
J e g y z ı k ö n y v  
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. április 24-én 
megtartott ülésérıl. 
 
Jelen vannak: 
 

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

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

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

 
Jelen van továbbá: - Nyers Györgyi intézményvezetı 
 
Távol maradt: - Kenyér Endre 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.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2007.évi költségvetésének teljesitése. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2007.évi egyszerüsitett beszámolója. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2007.évi költségvetésének teljesitésérıl beszámoló, és 
zárszámadási rendelet alkotása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
4.) 2007.évi belsı ellenırzési tevékenységrıl beszámoló. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
5.) A Közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl szóló rendelet-tervezet 
megtárgyalása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
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6.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet 
megtárgyalása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
7.) Lengyeltóti Város Rendezési Tervének 3.számú módositása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
8.) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapitásáról szóló rendelet megtárgyalása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
9.) Helyszini célvizsgálatról készült feljegyzés elıterjesztése. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
10.) Tájékoztató a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ keretében müködı gyermekjóléti és 
családsegitı egységnél végzett módszertani-szakmai vizsgálatról. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
11.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Alapitó Okiratának módositása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
12.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartói Társulás társulási megállapodás 
módositása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
13.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat települési esélyegyenlıségi tervének felülvizsgálata. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
14.) Lengyeltóti Tatárvár bekötıút út burkolat felújitása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
15.) Lengyeltóti Keleti temetı urnafal bıvitése. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
16.) Lengyeltóti, Kiss E.u. folytatásában útburkolat felújitás. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
17.) Lengyeltóti Sportcsarnok burkolat felújitása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
18.) Lengyeltóti, Ricei bekötı út burkolat felújitása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
19.) Az Önkormányzat 2008.évi költségvetési rendeletének módositása 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
20.) Lengyeltóti 0161 hrsz-ú út önkormányzati tulajdonba adása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
21.) Jozó Tamás egyéni vállalkozó bérleti szerzıdés iránti kérelme. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
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22.) Dr. Sovák Erika lakáscsere iránti kérelme. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
23.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módositása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
24.) Tóti Napok elızetes programja 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

45/2008./IV.24./ képviselı-testületi határozat 
 

                                A képviselı-testület a polgármester által javasolt napirendi 
                                pontokat elfogadja. 
 
 
1.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2007.évi költségvetésének teljesitése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

46/2008.(IV.24.) képviselı-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                              a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2007.évi költségvetésének 
                              teljesitésérıl szóló beszámolóval egyetért. 
 
                              Határidı: azonnal 
                              Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
                               
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2007.évi egyszerüsitett beszámolója. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

47/2008.(IV.24.) képviselı-testületi határozat 
 

                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2007.évi 
                             egyszerüsitett beszámolóját elfogadja, és hozzájárul a 249/2000. 
                             (XII.24.) Korm.számú rendelet szerint összeállitott – a könyvvizsgáló 
                             által záradékolt – 2008.évi egyszerüsitett beszámoló (egyszerüsitett 
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                             mérleg, egyszerüsitett éves pénzforgalmi jelentés, egyszerüsitett 
                             pénzmaradvány kimutatás 2008. június 30-ig történı közzétételéhez, 
                             az Állami Számvevıszék részére történı megküldéséhez. 
 
                             Határidı: azonnal 
                             Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2007.évi költségvetésének teljesitésérıl beszámoló, és 
zárszámadási rendelet alkotása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A napirend tárgyalásánál jelen van: Szita László könyvvizsgáló. 
 
Szita László  könyvvizsgáló 
 
Ismerteti a könyvvizsgálói jelentést, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Fontosnak tartja kiemelni, hogy a bevételek 102 %-on , a kiadások 92 %-on teljesitették. Az 
intézmények jól müködnek.  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
7/2008.(IV.25.) rendelete 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2007.évi költségvetése teljesitésének 
jóváhagyásáról 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
4.) 2007.évi belsı ellenırzési tevékenységrıl beszámoló. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a belsı ellenır munkájával kapcsolatosan a kistérség részérıl 
ezidáig nem merült fel probléma.  
 
