
 
J e g y z ı k ö n y v  

 
készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. február 28-án 
megtartott ülésérıl 
 
 
Jelen vannak: 
 

- Papszt Lajos polgármester, 
- Dankó József, Erdıs József, Jozó Tamás, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Lenner 

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

- Dr. Sovák Erika aljegyzı, 
- Posza Jánosné mb. pénzügyi irodavezetı, 
- Dr. Szücs Gábor kistérségi irodavezetı, 
- Böröndi Franciska hatósági irodavezetı, 
- Dávid Jánosné fımunkatárs, 
- Sándor János fımunkatárs, 
- Borbély Róbert fıelıadó, 
- Bódis Attiláné fıelıadó, 

 
Jelen van továbbá: 
 

- Nyers György intézményvezetı, Peitlerné Takács Éva mővelıdési ház igazgató. 
 
Távol maradt: - Kenyér Endre és Kóczián Lászlóné képviselı-testületi tagok. 
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti iv alapján megállapitja, hogy 
9 fı képviselı-testületi tag megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
Javaslatára a képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
1.) Beszámoló az Önkormányzat által alapitott, vagy támogatott alapitványok, egyesületek 
gazdálkodásáról, mőködésérıl. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
2.) Lengyeltóti városközpont belterületi vizrendezése és a befogadó Szent János árok 
vizrendezése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
3.) Az Önkormányzat 2007.évi költségvetési rendeletének módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
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4.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2008.évi költségvetésének megállapitása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
5.) Helyi adókról szóló rendelet módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
6.) Fodor András Óvoda, Iskola, Szak- és Szakmai Szolgálat Alapitó Okiratának módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
7.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Alapitó Okiratának módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
8.) Lengyeltóti Városi Mővelıdési Ház és Könyvtár Alapitó Okiratának módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
9.) Lengyeltóti Városi Polgármesteri Hivatal Alapitó Okiratának módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
10.) Dél-balatoni LEADER program részvényvásárlás. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
11.) Polgármester elszámolása a 2008.évi költségvetés megállapitásáig teljesitett kiadásokról 
és bevételekrıl. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
12.) Az Önkormányzat 2008.évi költségvetése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
13.) A képviselı-testület 2008.évi Munkaterve. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
14.) Köztisztviselık teljesitménykövetelményeinek alapját képezı 2008.évi kiemelt célok. 
 
Elıadó: Dr. Sovák Erika aljegyzı 
 
15.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása. 
 
Elıadó: Dr. Sovák Erika aljegyzı 
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16.) Dr. Pintér Gyula irodahelyiség kijelölés iránti kérelme. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
17.) Március 15-i ünnepség jóváhagyása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
18.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elbirálása. 
 
Elıadó: Dr. Sovák Erika aljegyzı 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

13/2008./II.28./ képviselı-testületi határozat 
 

                                A képviselı-testület a polgármester által javasolt napirendi 
                                pontokat elfogadja. 
 
 
 
1.) Beszámoló az Önkormányzat által alapitott, vagy támogatott alapitványok, egyesületek 
gazdálkodásáról, mőködésérıl. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A napirend tárgyalásánál jelen van: Sipos Ferenc, Wolf Sándorné, Nyakas László, Mikliánné 
Kollarics Tünde, Tóth Tibor János, Dr. Szücs Gábor  Alapitványok, Egyesületek vezetıi.  
 
Lenner Vilmos  képviselı-testületi tag a Brass Band Zenei Egyesület Elnöke 
 
Megköszöni a képviselı-testületnek és a Polgármester Úrnak azt, hogy a zenekar a Somogy 
Polgáraiért Dijban részesült. Az egyesület egyre több országos versenyen vesz részt, igy az 
utazási költségek megsokszorozódnak.  
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdést tett fel: Székely-Benke László képviselı-testületi tag. 
 
