
J e g y z ı k ö n y v  
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. március 27-én 
megtartott ülésérıl 
 
 
 
Jelen vannak: 
 

- Dankó József alpolgármester, 
- Erdıs József, Kenyér Endre, Kóczián Lászlóné, Makarész Zoltán, Semsey Ottó, 

Zsombok Lajos képviselı-testületi tagok, 
- Dr. Sovák Erika aljegyzı, 
- Böröndi Franciska hatósági irodavezetı, 
- Posza Jánosné pénzügyi irodavezetı, 
- Dr. Szücs Gábor kistérségi irodavezetı, 
- Sándor János fımunkatárs, 
- Borbély Róbert fıelıadó, 
- Dávid Jánosné fıelıadó, 
- Herman Szabolcs fogalmazó, 
- Bódis Attiláné fıelıadó 

 
Jelen van továbbá: - Peitlerné Takács Éva Mővelıdési Ház Igazgató, 
                                 - Nyers Györgyi intézményvezetı, 
 
Távol maradt: - Papszt Lajos polgármester, Jozó Tamás, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet,  
                            Lenner Vilmos, Székely-Benke László képviselı-testületi tagok, 
 
Dankó József alpolgármester köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy Papszt Lajos 
polgármester betegsége miatt a mai ülést ı vezeti. 
A jelenléti iv alapján megállapitja, hogy 7 fı megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
Javaslatára  a képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
 
1.) A temetıkrıl és a temetkezés rendjérıl szóló 11/2000.(III.23.) rendelet módosítása. 
 
Elıadó: Dankó József alpolgármester 
 
2.) A helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település 
tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.) rendelet módosítása. 
 
Elıadó: Dankó József alpolgármester 
 
3.) Sajátos helyzet fogalmának meghatározásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása. 
 
Elıadó: Dankó József alpolgármester  
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4.) Hátrányos helyzető térségek kisvárosainak fejlesztése, DDOP-2007-4.1.1.b. jelő pályázati 
felhívása. 
 
Elıadó: Dankó József alpolgármester 
 
5.) Összevont központi háziorvosi ügyelet mőködtetése. 
 
Elıadó: Dankó József alpolgármester  
 
6.) Orvosok által fizetendı orvosi rendelı fenntartási költségeinek megállapítása. 
 
Elıadó: Dankó József alpolgármester  
 
7.) A Balatoni turisztikai régióban 2008-ban megvalósuló turisztikai vonzerıvel bíró 
regionális rendezvények támogatása pályázati felhívásra (2008-TU-BALATON-2) 
pályázat benyújtása, a szükséges önerı biztosítása 
 
Elıadó: Dankó József alpolgármester 
 
8.) Ápolási dij felülvizsgálata. 
 
Elıadó: Dr. Sovák Erika aljegyzı  
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

29/2008./III.27./ képviselı-testületi határozat 
 

                                A képviselı-testület a polgármester által javasolt napirendi 
                                pontokat elfogadja. 
 
 
1.) A temetıkrıl és a temetkezés rendjérıl szóló 11/2000.(III.23.) rendelet módosítása. 
 
Elıadó: Dankó József alpolgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a Jogi Önkormányzati és Városfejlesztési Bizottság az 
elıterjesztést megtárgyalta az abban foglaltakkal egyetért.  
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdést tett fel: Kóczián Lászlóné képviselı-testületi tag.  
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Borbély Róbert  fıelıadó 
 
A dijak az elmúlt évi rendelet módositással lettek megállapitva. A temetıben vállalkozásszerő 
munkát végzık fenntartási dijat kötelesek fizetni, ez a sírkövesekre vonatkozik, akik 
alkalmanként fizetik a 950,-Ft+ÁFA költséget.  
Ez az összeg a temetkezési szolgáltatóktól nem kérhetı, mivel ık az üzemeltetı által 
biztositott szolgáltatások igénybevételéért megállapitott dijakat fizetik az üzemeltetı felé.  
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
Értelmezési problémát jelent a temetés fogalma. Egy temetés nem csak abból áll, hogy 
kihantolják sirt, a ravataltól a sirig tartó szertartás és a visszahantolás. Nagyon sok más teendı 
van, ami egyáltalán nem korlátozza a versenyt a vállalkozók között.  
Fontosnak tartotta a bizottság azt a tényt is, hogy az üzemeltetı évente 1 alkalommal adjon 
számot az üzemeltetéssel kapcsolatos bevételeirıl és kiadásairól.  
 
