
J e g y z ı k ö n y v  
 
 

 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. október 30-án 
megtartott ülésérıl 
 
 
 
Jelen vannak: 
 

- Papszt Lajos polgármester, 
- Erdıs József, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Kóczián Lászlóné, Lenner 

Vilmos, Makarész Zoltán, Semsey Ottó, Székely-Benke László, Zsombok Lajos 
képviselı-testületi tagok, 

- Dr. Szatmári Ibolya jegyzı, 
- Dr. Sovák Erika aljegyzı, 
- Posza Jánosné mb. közgazdasági irodavezetı,  
- Böröndi Franciska hatósági irodavezetı, 
- Dr. Szücs Gábor kistérségi irodavezetı, 
- Sándor János fımunkatárs, 
- Nagyné Horváth Gabriella belsı ellenır, 
- Borbély Róbert fıelıadó, 
- Dávid Jánosné fımunkatárs, 
- Bódis Attiláné fıelıadó 

 
Jelen van továbbá: - Peitlerné Takács Éva és Nyers Györgyi intézményvezetık 
 
 
Távol maradt: - Dankó József és Jozó Tamás képviselı-testületi tagok 
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
9  fı képviselı-testületi tag megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2008.évi pályázatairól, beruházásairól. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
2.) Közmunkaprogram. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
3.) Javaslat a TÁMOP.3.1.4./08/2.számú, a kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés – 
innovatív intézményekben címő pályázat benyújtására. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
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4.) Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009.évi fordulójának – 
a települési önkormányzatokra vonatkozó – Általános Szerzıdési Feltételeinek módosulása, a 
pályázók körének bıvítése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
5.) Lengyeltóti Város Önkormányzat 2009.évi belsı ellenırzési tervének meghatározása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
6.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
7.) Sipos Zoltánné részére a Lengyeltóti, Zrinyi u.27. sz. (985/1hrsz.) alatti épület értékesítése.  
 
Elıadó. Papszt Lajos polgármester 
 
8.) Lengyeltóti, Zrinyi u.27.sz. alatti (985/5 hrsz.) alatti volt bérlakás értékesítési ügye. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
9.) Dr. Sztankula Kornél fakivágási kérelme. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
10.) Lengyeltóti Nyugati temetı állapotával kapcsolatos bejelentés. 
 
Elıadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyzı  
 
11.) Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodásának felmondása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
12.) Papszt Lajos polgármester jutalma. 
 
Elıadó: Zsombok Lajos Jogi, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
13.) Bejelentések 
 
A képviselı-testület  10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

145/2008.(X.30.) képviselı-testületi határozat 
 

                               A képviselı-testület a polgármester által felsorolt napirendi 
                               pontokat elfogadja. 
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1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2008.évi pályázatairól, beruházásairól. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy az anyag elkészítése óta az alábbi változások történtek: 
 
A délelıtt folyamán ülésezett a Regionális Fejlesztési Tanács, és a Szent János árokra beadott 
pályázatot sikeresen bírálták el.  
A pályázatok sikeres lebonyolításával 548 millió forintos fejlesztés valósul meg 2009-2010. 
években, melyhez az önkormányzatnak 33.241 e Ft. önrészt kellett biztosítani.  
 
Elıreláthatólag  2010-évben a kistérség részére 1,3 milliárd forint fog a rendelkezésére állni, 
melynek 60 %-a gazdaságfejlesztésre kell, hogy fordítódjon. Ipari park létesítésének 
lehetıségérıl tárgyalt a FERRO-FLEX Kft. tulajdonosával. Rendezıdni látszik a 
pulyatelephez vezetı út ügye. Pályázatot kívánnak benyújtani közösség terek kialakítására 
(sportöltözı).  A vízrendezéssel és városrehabilitációs pályázatok újra kiírásra kerülnek. 
Véleménye szerint az iskola felé, és a Kaposvári út folytatásában a vízrendezést úgy kell 
megoldani, ahogy az megtervezésre került.  
 
 
A képviselı-testület  10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

146/2008.(X.30.) képviselı-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az 
                                Önkormányzat 2008.évi pályázatairól, beruházásairól szóló 
                                tájékoztatót elfogadja. 
 
                                Határidı: azonnal 
                                Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
  
 
 
2.) Közmunkaprogram. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselı-testület  10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

147/2008.(X.30.) képviselı-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
                              Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás részére a 
                              Közmunkaprogram feladatai finanszírozásához  
                              3.010.937,-Ft forgótıkét biztosit. 
 
                             A forgótıke összegét a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
                             Társulás 11743105-15571380-10010000.számú közmunka- 
                              program elnevezéső számlájára 2008. november 30-ig át kell 
                              utalni. 
 
