
J e g y z ı k ö n y v  
 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. április 10-én 
megtartott rendkivüli ülésérıl. 
 
 
 
Jelen vannak:  
 

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

Kóczián Lászlóné, Lenner Vilmos, Makarész Zoltán, Zsombok Lajos képviselı-
testületi tagok, 

- Dr. Sovák Erika aljegyzı 
- Bódis Attiláné fıelıadó 

 
 
 
Távol maradt:  - Erdıs József, Semsey Ottó, Székely-Benke László képviselı-testületi 
tagok. 
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti iv alapján megállapitja, hogy 
8 fı képviselı-testületi tag megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
 
Javaslatára a képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
 
 
1.) TIOP-1.1.1/07/1.sz. pályázat irásához való önkormányzati hozzájárulás. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
2.) Május 1. rendezvény jóváhagyása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
3.) Jegyzıi pályázat elbirálása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
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A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

35/2008./IV.10./ képviselı-testületi határozat 
 

                                A képviselı-testület a polgármester által javasolt napirendi 
                                pontokat elfogadja. 
 
 
1.) TIOP-1.1.1/07/1.sz. pályázat irásához való önkormányzati hozzájárulás. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A napirend tárgyalásánál jelen van: Dr. Szücs Gábor kistérségi irodavezetı. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

36/2008./IV.10./ képviselı-testületi határozat 
 
                        Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Öreglak és 
                        Somogyvár önkormányzatokkal közösen pályázatot nyújt be a  
                        Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett 
                        „ A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infra- 
                        struktúra fejlesztése” c. TIOP-1.1.1./07./l. kódszámú pályázatra. 
                        Lengyeltóti, Öreglak és Somogyvár önkormányzatai közösen meg- 
                        bizzák a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulást, hogy az 
                        Euron Kft. (1132. Budapest, Kresz G.u.38. adószám: 13127136-2-41) 
                        közremőködésével végezze el a pályázat elıkészitési szakaszában, 
                        a pályázati dokumentáció összeállitásához szükséges szakértıi 
                        feladatokat, önkormányzatonként bruttó 100.000,-Ft, összesen bruttó 
                        300.000,-Ft vállalkozói dij ellenében. 
 
                        Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
                        Határidı: azonnal 
 
2.) Május 1. rendezvény jóváhagyása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
A napirend tárgyalásánál jelen van: Peitlerné Takács Éva Mővelıdési Ház Igazgató. 
 
Peitlerné Takács Éva  Mővelıdési Ház Igazgató 
 
Ismerteti a testülettel a Május 1. rendezvény programját, mely a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi. 
Kéri a testületi tagokat, mivel kevés az intézmény rendezvény kerete ezért tiszteletdijukból 
támogassák azt. 
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A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

37/2008./IV.10./ képviselı-testületi határozat 
 
                          A képviselı-testület a 2008. Május 1-i rendezvény programját 
                          jóváhagyja. 
 
 
 
3.) Jegyzıi pályázat elbirálása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
 
Papszt Lajos   polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a jegyzıi álláshelyre 7 pályázat érkezett. A pályázók közül 1 
személy ma reggel telefonon bejelentette, hogy visszavonja pályázatát. A délelıtt tartott 
meghallgatásra három pályázó érkezett, akik természetesen a képviselı-testület elıtt is 
lehetıséget kapnak bemutatkozásra. A képviselı-testületnek azon személyek pályázatáról is 
kell dönteni, akik nem jelentek meg. 
A pályázók hozzájárultak a nyilt ülés tartásához. A jegyzı kinevezéséhez minısitett többség 
szükséges.  Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a pályázati anyagokat a napirend lezárása után 
mindenki adja vissza Dr. Sovák Erika aljegyzınek, mivel az megsemmisitésre kerül. 
Javasolja a testületnek, hogy abc. sorrendben hallgassák meg a pályázókat. 
 