Makarész Zoltán  képviselı-testületi tag 
 
A Karate Egyesület megszőnésének fı oka, hogy 10 fı alá csökkent a tagok száma.  
 
Dr. Szücs Gábor  Sportegyesület elnöke 
 
A sportvezetés megállapitotta, hogy az asztalitenisz szakosztály utánpótlás nevelése nagyon 
gyenge. Az asztaliteniszre szánt költségeket úgy osztották meg, hogy a 400.000,-Ft felét a 
felnıttcsapatra a másik felét az utánpótlás nevelésre szeretnék forditani.  
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Mikliánné Kollarics Tünde  Ördöngös Alapitvány 
 
Megköszöni a képviselı-testület 2007.évi támogatását. A beszámolóból kitünik, hogy az 
együttes minden országos és megyei rendezvényen részt vett, ahol méltóan helyt álltak.   
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

14/2008./II.28./ képviselı-testületi határozat 
 

1.) A képviselı-testület a: 
- Lengyeltótiért Közalapitvány, 
- az Ördöngös Néptánc Alapitvány, 
- Lengyeltóti Sportjáért Közalapitvány beszámolóját az 
önkormányzat által nyújtott támogatásra vonatkozóan elfogadja. 

 
2.) A képviselı-testület a: 

- Városi Sportegyesület, a Lengyeltóti Brass Band Zenei 
Egyesület, a Lengyeltóti Általános Iskola Tanulóiért 
Közalapitvány, a Lengyeltóti Karate Sportegyesület, 
Nyugdijasok Lengyeltóti Egyesülete tájékoztatóját  
az önkormányzat által nyújtott támogatásra vonatkozóan  
tudomásul veszi. 

 
                             Határidı: azonnal 
                             Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
2.) Lengyeltóti városközpont belterületi vizrendezése és a befogadó Szent János árok 
vizrendezése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a pályázat beadási határideje megváltozott, 2008. március 10-
ére.  
 
Sándor János fımunkatárs 
 
A város rendelkezik az egész vizgyüjtı területre engedélyes vizrendezési tervvel, de jelen 
pályázatban saját forrás hiány és támogatási forrás mértéke miatt csak a legfontosabb részeket 
tudják megpályázni. Ezek a Szent János árok elsı 2600 méteres szakasza, a Tüzoltó utca, a 
Csalogány utca és a Zrinyi utcában a Tüzoltó u és Csalogány utca közötti szakaszok 
vizrendezése.  
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A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

15/2008.(II.28.) képviselı-testületi határozat 
 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz,  
                          hogy a DDOP-2007-5.1.5.b. jelő pályázati felhívásra a  
                         „Lengyeltóti városközpont belterületi vízrendezése és a befogadó  
                         Szent János árok rendezése” címmel 51.946.576,-Ft bruttó  
                         bekerülési összeggel pályázatot nyújt be.  
                         A projekt megvalósításához 46.380.711,-Ft vissza nem térítendı  
                         támogatásra pályázik, melyhez a 10 %-os saját forrást és az  
                         állami tulajdonú szakaszok felújítási költségét, összesen:  
                         5.565.865,-Ft-ot a 2008 és 2009.évi költségvetésében biztosítja  
                         a következı megbontásban: 
                         2008-ban 4.400.000,-Ft, 
                         2009-ben 1.165.865,-Ft. 
                         Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget  
                         vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a projektet  
                         megvalósítja és a megvalósítást követıen azt 5 évig üzemelteti.  
                         Az üzemeltetés költségeit az éves költségvetésében betervezi.  
                         Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselı-testülete az engedélyes  
                         terveket megvizsgálta és megállapította, hogy a beruházás  
                         illeszkedik Lengyeltóti Város 1/2004.(I.29.) számú rendeletével  
                         jóváhagyott általános és részletes rendezési tervéhez. 
 
