
J e g y z ı k ö n y v  
 

 
 
készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. május 13-án 
megtartott rendkivüli ülésérıl. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 

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

Vilmos, Semsey Ottó, Zsombok Lajos képviselı-testületi tagok, 
- Dr. Sovák Erika aljegyzı, 
- Posza Jánosné pénzügyi irodavezetı, 
- Sándor János fımunkatárs, 
- Bódis Attiláné fıelıadó 

 
Távol maradt: - Erdıs József, Kóczián Lászlóné, Makarész Zoltán, Székely-Benke 
László képviselı-testületi tagok, 
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti iv alapján megállapitja, hogy 
7 fı képviselı-testületi tag megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
 
Javaslatára a képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
1.) Lengyeltóti Város 2008.évi LEKI pályázata. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
2.) Az Önkormányzat 2008.évi költségvetési rendeletének módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

64/2008.(V.13.) képviselı-testületi határozat 
 

                            A képviselı-testület a polgármester által javasolt napirendekkel 
                            egyetért. 
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1.) Lengyeltóti Város 2008.évi LEKI pályázata. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az elmúlt ülésen döntött a testület a Tatárvári út felújitásáról, valamint a Sportcsarnok 
burkolat felújitásáról. 
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az úttal kapcsolatos pályázatot nem támogatja, 
igy a testületi döntést vissza kell vonni. 
A Sportcsarnok teljes felújitása szükséges (vizesblokk), ezért nem csak a burkolatot kivánják 
felújitani.  
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

65/2008.(V.13.) képviselı-testületi határozat 
 
                    1.) A képviselı-testület az 54/2008.(IV.24.), valamint az 57/2008.(IV.24.) 
                    számú képviselı-testületi határozatait visszavonja. 
 
                    2.)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 Általános Iskola területén lévı  
                    Sportcsarnok burkolat és vizesblokk felújítása. 
                    A fejlesztés megvalósulási helye: 8693. Lengyeltóti, Csokonai u.15. hrsz: 354/1 
 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
            adatok Ft-ban 

 
Megnevezés 2008.év 

Saját forrás 3.920.000 
Hitel - 
Támogatásból igényel összeg 15.680.000 
Egyéb támogatás (nevesítve) - 
Egyéb forrás - 
Összesen: 19.600.000 

 
                    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. 
 
                   Határidı: 2008. május 15. 
                   Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
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2.) 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 
13/2008.(V.14.) rendelete 

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

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
 
Papszt Lajos polgármester megköszöni a megjelentést az ülést bezárja. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 

Dr. Sovák Erika                                                                                                     Papszt Lajos 
aljegyzı                                                                                                                 polgármester  