Kérdést tett fel: Zsombok Lajos, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselı-testületi tag 
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Nagyné Horváth Gabriella belsı ellenır 
 
Az Önkormányzatoknál a körjegyzıségekhez kapcsolódóan nagyon sok pénztárt tartanak 
nyilván. Nagyok sok számlát kezelnek, amelyhez készpénzforgalom kapcsolódik. A pénztár 
program egyszeri 50.000,-Ft-os összegért már beszerezhetı, amely könnyebbé teszi a munkát.  
 
Az Alapszolgáltatási Központ megalakulása óta nem volt egy olyan átfogó ellenırzés, ami 
feltárta volna a kialakult helyzetet, ahol készpénz kezelnek. Az ellenırzésekbıl 
megállapitható, hogy a telephelyeken nagyon eltérıek az elvégzett munkák. Van ahol 
kifogástalan és van ahol elég problémás. Jelenleg egy nagyon komoly probléma feltárásán 
dolgozik.  
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
A bizottsági ülésen már felvetıdött, hogy ezt a programot mindenképpen meg kell rendelni.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

48/2008.(IV.24.) képviselı-testületi határozat 
 
                           Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2007. 
                           évi belsı ellenırzési tevékenység müködésérıl készült 
                           beszámolót elfogadja. 
 
                           Határidı: azonnal 
                           Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
 
 
5.) A Közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl szóló rendelet-tervezet 
megtárgyalása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
A bizottság javasolta a melléklet 11 és 19 pontjában megjelölt június 15-i határidı 
módositását június 30-ra, és az augusztusi ülésen tárgyalja a testület.  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
8/2008.(IV.25.) rendelete 

a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjérıl 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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6.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet 
megtárgyalása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselı-testületi tag 
 
Törvény irja elı, hogy a hétvégeken is biztositani kell a napi egyszeri meleg étkeztetést. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Lengyeltótiban nincs olyan konyha, ami hétvégén is müködne. Az igényeket fel kell mérni. A 
kiszállitás és a kisegitı személyzet bére sokba fog kerülni.  
 
Lenner Vilmos  képviselı-testületi tag 
 
Hideg élelemmel meg lehet oldani a hétvégi élelmezést. Véleménye szerint Lengyeltótiban 5-
10 ember igényelné, a kiszolgáló személyzet többe kerülne, mint az étkezés biztositása. 
Véleménye szerint nem követnek el törvénysértést, ha a pénteki ebéddel kiszállitanák a 
hétvégi hideg élelmet.  
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
A felmérés ismeretében vitatkozzanak arról, hogy hogyan oldják meg az étkeztetést. Nem 
biztos, hogy kérik mivel a térités is többe fog kerülni. A hideg élelmezés nyáron is müködik, 
amikor az iskola konyhát festik. 
 
Nyers Györgyi intézményvezetı 
 
Az étkeztetés nem csak Lengyeltótit, hanem a 10 települést érinti. Somogyváron a Diákotthon 
konyhája a hét minden napján üzemel. A törvény egyszeri meleg étkeztetést ir elı. Nem 
fogják elfogadni a konzervet, ebbıl jelenleg peres ügye is van a hivatalnak. 
Nagyon sok az idıs ember a kistérségben nem kizárt, hogy igényelni fogják, amennyiben ezt 
biztositani tudják. Véleménye szerint kistérségi szinten oldják meg. 
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
Minden település saját maga oldja meg az étkeztetést. Az önkormányzatok saját többlet terhét 
jelentse, ne másét. Ennek komoly költségvonzata van, amelyik településen többen igénylik az 
vállalja a többlet terheket. Minden településen, kivétel Kisberény müködik a falugondnoki 
szolgálat. 
 
Dankó József  képviselı-testületi tag 
 
Mit jelent a melegétel? Ma már ezerféle konzerv közül lehet választani, lehet, hogy az 
éttermek is azt használják. Ez is megfelel ennek a feltételnek. 
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Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
Más település gondjait ne próbálják megoldani. Ha van egyszerübb és kevésbé problémás 
megoldás, azt válasszák. Az iskolától nagyon sokan hétfıi napokra nem kérnek ebédet, mivel 
hétvégérıl maradt.  
 