 
Dr. Bálint Ildikó 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a  közigazgatásban több éves gyakorlattal rendelkezik és 
jelenleg is körjegyzıként dolgozik. 
Fontosnak tartja Lengyeltóti város kistérségi szerepvállalásának erısítését, kihasználva a 
térség megfelelı adottságait. Fontos feladatként emliti a  közigazgatási közszolgáltatások 
magas szinvonalának nyújtását, kiemeli az oktatás fontosságát. Amennyiben a pályázatok 
sikeresek, akkor az integrált oktatási szervezetben gondolkodhat Lengyeltóti és a települések. 
Elınyeit abban látja, hogy egységes és korszerü oktatást lehet nyújtani a legkisebb községben 
is. Átjárható humánerıforrás fejlesztést valósithatnak meg, illetve a pedagógiai 
szakszolgáltatások minden településre és réteghez eljutnak.  
Fontos feladatként emliti a kiegyensúlyozott szociális hálózat müködtetésének a biztositását, 
melyet az anyagi erıforrásokhoz kell igazitani. Épitett és az egészséges természetes környezet 
megóvását, illetve fejlesztését, itt természetesen az önkormányzat által elfogadott ciklusterv 
és gazdasági program által megadott prioritások megvalósitásához, mint jegyzı csatlakozni 
tud. Véleménye szerint ha az általa elmondottak egymásra épülnek, akkor Lengyeltóti városi 
szerepe is megerısödik és stabil kiszámitható jövıképet és gazdálkodást tud megvalósitani  a 
város. Fontos jegyzıi feladatként emliti a testületek hatékony müködéséhez szükséges háttér 
bázis meglétét. Az apparátust példamutató szakmai munkával kell irányitani, illetve a testület 
mellett egy biztos háttérbázist müködtetni. 
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A hivatal irányitásával kapcsolatban elmondja, hogy fontosnak tartja a korszerősitést, a 
dinamikus munkát. Elengedhetetlen egy hivatalban az ügyfélbarát ügyintézési stilus. 
Mindenkivel éreztetni kell, hogy értékes láncszeme az egésznek. Az általa elmondottak 
meglétével egy korszerü szolgáltató közigazgatás épülhetne fel. Örülne, ha megtisztelné a 
testület a bizalmával és ennek az egésznek egy lácszeme lehetne. 
 
A pályázóhoz kérdést intézett: Jozó Tamás, Lenner Vilmos képviselı-testületi tagok, Papszt 
Lajos polgármester. 
 
Dr. Bálint Ildikó 
 
A jelenlegi munkahelyén a körjegyzıség átalakitásra kerül, ezért adta be pályázatát.  
 
Városi Jegyzıként természetesen élne a szolgálati lakás lehetıségével és Lengyeltótiba 
költözne.  
 
A 3 hónapos próbaidı törvényi elıirás. Megitélése szerint aki a  jelen munkaerı piac bármely 
területén részt kiván venni, annak el kell fogadnia a próbaidıt. 
 
 
Dr. Nagy Mátyás 
 
Részleteiben ismerteti szakmai életútját. Megitélése szerint a jegyzı mindig alkalmazkodik a 
testülethez. Úgy érzi, hogy kistelepüléstıl kezdve nagy városig mindenféle területen dolgozott 
már, ismeri a közigazgatási rendszert. 
 
A pályázóhoz kérdést intézett: Jozó Tamás, Lenner Vilmos képviselı-testületi tagok. 
 
Dr. Nagy Mátyás 
 
Természetesen ha elnyeri a pályázatot akkor Lengyeltótiban kivánnak letelepedni. 
 
Nyergesújfaluról való eljövetelének fı oka az volt, hogy az önkormányzati közigazgatás 
kitérségi központok irányába szervezıdik. Véleménye szerint a kistérségi központon kívül 
jegyzıi munkakörök meg fognak szünni.  
 