 
                         Határidı: 2008. március 10. 
                         Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
 
 
 
3.) Az Önkormányzat 2007.évi költségvetési rendeletének módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselı-testületének  
1/2008./II.29./ rendelete 

az Önkormányzat 2007.évi költségvetését 
megállapitó 6/2007.(II.23.) rendelet módositásáról 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
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4.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2008.évi költségvetésének megállapitása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

16/2008.(II.28.) képviselı-testületi határozat 
 
                                    A képviselı-testület a Lengyeltóti Városi Alap- 
                                    szolgáltatási Központ 2008.évi költségvetését 
                                    jóváhagyja. 
 
                                    Határidı: azonnal 
                                    Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
 
5.) Helyi adókról szóló rendelet módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az elıterjesztés értelmében 12.000,-Ft-ról 7.000,-Ft-ra csökkenne a kommunálisadó mértéke. 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselı-testületének 
2/2008./II.29./ rendelete 

a 13/1999.(XI.25,), 25/2000.(XI.21.) 13/2002.(XII.12.), 
15/2003.(XII.23.), 25/2004.(XII.15.), 12/2005.(V.27.), 
32/2005.(XII.15.), 15/2006.(IV.26.), 21/2006.(IX.29.),  

29/2006.(XII.15.), valamint a 21/2007.(XII.21.) rendeletekkel 
módosított helyi adókról szóló 12/1998.(XI.26.) rendelet módositásáról 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
 
 
6.) Fodor András Óvoda, Iskola, Szak- és Szakmai Szolgálat Alapitó Okiratának módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
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A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

17/2008.(II.28.) képviselı-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                              az általa fenntartott Fodor András Óvoda, Általános Iskola, 
                              Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai 
                              Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény 
                             Alapitó Okiratának 11.) pontjában felsorolt egyes szakágazati 
                             és szakfeladati besorolásokat az alábbiak szerint módositja: 
 
                             11.) Az intézmény szakágazata: 
                                    801000 Alapfokú oktatás helyett 
                                    852010 Alapfokú oktatás 
 
                                    11.1. Ellátandó alaptevékenység: 
                                    55231-2 Óvodai intézményi étkeztetés helyett 
                                    55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 
 
                                    80122-5 Sajátos nevelési igényő gyermekek szegregált és 
                                                   integrált nevelése, oktatása helyett 
                                    80122-5 Integrálható és nem integrálható sajátos nevelési 
                                                  igényő gyermekek és tanulók nevelése, oktatása 
 
                                    80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai ellátás helyett 
                                    80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás 
 
                                    55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés helyett 
                                    55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
 
                                    11.3. Vállalkozási tevékenység: 
 
                                    7020125 Egyéb bérbeadás helyett 
                                    682000   Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadása,  
                                                   üzemeltetése 
 
                                    5521101 Szálláshely kiadás, szünidei táboroztatás helyett 
                                    552000   Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
 
                                    555211  Ételkészítés a lakosságnak helyett 
                                    562900  Egyéb vendéglátás 
 
                                    555213  Ételkészités más szervezeteknek sor törölve (tartalma 
                                                  megegyezik az 562900 Egyéb vendéglátás besorolással) 
 
                                   Határidı: azonnal 
                                   Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
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7.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Alapitó Okiratának módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

18/2008.(II.28.) képviselı-testületi határozat 
 
                            Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az  
                            általa fenntartott Lengyeltóti Alapszolgáltaási Központ 
                            alapitó okiratát az alábbiak szerint módositja: 
 
                            Az Alapitó Okirat 2.) pontja helyébe a következı szövegrész 
                            kerül: 
                            Az intézmény székhelye és cime: 8693. Lengyeltóti, 
                                                                                    Csokonai u.3. 
 