                              Határidı: 2008. november 30.  
                              Felelıs: polgármester 
 
 
3.) Javaslat a TÁMOP.3.1.4./08/2.számú, a kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés – 
innovatív intézményekben címő pályázat benyújtására. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület  10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

148/2008.(X.30.) képviselı-testületi határozat 
 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete  
                                 pályázatot nyújt be a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlı 
                                 hozzáférés – Innovatív intézményekben” címő, TÁMOP 
                                 3-1.4./08./2. kódszámú pályázati felhívásra. 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
                                 pályázat elkészítésével megbízza az Euron Tanácsadó és 
                                 Szolgáltató Kft-t (1146. Budapest, Cházár A.u.5.) 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete  
                                 vállalja az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft. által adott, 
                                 az elıterjesztés kötelezı mellékletét képezı árajánlatban 
                                 foglalt kiemelt ajánlat „A” pénzügyi feltételek alábbiak 
                                 szerint történı teljesítését: 

 
Szolgáltatás Díj/Ft. 
Pályázatírás Ingyenes 

Komplex intézményi szaktanácsadás 1.755.000 
Projektmenedzsment 12 % 

Összesen 1.755.000 
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                                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                                  felhatalmazza Lengyeltóti Város Polgármesterét a 
                                  pályázat beadásával kapcsolatos dokumentumok aláírására. 
 
                                  Határidı: azonnal 
                                  Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
4.) Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009.évi fordulójának – 
a települési önkormányzatokra vonatkozó – Általános Szerzıdési Feltételeinek módosulása, a 
pályázók körének bıvítése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület  9 igen szavazattal, 1 tartózkodással  az alábbi határozatot hozza: 
 

149/2008.(X.30.) képviselı-testületi határozat 
 
                                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                                  tudomásul veszi, hogy a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
                                  Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009.évi fordulójában 
                                  „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó 
                                  lakóhellyel rendelkezı, hátrányos szociális helyzető felsı- 
                                  oktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzés vonatkozó 
                                  keretidın belül, teljes idejő (nappali tagozatos) felsıfokú 
                                  alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan 
                                  képzésben, felsıfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
 
                                 Tudomásul veszi továbbá, hogy „B” típusú pályázatokra azok 
                                 az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezı,  
                                 hátrányos szociális helyzető (a 2008/2009. tanévben utolsó éves, 
                                 érettségi elıtt álló középiskolás, illetve felsıfokú diplomával 
                                 nem rendelkezı, felsıoktatási intézménybe felvételt még nem 
                                 nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2009/2010. 
                                 tanévtıl kezdıdıen felsıoktatási intézmény keretében teljes 
                                 idejő (nappali tagozatos) felsıfokú alapképzésben, egységes, 
                                 osztatlan képzésben, felsıfokú szakképzésben kívánnak részt 
                                 venni. 
                                 A képviselı-testület a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkor- 
                                 mányzati Ösztöndíjpályázat 2009.évi fordulójának a települési 
                                 önkormányzatokra vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételei 
                                 módosítását az elıterjesztés 1.számú melléklete szerinti 
                                 tartalommal elfogadja. 
                                 Gondoskodik a 2009.évi pályázati fordulóra szóló pályázati 
                                 kiírás szövegében az ösztöndíjra jogosultak körének módosításáról. 
 
                                 Határidı: azonnal 
                                 Felelıs: Papszt Lajos polgármester 



 6 

 
5.) Lengyeltóti Város Önkormányzat 2009.évi belsı ellenırzési tervének meghatározása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselı-testület  10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

150/2008.(X.30.) képviselı-testületi határozat 
 
                                 Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
                                 az Önkormányzat 2009.évi belsı ellenırzési tervét a mellék- 
                                 letben meghatározottak szerint elfogadja. 
                                 A belsı ellenırzési terv végrehajtásáról szóló éves ellenırzési 
                                 jelentést a polgármester a tárgyévet követıen, a zárszámadási 
                                 rendelet-tervezettel egyidejőleg terjeszti a képviselı-testület 
                                 elé. 
 
                                 Határidı: azonnal / értelem szerint 
                                 Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
6.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület  10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

151/2008.(X.30.) képviselı-testületi határozat 
 
                            Lengyeltóti Város Képviselı-testülete jóváhagyja a Pogány- 
                            völgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 
                            alábbiak szerinti módosítását: 
                            1. A Társulási Megállapodás III. A Társulás feladatai címő 
                                fejezet 1.)  pontja az alábbi g.) alponttal egészül ki: 
                                g.) mozgókönyvtári feladatok  
                            2. A Társulási Megállapodás IV. A Társulás részéletes feladatai 
                                az alábbi G.) fejezetcímmel és szöveggel egészül ki: 
                                G.) Mozgókönyvtári feladatok 
                                A Társulás a települések részére biztosítja a mozgókönyvtári 
                                szolgáltatást, mely feladat ellátására szolgáltatási szerzıdést 
                                köthet a szolgáltatás biztosítására nyilvános könyvtárakkal.  
 