 
Erdıs József  képviselı-testületi tag 
 
Nehezményezi, hogy a kistérséget kizárva kivánják megoldani. Vannak olyan feladatok, 
amikor fontos a kistérség szerepe, most miért nem? 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A finanszirozás és az intézmények kihasználtsága miatt szükséges az együttmüködés. 
Közfeladatokat a kistérség nem vállalhat fel.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselı-testületi tag 
 
Ez nem jótékonykodás, hanem a rendelet irja elı. Az Alapszolgáltatási Központ is a kistérség 
keretein belül mőködik.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az Alapszolgáltatási Központ felméri az igényeket, de a döntést a képviselı-testületeknek 
kell meghozni. 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselı-testületi tag 
 
Május 1-tıl hatályos a rendelet. Kéri, hogy a májusi ülésen kapjanak tájékoztatást a 
felmérésrıl.  
 
Kóczián Lászlóné  képviselı-testületi tag 
 
Véleménye szerint a házigondozók már most is látják, hogy az idıskoruak hétvégén hogyan 
vannak ellátva élelemmel. Képesek-e arra, hogy saját maguknak fızzenek, vagy gondoskodik-
e róluk a családjuk. Feltételezi, ha éhezı ember lenne hétvégén, akkor már eddig is 
jelentkeztek volna, hogy ezt a problémát meg kell oldani. Az igények ismeretében kell 
gondolkodni, hogy hogyan tovább.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
9/2008.(IV.25.) rendelete 

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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7.) Lengyeltóti Város Rendezési Tervének 3.számú 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 
10/2008.(IV.25.) rendelete 

a 19/2006.(IX.29.), és 1/2007.(I.25.) rendelettel módositott 
Lengyeltóti Város helyi épitési szabályzatáról szóló 

1/2004.(I.29.) rendelet módositásáról 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
8.) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapitásáról 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 
11/2008.(IV.25.) rendelete 

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapitásáról 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
9.) Helyszini célvizsgálatról készült feljegyzés elıterjesztése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Ismerti az elıterjesztéssel kapcsolatosan a Szociális Bizottság javaslatát, mely a jegyzıkönyv 
mellékletét képezi. 
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Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselı-testületi tag 
 
Az értékelés nagyon sok negatív hiányosságot tárt fel. A szociális munkát jónak, a gyámügyi 
tevékenységet átlagosnak itélik. Tudni kell, hogy a két feladatot egy ügyintézı végzi. Ezért 
kérte a bizottság 1 ügyintézıi státusz létrehozását. 
 
Kóczián Lászlóné  képviselı-testületi tag 
 
A vizsgált idıszakban kisebb határidı eltolódások voltak, nem sulyos hiányosságok. 
Véleménye szerint ebbıl a vizsgálati anyagból az illetékeseknek kell meghatározni a saját 
maguk feladatait. Meghatározott idı letelte után a munkáltatóknak kell elvégzni a 
javaslatokat, illetve a szükséges lépéseket megtenni. Senki nem gondol arra, hogy bárkinek is 
felmondjanak, mert ez nem a képviselı-testület hatáskörébe tartozik. 
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
Az aljegyzı asszony megbeszélte a dolgozókkal, hogy 1 hónap alatt rendezik a minısités által 
feltárt hiányosságokat. Belsı átcsoportositással nem tudják megoldani a feladatot, mivel a 
hivatal létszáma azt nem teszi lehetıvé. Az ügyintézı munkájával maximálisan meg vannak 
elégedve. A gyermekvédelemmel foglalkozó dolgozó közalkalmazotti jogviszonyára 
vonatkozó döntést a vezetı tegye meg. 
 