                            Az Alapitó Okirat 9.1. pontja a következık szerint 
                            változik: 
                            9.1. Tevékenységi besorolás: 
                            Alaptevékenységi szakágazat 889900 Szociális és gyermek- 
                                                                               jóléti ellátás szállásnyújtás 
                                                                               nélkül 
 
                             Szakfeladat: 
 
                             Tevékenység tipusa                     Szakfeladat           Megnevezése 
                             alapvetı tevékenység                  853211                Bölcsıdei ellátás 
                             alapvetı tevékenység                  853233                Házi segitségnyújtás 
                             alapvetı tevékenység                  853244                Családsegítés 
                             alapvetı tevékenység                  853255                Szociális étkeztetés 
                             alapvetı tevékenység                  853266                Nappali szociális ellátás 
                             alapvetı tevékenység                  853288                Egyéb szociális és 
                                                                                                             gyermekjóléti szolgáltatás 
 
                             Határidı: azonnal 
                             Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
 
 
8.) Lengyeltóti Városi Mővelıdési Ház és Könyvtár Alapitó Okiratának módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

19/2008.(II.28.) képviselı-testületi határozat 
 
                                   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                                   az általa fenntartott Lengyeltóti Városi Mővelıdési Ház 
                                   és Könyvtár Alapitó Okiratát az alábbiak szerint módositja: 
 
                                   Az Alapitó Okirat 11.) pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
                                   Alaptevékenységi szakágazat: 932900 M.n.s. egyéb  
                                   szórakoztatás, szabadidıs tevékenység 
 
                                   Határidı: azonnal 
                                   Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
9.) Lengyeltóti Városi Polgármesteri Hivatal Alapitó Okiratának módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

20/2008.(II.28.) képviselı-testületi határozat 
 
                                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                                  az általa fenntartott Lengyeltóti Város Polgármesteri 
                                  Hivatal Alapitó Okiratát az alábbiak szerint módositja: 
 
                                  Az Alapitó Okirat 3.) ellátandó alaptevékenységek 
                                  pontja helyébe a következı szövegrész kerül: 
 
                                  3.) Tevékenységi besorolás: 
 
                                  Alaptevékenységi szakágazat 841105 Helyi önkor- 
                                  mányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
                                  igazgatási tevékenysége. 
                                 