                             Határidı: azonnal 
                             Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
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7.) Sipos Zoltánné részére a Lengyeltóti, Zrinyi u.27. sz. (985/1hrsz.) alatti épület értékesítése.  
 
Elıadó. Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Sipos Zoltánné a szomszéd lakást is szeretné megvásárolni, de a lakó nem nyilatkozott a lakás 
további sorsával kapcsolatban.  
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdést tett fel: Lenner Vilmos képviselı-testületi tag. 
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyzı 
 
A lakó februárig rendelkezik a lakáshasználat jogával. A hivatal csak a határidı lejárta után 
tud fellépni a bérlıvel szemben.  
 
 
A képviselı-testület  10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

152/2008.(X.30.) képviselı-testületi határozat 
                
                             Lengyeltóti Város Képviselı-testülete Sipos Zoltánné által bérelt, 
                             az önkormányzat tulajdonát képezı Lengyeltóti, Zrinyi u.27. szám 
                             alatt (985/A./1.hrsz.) lévı bruttó 75,65 m2 alapterülető önkormányzati 
                             bérlakás megvétele tárgyában  a bérlakás eladási árát egy összegben  
                             való teljesítés esetén 3.780.000,-Ft nettó összegben határozta meg,  
                             melyet a mindenkor hatályban lévı ÁFA összege terhel.  
                             Az eladási ár tartalmazza a helyi rendeleten alapuló  
                            10 %-os vételárkedvezményt, amely az elıvásárlásra jogosultat  illeti meg.  
                             A képviselı-testület kijelöli Sipos Zoltánné Lengyeltóti, Zrinyi u.27.sz. 
                             alatti lakost vevınek a fenti ingatlanra. Egyúttal felhatalmazza Papszt 
                             Lajos polgármestert az adásvételi szerzıdés megkötésére. 
 
                             Határidı: azonnal 
                             Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
8.) Lengyeltóti, Zrinyi u.27.sz. alatti (985/5 hrsz.) alatti volt bérlakás értékesítési ügye. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselı-testület  10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

153/2008.(X.30.) képviselı-testületi határozat 
                
                               Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a  
                               Lengyeltóti, Zrinyi u.27. (985/A/5 hrsz.) szám alatti, 
                               tehermentes társasházi ingatlanra vevıként jelöli ki  
                               Paksai Lajosné Lengyeltóti, Kossuth u.64.sz. alatti lakost 
                               2.700.000,-Ft-os vételáron, amely összeget a mindenkor 
                               hatályban lévı ÁFA terhel. 
                               A képviselı-testület felhatalmazza Papszt Lajos polgár- 
                               mestert, hogy Paksai Lajosné Lengyeltóti, Kossuth u. 
                               64.sz. alatti lakossal a szerzıdést kösse meg. 
 
                               Határidı: azonnal 
                               Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
9.) Dr. Sztankula Kornél fakivágási kérelme. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Dr. Sztankula Kornél jelezte az önkormányzat elé, hogy a háza elıtt lévı fák veszélyessé 
váltak, így kérte annak kivágatását. A Marcali Tőzoltóság árajánlata alapján  a munka 
60.000,-Ft-ba kerülne.  
 
Lenner Vilmos  képviselı-testületi tag 
 
A Csokonai utcában is több olyan fa van, ami veszélyes. Meg kell vizsgáltatni szakemberrel 
és árajánlatot kell kérni. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az iskola felújítás elıtt meg fogják vizsgálni a problémát. 
 
Kóczián Lászlóné képviselı-testületi tag 
 
Korábbi években is javasolta, hogy a közintézmények elıtt lévı fákat át kell nézetni. 
 
Erdıs József  képviselı-testületi tag 
 
Megjegyzi, hogy nem kell azonnal elrendelni a fakivágást, a fákat meg lehet fiatalítani is. 
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Papszt Lajos  polgármester  
 
A november havi ülésre Borbély Róbert egy szakemberrel megtekinti a veszélyesnek ítélt 
fákat és árajánlatot fognak kérni. 
 