Kóczián Lászlóné  képviselı-testületi tag 
 
Mulasztást történt azzal, hogy csak most kerültek felszinre a hiányosságot a gyermekvédelmi 
szolgálatnál. Mindenkinek van felettes vezetıje, akinek a hatáskörébe tartozik az adott 
személy munkájának figyelemmel kisérése. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Fontos, hogy a gyermekjóléti szolgálat vezetıje 1-2 hónapon belül tájékoztassa a testületet, 
hogy milyen intézkedéseket tett a hiányosságok megszüntetésére. 
 
Lenner Vilmos  képviselı-testületi tag 
 
Véleménye szerint kisebb hiányosságokat tártak fel a gyámügyi tevékenység terén. Például a 
környezettanulmányba nem irták be, hogy ki a gyermek háziorvosa, a jogerıre emelkedés 
idıpontját rosszul számolták ki. Ezek nem súlyos hiányosságok. 
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
Évek óta kifogásolja, hogy semmit nem érzékelnek abból, hogy az iskolai gyermekvédelmi 
munka könnyebb lenne azóta, hogy müködik ilyen szervezet. Nem érti, hogyan lehetett 
valakit kinevezni olyan munkakörre, amire nincs képesitése. Nem örül annak, hogy feltárták 
azokat a hiányosságokat, amelyeket ı már évek óta kifogásolt. Egyetlen alkalommal sem tett 
látogatást az iskolánál a családgondozó. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek fel kell 
mondani, maradjon mindenki a helyén, de kezdjen el dolgozni. 
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Nyers Györgyi intézményvezetı 
 
Az érintett dolgozó nem tette le a szükséges vizsgáit, 2,5 év vizsgája hiányzik. A dolgozó 
többszöri kérésre sem volt hajlandó prezentálni a tanulmányi papirokat. Nevezett a tegnapi 
nappal kérte a munkaviszonyának 2008. április 30. napjával, közös megegyezéssel való 
megszüntetését.  
A Családsegitı szolgálat müködése óta módszertani ellenırzés nem volt, pedig 1997. 
november 1. napjától tevékenykednek. Az esetnapló, ami kifogásoltak az 1 embernek a 
folyamatos nyomonkövetését jelenti. Ez jelenleg 533 embert jelent, amelyre 2 fı 
családgondozó áll rendelkezésre, a 10 településre. 
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
Szomorú tény, hogy a dolgozók elmondása szerint az intézményben folyamatos 
családgondozás nem folyik. Saját maguk munkáját minısitették ezzel, vagy az 
intézményvezetıjét járatták le.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Felhivja az intézményvezetı figyelmét, hogy júniusi ülésen adjon tájékoztatást a hibák 
feltárásáról. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

49/2008.(IV.24.) képviselı-testületi határozat 
 

                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
                             Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal által Lengyeltóti 
                             Város Önkormányzatánál tartott helyszini kiemelt célvizsgálatról 
                             készült feljegyzésben foglaltakat tudomásul veszi, a hiányosságok 
                             megszüntetése érdekében tett inditványokat végrehajtja. 
 
                             Határidı: folyamatos 
                             Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
10.) Tájékoztató a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ keretében müködı gyermekjóléti és 
családsegitı egységnél végzett módszertani-szakmai vizsgálatról. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az elızı napirenddel szorosan összefügg a most tárgyalt napirend. Véleménye szerint már 
mindenki kifejtette a véleményét.  
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

50/2008.(IV.24.) képviselı-testületi határozat 
 

1. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete utasitja 
az Alapszolgáltatási Központ vezetıjét a Regionális Családsegitı 
és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegitı Központ 
által 2008. február 20-án lefolytatott ellenırzés nyomán meg- 
állapitott szakmai és adminisztrációs hiányosságok azonnali 
megszüntetésére azzal, hogy a megtett intézkedéseirıl a képviselı- 
testületet tájékoztatja. 

 
                                   Határidı: 2008. május 31. 
                                   Felelıs: Nyers Györgyi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetıje 
 

2. A képviselı-testület egyúttal biztositja az Alapszolgáltatási Központ 
Gyermekjóléti és Családsegitı egysége dolgozói számára a szükséges 
szakmai továbbképzéseken való részvételének anyagi fedezetét. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Papszt Lajos polgármester 

 
                             3.   Felhivja az intézményvezetıi figyelmét, hogy negyedéven keresztül 
                                   folyamatosan adjon tájékoztatást a képviselı-testületnek 
                                   a hibák feltárásáról. 
 