 
Nagyné Kovács Tünde 
 
Véleménye szerint a pénzügyi helyzet jobbátételét pályázatok benyújtásával lehet megoldani. 
A körjegyzıség koordinálását az aljegyzı bevonásával kivánja megoldani. Nagy elınye van a 
fórumoknak, ahol a sarkallatos kérdéseket megvitatják és nem a testületi üléseken vitáznak. 
Elengedhetetlen a szakbizottságok bevonása.  A pénzügyi döntéseket a gazdasági vezetıvel 
egyeztetve kell meghozni. A hivatali munkával kapcsolatban elmondja, hogy törekedni kell 
arra, hogy a dolgozók el legyenek ismerve.  
 
A pályázóhoz kérdést intézett: Lenner Vilmos képviselı-testületi tag, Papszt Lajos 
polgármester 
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Nagyné Kovács Tünde 
 
Lellén élnek saját családi házukban, egyenlıre nem kivánna elköltözni. Véleménye szerint ez 
a 10-15 kilométer nem nagy távolság autóval, és még az utazási költségtéritésrıl is 
lemondana. Természetesen ha a testületnek ez kikötése, akkor Lengyeltótiba költözne. 
 
A szakbizottságokkal kapcsolatban arra gondolt, hogy külsı bizottsági tagok olyan 
képzettséggel rendelkezzenek, amely egy – egy döntéscsoporthoz elengedhetetlen.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A bizottságok megválasztása és feladatai nem a jegyzı feladata, hanem a képviselı-testületé.  
 
 
A képviselı-testület 9 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

38/2008./IV.10./ képviselı-testületi határozat 
 

                              A képviselı-testület Dr. Béla Péter Pécs, Ürügi Határút 7. 
                              sz. alatti lakos jegyzıi álláshelyre benyújtott pályázatát 
                              nem támogatja. 
 
 
A képviselı-testület 1 igen 8 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

39/2008./IV.10./ képviselı-testületi határozat 
 

                             A képviselı-testület Dr. Kriston István Dunaharaszti, 
                             Zrinyi u.26.sz. alatti lakos jegyzıi álláshelyre benyújtott 
                             pályázatát nem támogatja. 
 
 
A képviselı-testület 9 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

40/2008./IV.10./ képviselı-testületi határozat 
 

                          A képviselı-testület Dr. Somogyi Márton Eger, Mikes u.6. 
                          jegyzıi álláshelyre benyújtott pályázatát nem támogatja. 
 
 
A képviselı-testület 5 igen, 4 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

41/2008./IV.10./ képviselı-testületi határozat 
 
                                   A képviselı-testület Dr. Bálint Ildikó Kaposvár, Pipacs 
                                   u.8.sz. alatti lakos jegyzıi álláshelyre benyújtott 
                                   pályázatát nem támogatja. 
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A képviselı-testület  9 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

42/2008./IV.10./ képviselı-testületi határozat 
 

                                A képviselı-testület Dr. Nagy Mátyás Békéscsaba, 
                                Kossuth tér 6.sz. alatti lakos jegyzıi álláshelyre benyújtott 
                                pályázatát nem támogatja. 
 
 
A képviselı-testület  9 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

43/2008./IV.10./ képviselı-testületi határozat 
 

                                A képviselı-testület Nagyné Kovács Tünde Balatonlelle, 
                                Berzsenyi u.18.sz. alatti lakos jegyzıi álláshelyre 
                                benyújtott pályázatát nem támogatja. 
 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Megállapitja, hogy a jegyzıi pályázat elbirálásában nem született döntés. Javasolja a 
testületnek, hogy újra irják ki a pályázatot.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

44/2008./IV.10./ képviselı-testületi határozat 
 

 
 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                              jegyzıi állás betöltésére pályázatot hirdet. Felkéri  
                              Papszt Lajos polgármestert, hogy gondoskodjon az  
                              alábbi pályázati kiirás Belügyi Közlönyben való meg- 
                              hirdetésérıl: 

Lengyeltóti Város Képviselı-testülete 
pályázatot hirdet 

körjegyzıi feladatot ellátó 
városi jegyzıi állás betöltésére 

                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
                              hivatalánál a városi jegyzıi álláshely betöltésére, valamint 
                             Gyugy, Hács, Kisberény községek vonatkozásában a kör- 
                              jegyzıi feladatellátásra a helyi önkormányzatokról szóló 
                              1990.évi LXV.törvényben, valamint a köztisztviselık 
                              jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.törvényben foglaltak 
                              alapján kerül sor. 
                              Pályázati feltételek: 
                              - magyar állampolgárság, 
                              - büntetlen elıélet, 
                              - cselekvıképesség, 
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                              - igazgatásszervezıi vagy állam- és jogtudományi doktori 
                                képesítés, 
                              - közigazgatási vagy jogi szakvizsga, 
                              - legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat. 
                               