 
A képviselı-testület  10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

154/2008.(X.30.) képviselı-testületi határozat 
 
                                   A  képviselı-testület a Lengyeltóti, Zrinyi u.4.szám alatti 
                                   2 db. fenyıfa kivágását megrendeli a Marcali Tőzoltóságtól. 
                                   A munka 60.000,-Ft összegő bekerülési költségét vállalja. 
                                    
                                    A november havi ülésre fel kell méretni a közintézmények 
                                   elıtt álló fákat, melyrıl tájékoztatást kell adni a testületnek. 
 
                                   Határidı: azonnal 
                                   Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
10.) Lengyeltóti Nyugati temetı állapotával kapcsolatos bejelentés. 
 
Elıadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyzı 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A hulladékgazdálkodási rendelet szerint az üzemeltetınek konténert kell rendelnie a Zöldfok-
tól, melyet szerzıdéssel kell igazolnia. Lengyeltótiban mindkét temetıben csak hulladék-
lerakóhelyek vannak, amelyek nem felelnek meg az elıírásoknak.  
 
Kenyér Endre  képviselı-testületi tag 
 
A Zöldfok szálltja a hulladékot a temetıbıl, de akkor amikor azt jelzi feléjük. Véleménye 
szerint a konténereket nem lehet elhelyezni fıleg a Keleti temetıben, mivel egy több tonnás 
autó nem mehet rá a viacolor burkolatra. A temetıkben hulladékgyőjtık vannak, melyek 
tartalma a központi győjtıbe kerül át. 
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
A Keleti temetıben a hulladékgyőjtı teljesen tele van. El kell tüntetni a szemétkupacokat, 
mert csak így tudják az embereket leszoktatni arról, hogy a kijelölt lerakóhelyen kívül is 
elhelyezzék a hulladékot. Véleménye szerint a gazdátlan sírokat  is le kell kaszálni. 
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Lenner Vilmos  képviselı-testületi tag 
 
A nyugati temetıben fıleg a kerítés hiánya okoz problémát, így fordulhat elı, hogy az állatok 
szabadon ki-be járnak a temetıben. Megítélése szerint hiába is kerítenek újra a drótot ismét el 
fogják lopni.  
A keleti temetıben nagy sok sírhely van, amelyet nem gondoznak. Ezeket fel kell mérni és új 
sírhelyként hasznosítani.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyzı 
 
A november havi ülésre mélységében érinteni fogják a temetıvel kapcsolatos összes 
problémát. Véleménye szerint a testület és a hivatal a bejelentésre gyorsan reagált.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Véleménye szerint az üzemeltetınek hetente körbe kell járni a temetıket. Figyelni arra, hogy 
illegálisan helyeztek-e el szemetet, vagy ellopták-e a kerítést. Sokszor ezekre csak hetek 
múlva került sor.  
 
 
 
A képviselı-testület  10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

155/2008.(X.30.) képviselı-testületi határozat 
 
                                  1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                                       utasítja Kenyér Endréné Lengyeltóti, Kert u.36.sz. 
                                       alatti lakost, mint a Lengyeltóti temetık üzemeltetıjét, 
                                       hogy a Lengyeltóti Ny-i temetı, Temetı utca felöli 
                                       személyi bejáróját a halottak napja elteltével, 2008.  
                                       november 6-ig véglegesen zárja le, továbbá folyamatosan 
                                       gondoskodjon mindkét temetıben a gépkocsi bejárók 
                                       állandó lezárásáról. 
 
                                  2.) A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                                       utasítja a jegyzıt, hogy a jelenleg érvényben lévı temetı 
                                       üzemeltetési szerzıdés és a hatályos temetıi rendelet 
                                       közötti összhang megteremtése érdekében a soron következı 
                                       ülésre új kegyeleti közszolgáltatási szerzıdést készítsen elı. 
 
                                  Határidı: azonnal 
                                  Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
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11.) Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodásának felmondása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselı-testület  10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

156/2008.(X.30.) képviselı-testületi határozat 
 
                        Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, 
                        hogy a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását 
                        Célzó Önkormányzati Társulásból kilép. 
                        Felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert, hogy a társulási meg- 
                        állapodás felmondása ügyében járjon el. 
 
                        Határidı: azonnal 
                        Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
  
 
12.) Papszt Lajos polgármester jutalma. 
 
Elıadó: Zsombok Lajos Jogi, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Papszt Lajos polgármester személyes érintettséget jelent be. 
 
 
A képviselı-testület  9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

157/2008.(X.30.) képviselı-testületi határozat 
 
                                 A képviselı-testület Papszt Lajos polgármester bejelentését 
                                 elfogadja a szavazásból kizárja. 
 