                                   Határidı: folyamatos 
                                   Felelıs: Nyers Györgyi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetıje 
 
 
 
11.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Alapitó Okiratának módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

51/2008.(IV.24.) képviselı-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a  
                              Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ alapitó okiratát 
                              az alábbiak szerint módositja: 
                              Az alapitó okirat 10. pontja helyébe az alábbi 10. pont lép: 
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                                    10. Az intézményvezetı kinevezési rendje: 
                                    Az intézményt egyszemélyi felelıs vezetı vezeti, akinek 
                                    magasabb vezetıi megbizását a vonatkozó jogszabályban 
                                    meghatározott nyilvános pályázat útján Lengyeltóti Városi 
                                    Önkormányzat Képviselı-testülete adja legalább öt, de 
                                    legfeljebb 10 évre a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
                                    Társulás Társulási Tanácsa véleménye alapján. 
 
                               Határidı: azonnal 
                               Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
12.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartói Társulás társulási megállapodás 
módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

52/2008.(IV.24.) képviselı-testületi határozat 
 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Lengyeltóti 
                          Alapszolgáltatási Központ Fenntartói Társulás társulási megállapodását 
                          az alábbiak szerint módositja: 
                          A társulási megállapodás 5. pontjában a közösen fenntartott intézmény 
                          „Székhelye: 8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.16.” szövegrész helyébe 
                          „Székhelye: 8693. Lengyeltóti, Csokonai u.3.”. szövegrész kerül.  
                          A „tevékenységi szakágazati (TEÁOR) besorolás szerint: 
                          85.32. szociális ellátás elhelyezés nélkül” szövegrész helyébe 
                          „Tevékenységi besorolás: 
                          Alaptevékenységi szakágazat 889900 Szociális és gyermekjóléti 
                          ellátás szállásnyújtás nélkül”  szövegrész kerül. 
 
                          A társulási megállapodás 7.) a.) pontjába foglalt „Az Alapszolgál- 
                          tatási Központ vezetıjének kinevezéséhez a Társulási Tanács 
                          egyetértése szükséges.” mondata helyébe az alábbi mondat lép: 
                          „ Az Alapszolgáltatási Központ vezetıjének kinevezéséhez a 
                         Társulási Tanács véleménye szükséges.” 
 
                          A társulási megállapodás 7.b.) pontjába foglalt „A telephelyen 
                          foglalkoztatott közalkalmazottak felett a kinevezési és egyéb 
                          munkáltatói jogokat a telephely szerinti önkormányzat polgármestere 
                          egyetértése alapján az intézményvezetı gyakorolja.” mondata helyébe 
                          az alábbi mondat lép: 
                          „A telephelyen foglalkoztatott közalkalmazottak felett a kinevezési 
                          és egyéb munkáltatói jogokat a telephely szerinti önkormányzat pol- 
                         gármestere véleménye alapján az intézményvezetı gyakorolja.” 
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                         A társulási megállapodás 11.3. pontjába foglalt „Annak kiadására a 
                         Társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyez- 
                          teti a Társulás feladatainak ellátását, ebben az esetben a Társulás volt 
                          tagját a Társulással kötött szerzıdés alapján használati dij illeti meg.” 
                          mondata helyébe az alábbi mondat lép: 
                          „Annak kiadására a Társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, 
                            ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását, ebben az eset- 
                            ben a Társulás volt tagját a társulást alkotó önkormányzatokkal 
                           kötött szerzıdés alapján használati dij illeti meg.” 
  
                         Határidı: azonnal 
                         Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
13.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat települési esélyegyenlıségi tervének felülvizsgálata. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
Véleménye szerint az esélyegyenlıségi tervbe épitsék be a kisebbségek házának létrehozását.  
 
