatti 
                                vállalkozótól megrendeli, a kivágás költségére 80.000,-Ft 
                                + ÁFA, összesen: 100.000,-Ft összeget a Városgazdálkodás 
                                dologi kiadások terhére biztosit. A képviselő-testület 
                                felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert a fák kivágására 
                                kötendő megállapodás aláírására. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester   
 
 
 
 
5.) Lengyeltóti, Pusztaszentgyörgy volt dohányszárítóhoz vezető út rendbetétele. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

52/2010.(III.25.) képviselő-testületi határozat 
 
                           Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában 
                           álló 0122 hrsz-ú, közút művelési ágú ingatlan vonatkozásában egyetért 
                           azzal, hogy az út területén, É-i oldalon lévő cserjés, fás terület 
                           kitisztításra kerül, mely tevékenység elvégzését a Somogy megyei  
                           Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóságánál 
                           bejelenti. A képviselő-testület felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert 
                           a fásításból történő kitermelés bejelentőlap aláírására. 
                           Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában 
                           álló 0122 hrsz-ú közút művelési ágú ingatlan vonatkozásában a továbbiak- 
                           ban egyetért azzal, hogy az aszfaltozott út területét Molnár István Kaposvár, 
                           Orci u.18/b. szám alatti lakos rendbe tegye, a felmagasodott földpadka 
                           eltávolításával. 
 
                           Határidő: azonnal 
                           Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
6.) Kesztyüsné Vohl Zsuzsanna közalkalmazotti lakásvásárlási támogatás iránti kérelme. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Fel kell hívni Kesztyüsné figyelmét, hogy az önkormányzat szolgálati lakását a tanév végéig 
adja át és költözzön át a saját lakásába.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

53/2010.(III.25.) képviselő-testületi határozat 
 
                           Lengyeltóti Város Képviselő-testülete Kesztyüsné Vohl Zsuzsanna 
                           Lengyeltóti, Kossuth u.53.sz. alatti lakos részére a Lengyeltóti, 
                           Kossuth u.53.sz. (tulajdoni lapon Kossuth u.33.szám) 627-es hrsz-ú 
                           ingatlan megvásárlásához 700.000,-Ft támogatást biztosit a 
                           29/2005.(XI.25.) rendelete alapján, mely az Önkormányzat Polgár- 
                           mesteri Hivatalában és intézményeiben dolgozók lakótelek és 
                           lakóingatlan vásárlásának támogatásáról rendelkezik. 
                           A képviselő-testület a megállapodás megkötéséhez az ingatlan- 
                           nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges nyilatkozatok 
                           aláírására felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert. 
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                           A képviselő-testület felhívja Kesztyüsné Vohl Zsuzsanna figyelmét, 
                           hogy a Zrinyi u.27.sz. alatti önkormányzati lakást  
                           2010. július 1. napjáig köteles átadni az önkormányzat részére.  
 
                           Határidő: azonnal 
                           Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
Egyebek: 
 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az iskolánál ledőlt a támfal, melynek helyreállítási 
költsége anyagvásárlással együtt 100.000,-Ft. A munkálatokat a közmunkás dolgozók 
elvégzik.  
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
54/2010.(III.25.) képviselő-testületi határozat 

 
                               A képviselő-testület 100.000,-Ft-ot biztosit az iskolánál 
                               lévő támfal helyreállításának költségeire. 
 
                               Határidő: azonnal 
                               Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az elmúlt héten a város vendége volt a Durdevaci 
polgármester, aki a borversenyre érkezett. Március 23-án pedig a Weigerska-Górkai 
polgármester és 2 fős delegációja tartózkodott Lengyeltótiban, és együtt vettek részt Óbudán a 
Magyar-Lengyel barátság napján.  
 
Elmondja továbbá, hogy április 1-én 11 órakor kerül átadásra az iskola épülete. Az 
iskolaprojekt befejeződésének záró rendezvényére augusztus 20-a körül Öreglakon kerül sor.  
 
 
Móring József Attila  országgyűlési képviselő 
 
A parlamenti ciklus végén megköszöni a képviselő-testület, a hivatal együttműködését. 
Elmondható, hogy minden nehézség ellenére a kistérség összetartó ereje példaértékű volt. A 
jövőben bármilyen átalakuláson is megy végbe a rendszer, attól még a kistérségben 
ugyanazok lesznek a problémáik, és azon ami bevált nem szabad változtatni.  
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Papszt Lajos polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület a szociális ügyek elbírálását 
zárt ülés keretében folytatja. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 

 
 
Dr. Szatmári Ibolya                                                                                        Papszt Lajos 
jegyző                                                                                                             polgármester  


