
J e g y z ı k ö n y v  
 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 11-én 
közmeghallgatással egybekötött ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak: 
 

- Papszt Lajos polgármester, 
- Dankó József, 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. pénzügyi irodavezetı, 
- Böröndi Franciska hatósági irodavezetı, 
- Borbély Róbert fıelıadó, 
- Sándor János fımunkatárs, 
- Dávid Jánosné fımunkatárs, 
- Bódis Attiláné fıelıadó 

 
Jelen van továbbá: - Nyers Györgyi és Peitlerné Takács Éva intézményvezetık, 
 
Távol maradt: - Jozó Tamás képviselı-testületi tag 
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti iv alapján megállapitja, hogy 
10 fı képviselı-testületi tag megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
Javaslatára a képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 

1.) Az önkormányzat 2009.évi költségvetési koncepciójának kiegészitése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
2.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
3.) Helyi adókról szóló rendelet. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
4.) Luxusadó rendelet. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
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5.) A talajterhelési dijról szóló rendelet megtárgyalása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
6.) A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2008.(IV.25.) 
rendelet módositásának megtárgyalása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
7.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 
megtárgyalása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
8.) Az Önkormányzat 2008.évi költségvetési rendeletének módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
9.) Dr. Sztankula Kornél lakbér beszámitási ügye. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
10.) Lakásépitési támogatás iránti kérelem megtárgyalása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
11.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbirálása. 
 
Elıadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyzı 
 
 
A képviselı-testület  11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

189/2008.(XII.11.) képviselı-testületi határozat 
 

                               A képviselı-testület a polgármester által felsorolt napirendi 
                               pontokat elfogadja. 

 

1.) Az önkormányzat 2009.évi költségvetési koncepciójának kiegészitése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az elmúlt ülésen elfogadott költségvetési koncepcióval kapcsolatosan az alábbi kiegészitést 
teszi:  
A Pénzügyi Irodavezetıvel összeállitottak egy anyagot, ami ugyan nem fedi le még a 
valóságot, mivel nem tudni még az országgyülés által elfogadott számokat, de mankót ad arra 
vonatkozóan, hogy a gondolkodásukat befolyásolja a 2009-es évre.  
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A sajtóból értesültek arról, hogy a gazdasági válsággal kapcsolatosan a harmadik 
költségvetési javaslatot nyújtotta be a Pénzügyminiszter a Ház elé. Ismereteinek szerint a 
tavalyi normativák 374 millió forint volt, amelybıl gazdálkodtak, jövıre 358 millió forinttal 
számolnak. Látszik a majdnem 10 %-os a normativa kiesés. Mindenegyes kiesésre 
vonatkozóan van indoklása az elıterjesztésben a kormánynak. Köztudott, hogy a 
közalkalmazottak, köztisztviselık 13. havi juttatása eltörlıdik, ezért a normativákat is 
csökkentették.  
A tavalyi szinten gondolták az adóbevétel meghatározását, ami 79 millió forint. Személyi 
jövedelemadó tavaly 110 millió forint volt, 70 millió forinttal számolnak az egyéb, saját 
bevételek összege (étkezés, közterület használatbavétel), átvett pénzeszköz 90 millió forint 
(kistérségi normativ kiegészités), a védınıi szolgálatra 24 millió forint, az oktatási társulás 
(Nikla és Szılısgyörök) 111 millió forint és 91 millió becsülnek pénzmaradványnak, 18 
millió forintot  kalkulálnak a víz- és csatorna koncessziós dijból, ami összesen 950 millió 
forint bevételt jelentene. Ehhez az összeghez még kapcsolódik a kihirdetett, de még 
szerzıdéssel le nem fedett pályázatok. Az iskolánál 200 millió forinttal számolnak, a 
városrehabilitációt el kell végezni 2009-ben, amely 70 millió forint, bölcsıde, zeneiskola 20 
millió forint, Szent János árok 50 millió forint, amely összességében 1.300 milliárd forint. Az 
Önkormányzat saját költségvetését növelni kell 300 millió forinttal, mivel a gesztori 
feladatokat Lengyeltóti látja el az Öreglaki és Somogyvári iskolai beruházásnak.  
Megitélése szerint 2009-ben a képviselı-testület 1.600.000.000,-Ft-ot megközelitı összeggel 
tudnak gazdálkodni. Kihangsúlyozza, hogy 2009-évben fontos a takarékos gazdálkodás, a 
kiadások maximális visszafogása mellett a stabil müködtetés. A 2009-es pályázatokat 
folyamatosan figyelemmel fogják kisérni és minden lehetıséget kihasználnak. 
 