Kóczián Lászlóné képviselı-testületi tag 
 
A temetı fenntartására komoly negativ észrevételek érkeztek már a lakosság részérıl. A 
vállalkozó figyelmét fel kell hivni arra, hogy a jövıben figyeljen jobban oda a fenntartásra.  
 
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

4/2008.(III.28.) rendelete 
a 16/2007.(VI.22.) rendelettel módositott 

A temetıkr ıl és a temetkezés rendjérıl szóló 
11/2000.(III.23.) rendelet módositásáról 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
2.) A helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település 
tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.) rendelet módosítása. 
 
Elıadó: Dankó József alpolgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Erdıs József  képviselı-testületi tag 
 
A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsági ülésen az elıterjesztést részleteiben 
megtárgyalták. Felkéri a testületi tagokat, hogy most ne nyissanak vitát az ügyrıl. İ is 
elfogadja a másik a bizottságok döntéseit.  
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Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
A bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.  
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdést tett fel: Kóczián Lászlóné képviselı-testületi tag. 
 
Dankó József  alpolgármester 
 
A képviselı-testületi üléseken közel fél éve vitát szült egyes utcákban a parkolás. Ennek 
jártak utána a hivatal dolgozói, ezért került most módositásra a rendelet.  
 
Böröndi Franciska hatósági irodavezetı 
 
A problémák generálódtak. Próbálták keresni a megoldást, majd levették a napirendrıl. A 
módositásnál fı szempont volt, hogy zárják ki a 3500 kg össztömeget meghaladó 
gépjármővek parkolási lehetıségét közterületen. A testületi tagoktól érkezett olyan javaslat, 
hogy elsısorban saját területen, ingatlanon, vagy bértárolásra kijelölt területen, és ezek 
hiányában az önkormányzat által kijelölt területen valósuljon meg a tárolás. Fontos szempont 
volt különbséget tenni a Lengyeltóti székhelyü, illetve telephellyel rendelkezı vállalkozók 
között és az idegen vállalkozók között.  
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
A rendelet 1.számú mellékletében  az f.) pontot mindenképpen módositani kell. Az 1 napos 
idıtartam betarthatatlan, véleménye szerint legalább 1 hetet határozzanak meg.  
 
Borbély Róbert  fıelıadó 
 
Az épitési törmeléket, aki épitkezik nem fogja minden héten elszállitani, hanem megvárja, 
amig annyi összejön, hogy megfelelı mennyiségü összegyüljön a szállitásra. 
Véleménye szerint egy héten belül szüntesse meg a lakó a közterület használatot és azon 
túlmenıen büntessenek. 
 
Makarész Zoltán  képviselı-testületi tag 
 
Örül. annak, hogy a képviselı-testület a hónapok óta húzódó viták ellenére egy olyan 
rendeletet fogad el, amely a vállalkozásoknak és a lakóknak is megfelel.  
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

5/2008.(III.28.) rendelete 
a 15/2000.(I.20.), 24/2003.(XII.23.), 16/2005.(VII.1.), 

24/2005.(X.28.), és a 14/2006.(IV.26.) rendeletekkel módositott 
a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, 
a település tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.) rendelet módositásáról 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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3.) Sajátos helyzet fogalmának meghatározásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása. 
 
Elıadó: Dankó József alpolgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

6/2008.(III.28.) rendelete 
a sajátos helyzet meghatározásáról 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
4.) Hátrányos helyzető térségek kisvárosainak fejlesztése, DDOP-2007-4.1.1.b. jelő pályázati 
felhívása. 
 
