
J e g y z ı k ö n y v  
 

 
 
készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. augusztus 21-én 
megtartott ülésérıl 
 
 
 
Jelen vannak:  
 

- Papszt Lajos polgármester, 
- Dankó József, Erdıs József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Kóczián Lászlóné, Lenner 

Vilmos, Makarész Zoltán, Semsey Ottó, Zsombok Lajos képviselı-testületi tagok, 
- Dr. Szatmári Ibolya jegyzı, 
- Dr. Sovák Erika aljegyzı, 
- Posza Jánosné mb. pénzügyi irodavezetı, 
- Böröndi Franciska hatósági irodavezetı, 
- Sándor János fımunkatárs, 
- Dávid Jánosné fımunkatárs, 
- Borbély Róbert fıelıadó, 
- Bódis Attiláné fıelıadó 

 
 
Jelen van továbbá: Nyers Györgyi és Peitlerné Takács Éva intézményvezetık, 
 
 
Távol maradt: Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Székely-Benke László képviselı-testületi tagok 
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
9 fı képviselı-testületi tag megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
 
Javaslatára a képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
 
1.) Az Önkormányzat 2008.évi költségvetésének I.félévi teljesítésérıl tájékoztató. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
2.) Lengyeltóti Általános Iskola területén lévı sportcsarnok burkolat és vizesblokk felújítása 
címő LEKI pályázat sajátforrás kiegészítése. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
3.) Leghátrányosabb helyzető kistérségek bölcsıdéinek infrastrukturális fejlesztése pályázat. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
4.) Tanuszodai belépıjegyek árának megállapítása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
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5.) Közmunkaprogram pályázattal kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás megállapítása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
6.) Pályázat benyújtása a TÁMOP 3.3.2./08./2 pályázati felhívásra. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
7.) Lengyeltóti, Petıfi S.utcában forgalomlassító „fekvırendırök”  
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
8.) Gépkocsik szállítási költségének megállapítása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
9.) Brüsszeli pályázat összegének megelılegezése Farkaslaka részére. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
10.) Farkaslaki Szenes Napokon való részvétel támogatása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
11.) Nagyberek Natúrpark Egyesület alapító tagsága. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
12.) Létszámcsökkentés a Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészet- 
oktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 
Intézménynél. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
13.) Az Önkormányzat 2008.évi költségvetési rendeletének módosítása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
14.) Csalogány Tanuszoda önkormányzati üzemeltetése. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
15.) Hulladékgyőjtı szigetek helyének kijelölése. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
16.) Dr. Sztankula Kornél egyéni vállalkozó megbízása fogorvosi alapellátás biztosítására. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
17.) Egyetemi kollégiumi férıhely. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
18.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat tulajdonát képezı Lengyeltóti, Zrinyi u.27. szám alatti 
épület értékesítése. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
19.) Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
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20.) Diófesztivál programja. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
21.) Lengyeltóti Város honlapjának fejlesztése. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
22.) Kivételes méltányosságú ápolási díj iránti kérelem elbírálása. 
Elıadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyzı 
 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

100/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi határozat 
 

                            A képviselı-testület a polgármester által javasolt napirendet 
                            elfogadja. 
 
 
1.) Az Önkormányzat 2008.évi költségvetésének I.félévi teljesítésérıl tájékoztató. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
101/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi határozat 

 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008.évi 
                          költségvetés I.félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató 135.611 e Ft 
                          elızı évi egyenleggel, 516.301 e Ft 2008 . I.félévi teljesített bevétellel 
                          és 487.308 e Ft 2008. I.félévi teljesített kiadással fogadja el és  
                          164.604,-Ft egyenleggel hagyja jóvá. 
 