 
A képviselı-testület a polgármester tájékoztatóját tudomásul veszi.  
 
 
2.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(A tájékoztató a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
 
 
3.) Helyi adókról szóló rendelet. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az idei évben nem emeltek adót, mivel a lakosság terheit nem lehet tovább növelni. 
 



 4 

 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
28/2008.(XII.12.) rendelete 

a helyi adókról 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
4.) Luxusadó rendelet. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselı-testület  11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

190/2008.(XII.11.) képviselı-testületi határozat 
  

1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 
2/1928/2008.számú levelében foglalt törvényességi észre- 
vételét megtárgyalta. Az észrevétellel egyetért. 

 
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 

tudomásul veszi, hogy a luxusadóról szóló 22/2007.(XII.21.) 
rendelete érvényességi kellék hiánya miatt nem alkalmazható, 
ezért település egészére a luxusadóról szóló 2005.évi CXXI. 
törvény 1.számú mellékletében foglalt, a település be- 
sorolásának és a lakóingatlan fajtájának megfelelı értékhatár 
középértékét kell a települési átlagértéknek tekinteni. 

 
                               Határidı: azonnal 
                               Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
29/2008.(XII.12.) rendelete 

a luxusadóról 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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5.) A talajterhelési dijról szóló rendelet megtárgyalása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
30/2008.(XII.12.) rendelete 

a talajterhelési díjról 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
6.) A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2008.(IV.25.) 
rendelet módositásának megtárgyalása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Lenner Vilmos  képviselı-testületi tag 
 
A bizottság az eddig elfogadott rendelteket közel 2 órán keresztül vitatkozott. Nem látja 
értelmét, hogy a testület elıtt újra vitatkozzanak. Az elıterjesztett rendeletek érthetıen és a 
laikusnak is világosan vannak megfogalmazva.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
31/2008.(XII.12.) rendelete 

a 22/2008.(XI.28.) rendelettel módositott 
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

9/2008.(IV.25.) rendelet módositásáról 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
7.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 
megtárgyalása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés  jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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Papszt Lajos  polgármester 
 
A Pénzügyi Bizottsági ülésen felvetett javaslat beépitésre került a mellékletek közé.  
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
Kéri, hogy Berzsenyi utca 3 szám alatti lakások kerüljenek módositásra, mivel az egyik lakás 
már eladásra került.  
 
 
A képviselı-testület  Zsombok Lajos képviselı javaslatát figyelembe véve 11 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
32/2008.(XII.12.) rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
 
 
 (A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
8.) Az Önkormányzat 2008.évi költségvetési rendeletének módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
33/2008.(XII.12.) rendelete 

az Önkormányzat 2008.évi költségvetését megállapító  
3/2008.(II.29.) rendeletének módosításáról 

 
 
 (A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
9.) Dr. Sztankula Kornél lakbér beszámitási ügye. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az ajtócseréjét az önkormányzat végeztesse el és a lakó 
továbbra is fizesse a lakbért.  
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Erdıs József  képviselı-testületi tag 
 
Úgy tünik, hogy a fogorvosi lakásra sokat költött már az önkormányzat. Kéri, ha van olyan 
lakó, akinek ilyen jellegü problémája van, akkor az is fordulhasson a testület felé.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Testületi döntés nélkül senki nem végezhet beruházást az önkormányzat vagyonával. A lakás 
részét képezı villanyboyler cseréjét  50-50 %-ban  viseli a bérlı és a bérbeadó. Amennyiben 
nyilászárót cserét kiván elvégeztetni a bérlı, akkor azt be kell jelenteni, hogy az 
önkormányzat megvizsgálja annak szükségességét.  
 
Kóczián Lászlóné  képviselı-testületi tag 
 
Biztos lesz több kérelem, mivel  néhány lakás nincs jó állapotban. Lehet, hogy lesz 
ablakcserére vonatkozó kérelem is. Kéri, hogy azok is legyenek támogatva. A fogorvos 
lakásnál már kicserélték a csatornát, a kazánt, akkor a többi lakásnál is végig kell nézni 
melyek a problémák.  
 