                                  Szakfeladat  
                             Tevékenység típusa       Szakfeladat              megnevezése 
                            alapvetı tevékenység         014034   Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás 
                            alapvetı tevékenység         452014   Mélyépítıipar 
                            alapvetı tevékenység         452025   Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése   
                                                                                 felújítása 
                            alapvetı tevékenység         552411   Munkahelyi vendéglátás 
                            alapvetı tevékenység         631211   Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,        
                                                                                 fenntartása 
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                            alapvetı tevékenység         642024   Városi és kábeltelevíziós rendszerek   
                                                                                 üzemeltetése        
                            alapvetı tevékenység         701015   Saját és bérelt ingatlan hasznosítása 
                            alapvetı tevékenység         751142   Területi igazgatási szervek tevékenysége 
                            alapvetı tevékenység         751153   Önkormányzatok és többcélú  
                                                                                 kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
                            alapvetı tevékenység         751164   Települési és területi kisebbségi                                      
                                                                                  önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
                            alapvetı tevékenység         751175   Országgyőlési képviselıválasztással  
                                                                                  kapcsolatos feladatok végrehajtása 
                            alapvetı tevékenység         751186   Önkormányzati képviselıválasztással  
                                                                                 kapcsolatos feladatok végrehajtása 
                            alapvetı tevékenység         751669   Tőzvédelem, katasztrófa elhárítás 
                            alapvetı tevékenység         751834   Vízkárelhárítás 
                            alapvetı tevékenység         751845   Város és  községgazdálkodási szolgáltatás 
                            alapvetı tevékenység         751856   Települési vízellátás  és vízminıség védelem   
                            alapvetı tevékenység         751867   Köztemetı fenntartási feladatok 
                            alapvetı tevékenység         751878   Közvilágítási  feladatok  
                            alapvetı tevékenység         751922   Önkormányzatok és többcélú   
                                                                                 kistérségi társulások elszámolásai  
                            alapvetı  tevékenység        751966   Önkormányzatok és többcélú kistérségi  
                                                                                 társulások  feladatra nem tervezhetı    
                                                                                 elszámolása                           
                            alapvetı tevékenység         801115   Óvodai nevelés 
                            alapvetı tevékenység         801214   Általános iskolai nappali rendszerő nevelés,  
                                                                                 oktatás 
                            alapvetı tevékenység         801225   Sajátos nevelési igényő tanulók nappali  
                                                                                  rendszerő általános iskolai nevelése  
                                                                                  oktatása 
                            alapvetı tevékenység         801313   Alapfokú mővészet-oktatás  
                            alapvetı tevékenység         805212   Pedagógiai szakszolgálat 
                            alapvetı tevékenység         851297   Védınıi szolgálat 
                            alapvetı tevékenység         851912   Anya-, gyermek- és csecsemıvédelem 
                            alapvetı tevékenység         851967   Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 
                            alapvetı tevékenység         853211   Bölcsıdei ellátás 
                            alapvetı tevékenység         853233   Házi segítségnyújtás 
                            alapvetı tevékenység         853244   Családsegítés 
                            alapvetı tevékenység         853255   Szociális étkeztetés 
                            alapvetı tevékenység         853266   Nappali szociális ellátás 
                            alapvetı tevékenység         853311   Rendszeres  szociális  pénzbeli ellátások 
                            alapvetı tevékenység         853322   Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli  
                                                                                 ellátások 
                            alapvetı tevékenység         853333   Munkanélküliek ellátása 
                            alapvetı tevékenység         853344   Eseti pénzbeli szociális  ellátások 
                            alapvetı tevékenység         853355   Eseti pénzbeli  gyermekvédelmi  ellátások 
                            alapvetı tevékenység         901116   Szennyvízelvezetés- és kezelés 
                            alapvetı tevékenység         921815   Mővelıdési központok, házak tevékenysége 
                    
                            alapvetı tevékenység         921925   Egyéb szórakoztatási és kulturális  
                                                                                       tevékenység 
                            alapvetı tevékenység         923127   Közmővelıdési könyvtári tevékenység 
                            alapvetı tevékenység         924014   Sportintézmények, sportlétesítmények  
                                                                                       mőködtetése 
                            alapvetı tevékenység         924025    Verseny  és élsport 
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                     Az  alapító okirat  9./ pont helyébe  a következı  szövegrész kerül:  
 
                     A Polgármesteri  Hivatalhoz kapcsolódó  részben  önmállóan  gazdálkodó  
                     intézmények: 
 
                     Intézmény neve:                                                    Székhelye,  címe: 
 
                     Lengyeltóti Városi Mővelıdési Ház és Könyvtár          8693 Lengyeltóti   Rákóczi út  22. 
 
                     Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ                       8693 Lengyeltóti  Csokonai  utca  3. 
 
                     Felelıs:    Papszt Lajos  polgármester 
                     Határidı:  azonnal 
 
 
10.) Dél-balatoni LEADER program részvényvásárlás. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

21/2008.(II.28.) képviselı-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
                              úgy határoz, hogy a „Dél-balatoni LEADER” Vidék- 
                              fejlesztési Non-profit Zártkörően Mőködı Részvény- 
                              társaság által kibocsátásra kerülı A. sorozatú 1.000,-Ft 
                              névértékő részvényekbıl az 1 tagra meghatározott 
                              26 db. részvényt 26.000,-Ft névértékben megvásárolja. 
 
                              Határidı: szervezet által meghatározott idın belül  
                              Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
                           
11.) Polgármester elszámolása a 2008.évi költségvetés megállapitásáig teljesitett kiadásokról 
és bevételekrıl. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

22/2008.(II.28.) képviselı-testületi határozat 
 
                            Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                            az átmeneti idıszakra vonatkozó polgármesteri beszámolót 
                            elfogadja. 
 