Kóczián Lászlóné  képviselı-testületi tag 
 
Többször felvetette már, hogy az újtelepi részen alakitsanak ki a gyermekek részére egy 
futballpályát.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az elmúlt évben már rendbe tettek egy pálya méretü területet, jelenleg arra hordják a 
szemetet. Nem sok értelmét látja.  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

53/2008.(IV.24.) képviselı-testületi határozat 
 
                          Lengyeltóti Város Képviselı-testülete a 88/2006.(IV.25.) sz. 
                          határozatával elfogadott Lengyeltóti Városi Önkormányzat települési 
                          esélyegyenlıségi tervének 1.számú mellékletét hatályon kívül helyezi, 
                          helyébe az elıterjesztés 1.sz. melléklete lép.  
 
                          Határidı: azonnal 
                          Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
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14.) Lengyeltóti Tatárvár bekötıút út burkolat felújitása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

54/2008.(IV.24.) képviselı-testületi határozat 
 
                    A Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz,  
                    hogy a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács  
                    által meghirdetett LEKI (jogcím) támogatására pályázatot nyújt be. 
                   A pályázat célja: Lengyeltóti Tatárvár bekötı út burkolat felújítása. 
                   A fejlesztés megvalósulási helye: 8693. Lengyeltóti, Tatárvár,  
                                                                          hrsz: 0371, 3094/2 
 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
            adatok Ft-ban 

 
Megnevezés 2008.év 

Saját forrás 2.000.000 
Hitel - 
Támogatásból igényel összeg 8.000.000 
Egyéb támogatás (nevesítve) - 
Egyéb forrás - 
Összesen: 10.000.000 

 
 
 
                                   A képviselı-testület a 2008.évi saját forrás összegét a  
                                   2008.évi költségvetésérıl szóló 3/2008.(II.29.)  
                                   rendelet tartalék-kerete terhére biztosítja.  
                                   A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
                                   Fenti döntést a költségvetési rendeleten át kell vezetni. 
 
                                   Határidı: 2008. május 15. 
                                   Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
 
 
 
 
15.) Lengyeltóti Keleti temetı urnafal bıvitése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

55/2008.(IV.24.) képviselı-testületi határozat 
 
              A Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz,  
              hogy a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által  
              meghirdetett HÖF TEKI (jogcím) támogatására pályázatot nyújt be. 
              A pályázat célja: Lengyeltóti Keleti temetı urnafal bıvítése. 
              A fejlesztés megvalósulási helye: 8693. Lengyeltóti, Keleti temetı Hrsz: 34 
 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
            adatok Ft-ban 

 
Megnevezés 2008.év 

Saját forrás 240.000 
Hitel - 
Támogatásból igényel összeg 960.000 
Egyéb támogatás (nevesítve) - 
Egyéb forrás - 
Összesen: 1.200.000 

 
                           A képviselı-testület a 2008.évi saját forrás összegét a  
                           2008.évi költségvetésérıl szóló 3/2008.(II.29.) rendelet 
                           tartalék-kerete terhére biztosítja.  
                           A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat  
                           benyújtására. 
                           Fenti döntést a költségvetési rendeleten át kell vezetni. 
 
                          Határidı: 2008. május 15. 
                          Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
 
 
 
16.) Lengyeltóti, Kiss E.u. folytatásában útburkolat felújitás. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

56/2008.(IV.24.) képviselı-testületi határozat 
 
                  A Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz,  
                  hogy a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által  
                  meghirdetett HÖF CÉDE (jogcím) támogatására pályázatot nyújt be. 
                  A pályázat célja: Lengyeltóti, Kiss E.u. folytatásában  útburkolat felújítás 
                  A fejlesztés megvalósulási helye: 8693. Lengyeltóti, Kiss E.u.  hrsz: 1007. 
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A fejlesztés forrásösszetétele: 
            adatok Ft-ban 

 
Megnevezés 2008.év 

Saját forrás 720.000 
Hitel - 
Támogatásból igényel összeg 2.880.000 
Egyéb támogatás (nevesítve) - 
Egyéb forrás - 
Összesen: 3.600.000 

 
                    A képviselı-testület a 2008.évi saját forrás összegét a 2008.évi  
                    költségvetésérıl szóló 3/2008.(II.29.) rendelet tartalék-kerete 
                    terhére biztosítja.  
                    A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
                    Fenti döntést a költségvetési rendeleten át kell vezetni. 
 