Elıadó: Dankó József alpolgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

30/2008.(III.27.) képviselı-testületi határozat 
 

                         Lengyeltóti Város Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a  
                         „Hátrányos helyzetü térségek kisvárosainak fejlesztése” c. 
                        DDOP-2007.-4.1.1.b. jelü pályázati felhivásra a 77.777.777,-Ft 
                        bruttó bekerülési összeggel pályázatot nyújt be.  
                        A projekt megvalósitásához 70.000.000,-Ft vissza nem téritendı 
                        támogatásra pályázik, melyhez 10 %-os saját forrást, melynek 
                        összege 7.777.777,-Ft a 2008. és 2009.évi költségvetésébıl 
                        biztositja a következı bontásban: 
                        2008-ban: 4.000.000,-Ft, 
                        2009-ben: 3.777.777,-Ft 
 
                        Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget 
                        vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a projektet megvalósitja 
                        és a projekt zárását követıen 5 évig fenntartja, a fenntartás költségeit 
                        az éves költségvetésben betervezi. 
                        Az Engedélyezési Terv dokumentációt megvizsgálva megállapitható, 
                        hogy a beruházás illeszkedik Lengyeltóti Város 1/2004.(I.29.) rendelettel 
                        jóváhagyott általános és részletes rendezési tervéhez. 
 
                        Határidı: 2008.április 21. 
                        Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
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5.) Összevont központi háziorvosi ügyelet mőködtetése. 
 
Elıadó: Dankó József alpolgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
A Pénzügyi bizottság az elıterjesztést megtárgyalta az abban foglaltakkal egyetért.  
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdést tett fel: Kóczián Lászlóné képviselı-testületi tag. 
 
Dankó József  alpolgármester 
 
Az Emergency Kft. a megyében Balatonföldvár és térsége, valamint Csurgó és térsége 
ügyeleti feladatait látja el, a referenciák alapján probléma nélkül.  
 
Dr. Szücs Gábor  kistérségi irodavezetı 
 
A sofıröknek a Kft. lesz a munkáltatójuk, elsısorban a helyieket alkalmazzák. Fontos a 
cégnek is, hogy ne vidékieket alkalmazzanak és utazási költségtéritést fizessenek.  
 
Amennyiben probléma merül fel a Társulás és a Kft. között, akkor 60 napos felmondási 
határidıt szabtak meg a szerzıdésben.  
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
A bizottsági ülésen polgármester úr tájékoztatta ıket arról, hogy az orvosoknak 1.750,-Ft-ot 
fizetnek, a cég újraélesztı berendezést fog beállitani. A három gépkocsivezetıt átveszi a cég, 
a takaritónı közalkalmazotti jogviszonyban marad az önkormányzatnál. Az asszisztensekrıl 
az Emergency fog gondoskodni.  
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

31/2008.(III.27.) képviselı-testületi határozat 
 

1. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulással a központi 
háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására kötött megállapodását 
közös megegyezéssel 2008. május 31. hatállyal megszünteti, 
egyben határoz Lengyeltóti Város Önkormányzat központi 
ügyeleti ellátás müködési engedélyének felbontása iránti kérelem 
benyújtásáról az ÁNTSZ Lengyeltóti Kistérségi Intézetéhez. 

 
 
 
 



 7 

2. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a központi 
ügyelet feladatának ellátását 2008. június 1-étıl 2010. december 
31-éig az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel 
(1138. Budapest, Árva u.22. adószám: 13789581-1-14) kivánja 
megoldani. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert 
feladat ellátási szerzıdés aláirására. 

 
3. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1138. 
Budapest, Árva u.22.) adószám: 13789581-1-14) szerzıdés kössen az 
illetékes Somogy Megyei Egészségbiztositási Pénztárral annak 
érdekében, hogy a Kft. a tevékenység MEP finanszirozását közvetlenül 
megkapja. 

 
4.   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a központi 
      háziorvosi ügyelet müködtetéséhez a jelen elıterjesztés melléklete 
      szerint kimutatott éves költség idıarányos részét képezı  
      2.752.195,-Ft-ot a Szolgáltató felé megtérit. 
 
5.   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a központi 
      háziorvosi ügyelet müködtetéséhez a jelen elıterjesztés melléklete 
      szerint kimutatott éves rezsi és takaritás költség rá esı részét 2008.évi 
      költségvetésében biztositja. 
 

                             6.  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a központi  
                                  háziorvosi ügyelet müködtetéséhez a jelen elıterjesztés melléklete                
                                  szerint kimutatott társulási hozzájárulások megfizetésére külön  
                                  megállapodást köt a társult önkormányzatokkal, és egyben  
                                  felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláirására.  
 