                            Határidı: azonnal 
                            Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
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12.) Az Önkormányzat 2008.évi költségvetése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
Szita László  könyvvizsgáló 
 
Ismerteti a könyvvizsgálói jelentést, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
Lenner Vilmos  képviselı-testületi tag 
 
Szorgalmazza a használaton kivüli önkormányzati lakások értékesitését. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A Templom téren lévı, az OTP feletti, valamint az óvódánál lévı lakásokat nem célszerü 
értékesiteni. Ezek azok a lakások, amelyek teljesen fel vannak újitva, vagy az idén kerülnek 
felújitásra.  
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
Véleménye szerint az iskolának 6-7 év múlva lesz szüksége lakásokra, mivel akkor nagyon 
sokan nyugdijba vonulnak, és nem biztos, hogy helyben lévı pedagógusok töltik be az 
álláshelyeket.  
 
Felveti továbbá, hogy a közoktatási törvény módositása kimondja, hogy a tanitási idıkerettel 
számolják a pedagógusok tevékenységét. A tanitási idıkeretbe nem számitható be olyan 
tevékenység, amely nem a képviselı-testület jóváhagyásával történik. Ismerteti a közoktatási 
törvény 1.sz. melléklet 3.rész. 6.pontját.  
Egy pedagógusnak 22 órát kell dolgoznia.  Hétfın disputa lesz az intézménynél, amely 
reggeltıl késı délutánig tart, igy a pedagógusok nem tanitanak, hanem tanitás nélküli 
munkanapon, továbbképzésen vesznek részt. Ez az idıtartam csak akkor számitható bele a 
tevékenységbe, ha ilyen jellegő tevékenységet a testület engedélyez. 
Szeptemberben már nyújtott be erre vonatkozó kérelmet. Tudomása szerint a költségvetési 
rendelet elfogadásakor mód van ennek a szabályozására. Kéri, hogy a költségvetési rendelet 
14.§.-ának 5. pontja kerüljön módositásra.  
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
Már korábban is kérte, hogy a módositási javaslat kidolgozását. A beadványt elsıként a 
Közoktatási Társulási Tanácsnak kell elfogadnia. A Társulás elıreláthatólag március 20-a 
elıtt ülésezik. Az iskolánál 3 pedagógiai asszisztens van, nem a tanárnak kellene a 
gyermekeket  kisérni az orvoshoz a gyermekeket a kötelezı óraszám terhére. 
 
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
Ez nem jelent plusz pénzt az intézménynél. Ha a gyerekeket a tanár elkiséri versenyre, akkor 
nem számolhatja el neki tanitási idıkeretként.  A korábbi beadványában ezt már részletesen 
leirta, de az ülésre meghivást sem kapott.  
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A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat 

Képviselı-testületének 
3/2008./II.29./ rendelete 

az Önkormányzat 2008.évi költségvetésérıl 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
13.) A képviselı-testület 2008.évi Munkaterve. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Kenyér Endre képviselı-testületi tag kérte, hogy tüzze napirendre a testület a „Temetıkrıl, 
temetkezés rendjérıl” szóló rendelet módositását. A rendelet a Fogyasztóvédelmi 
Felügyelıséghez lett elküldve, igy azt csak a március havi ülésen tudják tárgyalni. 
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
Kéri, hogy májusban tárgyalja meg a testület az iskola, óvoda alkalmazotti létszámhelyeket, 
valamint augusztusban az intézmény 2007/2008-as tanévérıl szóló értékelést, és a 2008/2009-
es tanév tervezését.  
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

23/2008.(II.28.) képviselı-testületi határozat 
 
                                    A képviselı-testület a 2008.évi Munkatervet  
                                    a módositásokkal egységes szerkezetben elfogadja. 
           
                                    Határidı: azonnal 
                                    Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
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14.) Köztisztviselık teljesitménykövetelményeinek alapját képezı 2008.évi kiemelt célok. 
 