                    Határidı: 2008. május 15. 
                    Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
 
 
 
17.) Lengyeltóti Sportcsarnok burkolat felújitása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

57/2008.(IV.24.) képviselı-testületi határozat 
 
                  A Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, 
                  hogy a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által  
                  meghirdetett LEKI (jogcím) támogatására pályázatot nyújt be. 
                  A pályázat célja: Lengyeltóti Sportcsarnok burkolat felújítása. 
                  A fejlesztés megvalósulási helye: 8693. Lengyeltóti, Csokonai u.15. hrsz: 354/1 
 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
            adatok Ft-ban 

 
Megnevezés 2008.év 

Saját forrás 1.919.496 
Hitel - 
Támogatásból igényel összeg 7.677.984 
Egyéb támogatás (nevesítve) - 
Egyéb forrás - 
Összesen: 9.597.480 
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                     A képviselı-testület a 2008.évi saját forrás összegét a 2008.évi  
                     költségvetésérıl szóló 3/2008.(II.29.) rendelet tartalék-kerete 
                     terhére  biztosítja.  
                     A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
                     Fenti döntést a költségvetési rendeleten át kell vezetni. 
 
                     Határidı: 2008. május 15. 
                     Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
 
 
18.) Lengyeltóti, Ricei bekötı út burkolat felújitása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

58/2008.(IV.24.) képviselı-testületi határozat 
 
                 A Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz,  
                 hogy a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által  
                 meghirdetett LEKI (jogcím) támogatására pályázatot nyújt be. 
                 A pályázat célja: Lengyeltóti Ricei bekötı út burkolat felújitása 
                 A fejlesztés megvalósulási helye: 8693. Lengyeltóti, Rice puszta 
 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
            adatok Ft-ban 

 
Megnevezés 2008.év 

Saját forrás 786.826,- 
Hitel - 
Támogatásból igényel összeg 3.147.304.- 
Egyéb támogatás (nevesítve) - 
Egyéb forrás - 
Összesen: 3.934.130,- 

 
                    A képviselı-testület a 2008.évi saját forrás összegét a 2008.évi  
                    költségvetésérıl szóló 3/2008.(II.29.) rendelet tartalék-kerete 
                    terhére  biztosítja.  
                    A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
                    Fenti döntést a költségvetési rendeleten át kell vezetni. 
 
                    Határidı: 2008. május 15. 
                    Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
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19.) 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 
12/2008.(IV.25.) rendelete 

az Önkormányzat 2008.évi költségvetését megállapitó 
3/2008.(II.29.) sz.rendeletének módositásáról 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
20.) Lengyeltóti 0161 hrsz-ú út önkormányzati tulajdonba adása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

59/2008.(IV.24.) képviselı-testületi határozat 
 
                     Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete  
                     a Lengyeltóti külterületi 0161 hrsz-ú út tulajdonba adását kéri 
                     a tulajdonos Magyar Államtól (Kezelı: Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.)  
                     azzal a céllal, hogy az ingatlanon közutat építsen. 
 
                     Határidı: 2008. május 15. 
                     Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
21.) Jozó Tamás egyéni vállalkozó bérleti szerzıdés iránti kérelme. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
Jozó Tamás  képviselı-testületi tag 
 
Bejelenti az üggyel kapcsolatos személyes érintettségét. 
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

60/2008.(IV.24.) képviselı-testületi határozat 
 
                               A képviselı-testület Jozó Tamás képviselı-testületi tag 
                               személyes érintettségét figyelembe véve a szavazásból 
                               kizárja. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