                          Határidı: azonnal 
                          Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
2.) Lengyeltóti Általános Iskola területén lévı sportcsarnok burkolat és vizesblokk felújítása 
címő LEKI pályázat sajátforrás kiegészítése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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Papszt Lajos  polgármester  
 
A szeptemberi ülésre árajánlatot kell kérni egy rendezvényszınyeg elhelyezésére. Fontos, ha a 
burkolatot felújítják, akkor rendezvényekkor ne karcolják fel. Javasolja a testületnek, hogy az 
elıterjesztés „A” változatát fogadják el.  
 
Dankó József  képviselı-testületi tag 
 
Évekkel ezelıtt problémát okozott a vízelvezetés, a tetıszerkezet. Fontos, hogy ha felújításra 
kerül az épület akkor ezeket a problémákat is meg kell oldani. Problémát okozott még, hogy 
nincs fedett terasz a bejárati ajtó felett. Megkérdezi, hogy ez a probléma is megoldásra kerül-e 
a felújításnál. 
A rendezvényszınyeg megvásárlását teljes mértékben támogatja. 
 
Sándor János  fımunkatárs 
 
A felújítás során az alábbi munkák történnek meg: Az emeleti öltözıszint és vizesblokkok 
teljes villanyhálózat felújítása, vízvezeték és szennyvízvezetékek szükség szerinti felújítása. A 
vizesblokkokban teljes burkolat csere, beleértve a padozatot és az oldalfalat is. Az öltözıkben 
2 m-magasságig oldalfal csempézés, ajtók szükség szerinti cseréje. Függesztett állmennyezet 
cseréje, megerısítése és hıszigetelése. Bejárati ajtó hıszigetelt ajtóra történı cseréje.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A palánk 50 cm távolságra lesz elhelyezve a faltól, így megoldott lesz annak szellızése. 
Ebbıl adódóan a tanári szobák parkettázását oldják meg. 
 
Erdıs József  képviselı-testületi tag 
 
A határozati javaslatban a Szent János árok felújításának terhére szól a döntés. Szorgalmazza, 
hogy a Komócsinék elıtti átfolyó problémáját is oldják meg. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Arra a területre új hidat kell építeni, és a pályázatot már benyújtották, eddig választ nem 
kaptak rá. Egy másik napirend keretében vissza fog térni arra, hogy milyen módon tudják 
megoldani a problémát.  
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdést tett fel: Lenner Vilmos képviselı-testületi tag. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az álmennyezet kiépítésére kértek értékbecslést Németh Ferenc vállalkozótól. A bordásfalak 
szükség szerinti számban kerülnek visszahelyezésre. Egyetért azzal, hogy a feleslegessé 
válókat értékesítsék, a katalógusban szereplı új árak 30 %-áért. 
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A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
102/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi határozat 

 
                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz,  
                  hogy a „Lengyeltóti Általános Iskola területén lévı sportcsarnok  
                  burkolat és vizesblokk felújítása” címő LEKI  pályázat egyszerő  
                  közbeszerzési eljárása során kialakult 22.985.072,-Ft beruházási  
                  költség és a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által megítélt  
                  15.680.000,-Ft vissza nem térítendı fejlesztési támogatás, valamint  
                  a 65/2008.(V.13.) képviselı-testületi  határozattal elfogadott   
                  3.920.000,-Ft pályázati sajátforrás különbözeteként hiányzó 3.385.072,-Ft-ot  
                  a feltétlenül szükséges pótmunkák fedezetére a 785.130,-Ft-ot és a mőszaki ellenır                                                          
                  díjára a 100.000,-Ft-ot összesen: 4.270.202,-Ft-ot a 2008.  
                  évi költségvetésérıl szóló 3/2008.(II.29.) rendeletében jóváhagyott  
                  Szent János árok felújítása terhére biztosítja. 
 