                              Pályázatnak tartalmaznia kell: 
                              - részletes szakmai önéletrajzot, vezetıi, szakmai elképzeléseit, 
                              - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyitványt, 
                              - a képesitést tanusitó okiratok fénymásolatát, 
                              Az illetmény és egyéb juttatások megállapitása a köztiszt- 
                              viselık jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.törvény és  
                              Lengyeltóti Város Önkormányzatának juttatásokról szóló 
                              17/2001.(XII.20.) számú rendelete alapján történik. 
 
                              Az önkormányzat a pályázó részére szolgálati lakást 
                              biztosit. 
   
                              A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlöny- 
                              ben történı megjelenéstıl számitott 30 nap. 
                              A pályázat elbirálásának határideje: a pályázat benyúj- 
                              tására meghatározott határidıt követı elsı képviselı- 
                              testületi ülés. A döntést bizottság késziti elı. 
 
                              A pályázatokat zárt boritékban Lengyeltóti Város 
                              Polgármesteréhez – „Pályázat jegyzıi állásra” megjelö- 
                              léssel – kell benyújtani.  
                              Cím: 8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.2. Tel: 85/330-873. 
                              A kinevezés – 3 hónap próbaidı kitöltésével – határozat- 
                              lan idıre szól. A munkakör a pályázat elbirálását követıen 
                              azonnal betölthetı. 
 
                              Az elbirálás módja: A pályázatokat a képviselı-testület 
                              birálja el. A pályázat elbirálását követı 8 napon belül a 
                              pályázatok egyidejü visszaküldésével minden pályázó 
                              irásbeli értesitést kap. 
 
                              Határidı: azonnal 
                              Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
                             
 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Több testületi taggal egyetért abban, hogy elvárható minden képviselıtıl, hogy ilyen fontos 
kérdéseknél ne maradjon távol az üléstıl.  
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Kóczián Lászlóné  képviselı-testületi tag 
 
Megitélése szerint akkor kell mérlegelni, hogy összeegyeztethetı-e a képviselıi munkája az 
egyéb tevékenységével, amikor képviselınek jelentkezik. A jegyzı megválasztása a 
képviselı-testület felelıssége. Nem dönthet 9 tag felelısségteljesen úgy, hogy a többi három 
nincs jelen. Az elmúlt ülésen is fontos ügyekben döntöttek és nagyon sokan hiányoztak.  
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
Megemliti, hogy az ı kinevezésénél is hiányos volt a testület létszáma, ami nagyon rosszul 
érintette. A 24-én tartandó ülésen fel fogja hivni a tagok figyelmét a felelısségre.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselı-testület 
 
Sajnálatát fejezi ki, hogy az ülésen nem sikerült a jegyzı személyének kiválasztása. 
Az elmúlt testületi ülésen azért nem vett részt, mert a napirendi pontok között kettı is volt, 
amely az egészségügyet érintette és az SZMSZ szerint az Szociális bizottságnak meg kellett 
volna tárgyalni, ami nem történt meg. Elismeri, hogy felelıtlenül döntött azzal, hogy távol 
maradt. Most már tudja, hogy az ülésen is felszólalhatott volna a munkafolyamat betartásának 
szabályaira felhívva a figyelmet.  
 
 
 
Papszt Lajos polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 
 
 
 

kmf. 
 
 

Dr. Sovák Erika                                                                                               Papszt Lajos 
aljegyzı                                                                                                            polgármester  