61/2008.(IV.24.) képviselı-testületi határozat 
 
                                1.) A képviselı-testület az önkormányzat tulajdonában lévı 
                                      Lengyeltóti, Rákóczi u.5.sz. alatti 160 hrsz-ú ingatlanon 
                                      lévı 35 m2 alapterületü helyiségre vegyeskereskedés cél- 
                                      jából a MATTEO Bt-vel 2001.március 22-én megkötött 
                                      bérleti szerzıdést 2008. június 30.napjával  közös 
                                      megegyezéssel megszünteti. 
                                2.) A képviselı-testület a fent megjelölt üzlethelyiséget ruházati 
                                      üzlet, vegyes kereskedés, vagy vendéglátó egység üzemel- 
                                      tetése céljából, 2008. július 1. napjától határozatlan idıre 
                                      Jozó Tamás egyéni vállalkozóval köti meg. 
 
                                Határidı: azonnal 
                                Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
22.) Dr. Sovák Erika lakácsere iránti kérelme. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

62/2008.(IV.24.) képviselı-testületi határozat 
 

1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
Dr. Sovák Erika lakáscsere kérelmét támogatja. 
A képviselı-testület a Lengyeltóti, Csalogány u.2.sz. alatti 
64 m2 alapterületü, komfort II. komfortfokozatú önkormányzati 
lakás bérlıjeként 2008. június 1. napjától Dr. Sovák Erika 
aljegyzıt a Lengyeltóti Önkormányzatnál fennálló munkaviszonya 
idejére kijelöli. 

                                2.) A képviselı-testület Dr. Sovák Erika Lengyeltóti, Zrinyi u.28. 
                                     sz. alatti önkormányzati lakásra vonatkozó 5004/2005. számon 
                                     megkötött lakásbérleti szerzıdését 2008. május 31. napjával 
                                     felbontja. 
 
                                Határidı: 2008.május 31. 
                                Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
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23.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

63/2008.(IV.24.) képviselı-testületi határozat 
 
                               Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a  
                               Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
                               Megállapodását az alábbiak szerint módositja, egyúttal 
                               felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert a módositott 
                               Társulási Megállapodás aláirására: 
 

1. A Társulási Megállapodás III. Társulás feladatai 
fejezet 1.) pontja az alábbi f.) alponttal egészül ki: 
 
f.) sportfeladatok 
 
2.) A Társulási Megállapodás IV. A Társulás részletes 
feladatai fejezet az alábbi F.) ponttal egészül ki: 
F.) Sportfeladatok 
1.) A Társulás közremőködik a Kistérségi Sport- 
információs Rendszer mőködtetésében. 
 
2A Társulás a társult önkormányzatok sport- 
feladatainak ellátása érdekében pályázatokat nyújthat be. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Papszt Lajos polgármester 

 
 
24.) Tóti Napok elızetes programja 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
 
Ismerteti az elızetes programot, mely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
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Tájékoztatja a testületet, hogy Pusztaszentgyörgyön pulyka vágóhíd fog üzemelni, már 
elkészültek az engedélyes tervek.  
 
A Vasutállomáshoz közel egy vasüzemet kiván létrehozni egy befektetı.  
 
A Kórház tervdokumentációja túl van az elsı Mőemlékvédelmi egyeztetésen. A 
Mőemlékvédelem kérelmére elkészült az U alak beépitési terve. Ez egy 2 milliárdos 
beruházás, 120 ágyas wellnes hotel megépitésével. A látványterveket a következı testületi 
ülésre be fogják terjeszteni.  
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a kollégium épületét olcsó szállásként meghirdették az 
interneten.  
 
 
Dankó József  képviselı-testületi tag 
 
Kéri, hogy a sportpályán lévı nyárfákat vágják ki, és ültessenek helyébe más kevésbé allergiát 
okozó fát.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Egyetért Dankó Úrral a fák kivágása ügyében. Véleménye szerint árajánlatot kell kérni, hogy 
mennyiért veszik ki a két nyárfát. Új parkositást kell kialakitani, az uszoda miatt is.  
 
 
Papszt Lajos polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 

Dr. Sovák Erika                                                                                          Papszt Lajos 
aljegyzı                                                                                                       polgármester 