Elıadó: Dr. Sovák Erika aljegyzı 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

24/2008.(II.28.) képviselı-testületi határozat 
 
                                 Lengyeltóti Város Képviselı-testülete a köztisztviselık 
                                 jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv. 34.§. (3) bek. alapján 
                                 a köztisztviselık munkateljesitményének értékeléséhez 
                                 szükséges teljesitménykövetelmények alapját képezı 2008.évi 
                                 kiemelt célokat a határozat mellékletében foglaltaknak  
                                 megfelelıen határozza meg. 
 
                                 Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a jegyzıvel szembeni 
                                 teljesitménykövetelményének kidolgozásáról. 
                                 A jegyzı teljesitményértékelését 2008. december 20-ig végezze el, 
                                 és arról tájékoztassa a testületet. 
 
                                 Felkéri a jegyzıt, hogy a Ktv. 34.§. (4) bekezdésében foglaltak 
                                 szerint a kiemelt célok alapján irásban állapitsa meg 2008.évre 
                                 vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıivel szemben 
                                 támasztott teljesitménykövetelményeket és 2008.december 31-ig 
                                 értékelje munkateljesitményüket. 
 
                                 Határidı: értelem szerint 
                                 Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
                                              Dr. Sovák Erika aljegyzı   
 
 
 
15.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása. 
 
Elıadó: Dr. Sovák Erika aljegyzı 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

25/2008.(II.28.) képviselı-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Város Képviselı-testülete a szavazókörben müködı 
                                szavazatszámláló bizottságok tagjának és póttagjának az alábbi 
                                személyeket választja meg: 
                                1.számú Szavazatszámláló Bizottság póttag: Vargáné Fülöp Gyöngyi 
                                2.számú Szavazatszámláló Bizottság : Kondor Sándorné, 
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                                Paldesz Zoltánné, póttag: Sutyor Mária, Háhn Imre 
                                3.számú Szavazatszámláló Bizottság: Nagy Lászlóné 
                                póttag: Sárdi Szilvia, Kovács Lászlóné 
 
                                Határidı: azonnal 
                                Felelıs: Dr. Sovák Erika aljegyzı 
 
 
 
16.) Dr. Pintér Gyula irodahelyiség kijelölés iránti kérelme. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

26/2008.(II.28.) képviselı-testületi határozat 
 
                            Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                            bérbe adja Dr. Pintér Gyula ügyvéd részére a Lengyeltóti, 
                            Csokonai u.3.sz. alatti lakást ügyvédi iroda tevékenység  
                            folytatására, 79 m2 x 500,-Ft/hó, összesen: 39.500,-Ft/hó 
                            bérleti dijért. 
 
                            Határidı: azonnal 
                            Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
 
 
17.) Március 15-i ünnepség jóváhagyása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a Nemzeti Ünnep városi rendezvényét 2008. március 15-ére 
tervezik megtartani. Ünnepi szónoknak G. Jáger Márta a Somogy Megyei Levéltár 
fılevéltárosát kérte fel. A kultruális müsort a Fodor András Általános Iskola diákjai, az 
Ördöngös Néptánc Együttes, valamint a Lengyeltóti Brass Band szolgáltatja. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

27/2008.(II.28.) képviselı-testületi határozat 
 
                                 A képviselı-testület a március 15-i rendezvény programját 
                                 jóváhagyja. 
 
                                 Határidı: azonnal 
                                 Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
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Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
Tájékoztatja a testületi tagokat a Fodor Napok programjáról. 
 
 
 
 
Papszt Lajos polgármester javasolja testületnek, hogy a lakásfenntartási támogatás iránti 
kérelem elbirálására zárt ülést rendeljenek el. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 

 
 
Dr. Sovák Erika                                                                                               Papszt Lajos 
aljegyzı                                                                                                            polgármester  
 
 
 
 
 