Zsombok Lajos  bizottsági elnök 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a dolgozók is kaptak 1 havi jutalmat, amelyre 2 éve nem volt 
példa. Annak ellenére, hogy a hivatalnál évek óta nem volt jegyzı a hivatal mőködött. Az 
iskolánál november 30-ig tekintik át a maradványt. 
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyzı 
 
Az önkormányzat és intézményeinél a bérmaradvány 6,7 millió forint volt. A jogilag 
betervezett létszám nem minden esetben került betöltésre, sok volt a táppénz melybıl adódott 
a bérmaradvány. 
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Lenner Vilmos  képviselı-testületi tag 
 
Egyes cégek vezetıi több milliós jutalmat vesznek fel, annak ellenére, hogy veszteséget 
termelnek. Az elsı napirendbıl is kitőnik, hogy a polgármester úr mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a pályázatokkal minél több beruházás és fejlesztés elkészüljön a városban. 
Javasolja, hogy a polgármester út jutalmát 600.000,-Ft-ban állapítsák meg. Amikor év elején a 
bérét állapítják meg, az minden esetben az alsó határon van. Ez egy gesztus lenne a testület 
részérıl, mely a testület megbecsülését jelentené. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Kéri a testületet, mivel minden dolgozó egy havi illetményt kapott, ugyanolyan elbírálás alá 
essen az ı jutalmazása is.  
 
Zsombok Lajos  bizottsági elnök 
 
Felteszi szavazásra Lenner Vilmos képviselı módosító indítványát. 
 
 
A képviselı-testület 1 igen, 7 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

158/2008.(X.30.) képviselı-testületi határozat 
 

                                   A képviselı-testület Lenner Vilmos képviselı-testületi 
                                   tag módosító indítványát nem támogatja. 
 
 
A képviselı-testület 6 igen, 2 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

159/2008.(X.30.) képviselı-testületi határozat 
 

                                 A képviselı-testület Papszt Lajos polgármester részére 
                                 kiemelkedı munkájának elismeréseként 462.400,-Ft 
                                 összegő pénzjutalmat és 20.700,-Ft összegő ajándék 
                                 utalványt állapit meg. 
       
                                 Határidı: 2008. október 31. 
                                 Felelıs: Zsombok Lajos Jogi, Pénzügyi, Gazdasági és 
                                               Városfejlesztési Bizottság elnöke 
                                 
 
 
 
13.) Bejelentések 
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Papszt Lajos  polgármester  
 
Tájékoztatja a testületet, hogy október 30-ával az önkormányzat számláján 26 millió forint 
van, 60 millió forint betétben. A pályázatok utófinanszírozásával 113 millió forint az 
önkormányzat jelenlegi egyenlege. Nagyfokú takarékosság elvét követik, a 2009-es 
pályázatok önrészéhez a pénzügyi fedezetet biztosítani tudják. 
 
Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a Mővelıdési Ház az I.világháború befejezésének 90. 
évfordulójára programot szervez 2008. november 9-én 16 órára. Rendhagyó történelem órát 
tart Tóth Sándor tanár, és Gyuriga Károly plébános mond megemlékezést. A „Hısök 
kertjében” egy somfát fognak elültetni a város tiszteleteként, majd emléktáblát helyeznek el. 
 
Lenner Vilmos  képviselı-testület tag 
 
Nagyon szép gesztusnak tartja a megemlékezést, kéri, hogy minden évben tartsák meg. 
Felveti, hogy a katonai emlékmőnél legalább évente mindenszentekkor helyezzen el a testület 
egy mécsest. A magyarok is elvárják, hogy idegen országokban rendbetartsák az ott elesett 
katonák sírjait.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az ide temetett katonák országainak nagykövetsége nem veszik a fáradtságot, hogy egy évben 
egyszer bárminemő megemlékezést is tartsanak. Magánemberként bárki elmehet az 
emlékmőhöz és gyújthat gyertyát. A mindenszentek és a halottak napja a családoké. A 
városnapján is csak egyetlen koszorút helyeznek el az Emlékkertben. 
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
Véleménye az utókort rá kell döbbenteni, hogy mit jelentett a háború. Gondolkodjanak el 
azon, hogy a II. világháború végének napján május 9-én koszorúzzanak az emlékmőnél. 
Javasolja, hogy a jövı évi rendezvénynaptár elkészítésénél erre fordítsanak figyelmet.  
 
 
 
Papszt Lajos polgármester javasolja a testületnek, hogy a szociális ügyek elbírálására zárt 
ülést rendeljenek el. 
 
 
 

kmf. 
 
 

Dr. Szatmári Ibolya                                                                                          Papszt Lajos 
        jegyzı                                                                                                       polgármester  