Lenner Vilmos  képviselı-testületi tag 
 
A Pénzügyi Bizottság a személytıl függetlenül döntött úgy, hogy jó gazda gondosságával kell 
eljárni az önkormányzati vagyonának a kezelésében. Amennyiben rossz az ajtó ki kell 
cserélni, ha másik háznál is rossz természetesen ott is el kell végezni a feladatot. A bérlı 
sokkal olcsóbb megoldást kért, de a Bizottság javasolja, hogy inkább legyen drágább, de 
tartósabb a beépitett ajtó.  
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
A várható pénzügyi helyzetet figyelembe véve nem hiszi, hogy arra kellene buzdítani 
mindenkit, hogy cseréljen ablakot, addig amig a közintézmények sincsenek teljes mértékben 
felszerelve. Amikor közfeladatot ellátó személyt fogadtak  a városba és az lakást kapott, akkor 
a lakást mindig felújitva adták át. Véleménye szerint kötelezettséget vállalni arra, hogy 
minden igényt ki tudnak elégiteni, felelıtlenség volna.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Maximálisan tudja azt támogatni, amennyiben lesz pályázati kiirás ablak cserére, akkor azt 
meg kell célozni.  
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A képviselı-testület  11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

191/2008.(XII.11.) képviselı-testületi határozat 
 
                                   A képviselı-testület Dr. Sztankula Kornél saját költségén 
                                   történı ajtócsere iránti kérelmét  nem támogatja. 
                                   A képviselı-testület a Zrinyi u.4.sz. alatti önkormányzati 
                                   lakás ajtócseréjére 250.000,-Ft-ot biztosit. 
 
                                   Határidı: azonnal 
                                   Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
Bejelentések: 
 
 
Lenner Vilmos  képviselı-testületi tag 
 
Kéri, hogy a költségvetés készitésénél tárgyaljanak a Mővelıdési Ház villanyszerelési 
munkáiról. Egy teljesen felújitott épületben rongálás nélkül két kábel elhelyezésével meg 
lehet oldani a problémát.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A 2009-es évi elkötelezettségek között szerepel a feladat megoldása. Tervet kell késziteni, 
hogy februárban errıl tárgyalni tudjanak.  
 
Erdıs József  képviselı-testületi tag 
 
Javasolja, hogy a nagyterem szellızetlenségét egy klimaberendezéssel oldják meg. Ennek a 
költségével is számoljanak a költségvetés készitésénél. 
 
Kóczián Lászlóné  képviselı-testületi tag 
 
Zavarja, hogy évek óta a lakosság részérıl senki nem vesz részt a közmeghallgatáson. 
Évekkel ezelıtt 1-2 ember részt vett, de ma senki. El kell gondolkodni azon, hogy mi ennek 
az oka. Lehet, hogy rossza a propaganda, vagy rossz idıpontban van. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A helyi televizión keresztül hirdették, plakátokat helyeztek el, ettıl nagyobb propaganda 
véleménye szerint nem szükséges. Amennyiben késıbbi idıpontra helyezik, akkor sem 
vesznek részt az emberek. Ami a falugyőléseken évekkel ezelıtt problémaként vetıdött fel az 
ma nem az önkormányzatok feladata.  
Megitélése szerint a városokban nagyon gyenge a részvételi arány, mivel a helyi televizión 
keresztül információkhoz jutnak az emberek.  
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Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
Az Aljegyzı Asszony által a helyi televizión keresztül elmondott összefoglaló anyag 
véleménye szerint maximálisan érhetı, és nagyon jól összefogott. 
Az elmúlt évben is kérte, hogy egy kicsit nagyobb propagandája legyen a költségvetés 
idıszakában a közmeghallgatásnak. Véleménye szerint akármilyen részletes a tájékoztatás, az 
mindig egyirányú, melyre a lakosság nem tud reagálni. Amennyiben kölcsönös lenne az 
információáramlás, akkor nem fordulhatna elı az, hogy néhány képviselıt megkeresnek a 
problémákkal.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Minden hozzászólónak teljesen igaza van. Az önkormányzati törvény közmeghallgatást ir elı, 
ami idegen az emberek számára. A jövıben lakossági fórum elnevezéssel kell meghirdetni.  
 
 
Javasolja a testületnek, hogy a szociális ügyek elbirálására zárt ülést rendeljenek el. 
 
Papszt Lajos polgármester megköszöni a megjelenést, kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kivánva a nyilt ülést bezárja. 
 
 
 

kmf. 
 
 

Dr. Szatmári Ibolya                                                                                             Papszt Lajos 
jegyzı                                                                                                                  polgármester  