     7.  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Lengyeltóti, 
    Bem u.20. alatt található központi háziorvosi ügyeleti helyiséget 
    téritésmentesen bérbe adja az ügyeleti feladatokat ellátó Emergency 
    Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1138. Budapest, Árva u.22. 
    adószám: 13789581-1-14) részére az ügyeleti feladatok ellátásához, 
    és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzıdés aláirására. 
 
8. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a központi 
    háziorvosi ügyeletben használt eszközöket és müszereket téritésmentesen 
    átadja az orvosi ügyeletet müködtetı Emergency Service Egészségügyi    
    Szolgáltató Kft. (1138. Budapest, Árva u.22.adószám: 13789581-1-14) 
    részére az ügyeleti feladatok ellátásához, és egyben felhatalmazza a  
    polgármestert az átadás-átvételi szerzıdés aláirására.  
 
9. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a központi 
    háziorvosi ügyeletet müködtetı  Emergency Service  
    Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1138. Budapest, Árva u.22.adószám:     
    13789581-1-14) részére müködtetésre téritésmentesen átadja a JEF-901 
    forgalmi rendszámú, Suzuki Vitara (alvázszám: VSEETV02VNA210997 
     motorszám: G16BS0104523) gépjármővet az ügyeleti feladatok 
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     ellátásához, és egyben hozzájárul az Emergency Kft-nek, mint 
     üzembetartónak a gépjármő forgalmi engedélyébe történı át- 
     vezetéséhez. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert 
     az üzemeltetési szerzıdés aláirására. 
 
10. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Pogány- 
      völgyi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának módositását 
      az alábbiak szerint jóváhagyja: 
      A Társulási Megállapodás IV. A Társulás részletes feladatai B) 
      Egészségügyi ellátás 1) bekezdésben a  

1.) A Társulás a Kistérségben a központi háziorvosi ügyeleti feladatot 
közvetett módon Lengyeltóti Város Önkormányzata útján látja el. 

                                    szövegrész helyett: 
1.) A Társulás a Kistérségben a központi háziorvosi ügyeleti feladatot 

             közvetett módon az  Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató      
            Kft. (1138. Budapest, Árva u.22.adószám: 13789581-1-14)látja el. 
       szövegrész kerül. 
 
       Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
       Határidı: azonnal  

 
 
6.) Orvosok által fizetendı orvosi rendelı fenntartási költségeinek megállapítása. 
 
Elıadó: Dankó József alpolgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

32/2008.(III.27.) képviselı-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                                a Lengyeltóti Orvosi rendelınél felmerült költségekbıl 
                                az egy orvosi körzetre jutó költség megtéritésének összegét 
                                2008. április 1-tıl havi 48.390,-Ft összegben állapitja meg. 
 
                                Határidı: 2008. április 1. 
                                Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
 
 
7.) A Balatoni turisztikai régióban 2008-ban megvalósuló turisztikai vonzerıvel bíró 
regionális rendezvények támogatása pályázati felhívásra (2008-TU-BALATON-2) 
pályázat benyújtása, a szükséges önerı biztosítása 
 
Elıadó: Dankó József alpolgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

33/2008.(III.27.) képviselı-testületi határozat 
 
                            Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselı-testülete a  
                            2008-TU-BALATON-2 kódszámú – a Balaton turisztikai 
                            régióban, 2008-ben megvalósuló turisztikai vonzerıvel 
                            biró regionális rendezvények támogatása pályázati felhivásra 
                            pályázatát be kivánja nyújtani és a pályázat megvalósitásához 
                            szükséges önerıt, - 1.000.000,-Ft-ot, és 10.000,-Ft  pályázati dijat  
                            a 2008.évi költségvetés terhére biztositja. 
 
                            Határidı: 2008. április 15. 
                            Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
Dankó József alpolgármester javasolja a testületnek, hogy a szociális ügy elbirálására zárt 
ülést rendeljenek el. 
 
 

kmf. 
 
 

Dr. Sovák Erika                                                                                                Dankó József 
aljegyzı                                                                                                             alpolgármester  