                  Határidı: azonnal 
                  Felelıs : Papszt Lajos polgármester  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással  az alábbi határozatot hozza: 

 
103/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi határozat 

 
                            A képviselı-testület a sportcsarnoknál feleslegessé váló  
                            bordásfalakat a katalógusban szereplı ár 30%-áért értékesíti. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
104/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi határozat 

 
                                  Felhatalmazza a testület Papszt Lajos polgármestert, 
                                  hogy a szeptember havi ülésre kérjen árajánlatot egy 
                                  rendezvényszınyeg megvásárlására. 
 
                                  Határidı: azonnal 
                                  Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
  
 
3.) Leghátrányosabb helyzető kistérségek bölcsıdéinek infrastrukturális fejlesztése pályázat. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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Dankó József   képviselı-testületi tag 
 
Évek óta probléma a bölcsıde melletti fák állapota. Véleménye szerint hiába költenek az 
épületre, ha az a környezetét nem teszik rendbe.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Egyetért Dankó Úrral, de ebbe a pályázati pénzbe nem lehet megoldani a fák kivágását. Mivel 
megszőnt az, hogy a Marcali Tőzoltóság kivághatja a fákat, így vállalkozóktól fognak 
árajánlatot kérni. 
 
Lenner Vilmos  képviselı-testületi tag 
 
Véleménye szerint több veszélyes fa van a városba, azok kivágásáról is gondoskodni kell. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
105/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi határozat 

 
              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy  
              a leghátrányosabb helyzető kistérségek bölcsıdéinek és közoktatási  
              intézményeinek infrastrukturális fejlesztésére kiirt pályázaton a Lengyeltóti,  
              Rákóczi u. 8. sz. alatti bölcsıde fejlesztésével és a Csokonai u. 5. sz. alatti  
              általános iskolai épület fejlesztésével részt kíván venni. A fejlesztés  
              összköltsége 20.000.000,-Ft, melyhez az önkormányzat a szükséges  
              5 %-os sajátforrást  1 000.000,-Ft-ot a költségvetésébıl biztosítja. 
              A pályázat benyújtására felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert. 
 
              Határidı: 2008.szeptember 15. 
              Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
4.) Tanuszodai belépıjegyek árának megállapítása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Javasolja a testületnek, hogy a Humán-Szolgáltatási Bizottság határozati javaslatát fogadják 
el.  
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A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

106/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi határozat 
 
                       Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Csalogány  
                      Tanuszoda” használatára az alábbi belépı díjakat állapítja meg. 
 

Uszoda belépıdíjak egy alkalomra  Bruttó Ft 
Felnıtt belépıjegy egész napra  600,-Ft 
Felnıtt belépıjegy 4 órás (16.00-20.00 óráig) 400,-Ft 
Felnıtt bérlet 30 alkalomra 6000,-Ft 
6-14 év közötti gyermek és nyugdíjas egész napra 200,-Ft 
14-18 diák (diákigazolvány felmutatásával) egész napra  200,-Ft 
6 éven aluli gyermek (csak jeggyel rendelkezı 14 év feletti kísérıvel) egész napra   

Ingyenes 
6-18 éves diákigazolvánnyal rendelkezıknek 30 alkalom bérlet 3000,-Ft 
Mozgássérült kerekes székkel egész napra  Ingyenes 
Szervezett úszásoktatás (minimum 10 fı esetén) Megállapodás szerint  
Szauna (csak 14 év felettiek használhatják) 300,-Ft 
Öltözıszekrény kulcs betét díja 1.000,-Ft 
Büfé bérbeadása 30.000,-Ft/hó 

                    Az árak 2008. szeptember 1-tıl, december 31-ig kerültek megállapításra. 
 
             Határidı: azonnal 
             Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
5.) Közmunkaprogram pályázattal kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás megállapítása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
107/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi határozat 

 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dél- 
                          Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiirt, a Pogány- 
                          völgyi Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtandó közmunka- 
                          program pályázathoz a programban résztvevı 18 fı után  
                          megállapított 138.462,-Ft önrészt saját költségvetésébıl biztosítja. 
 
                          Határidı: azonnal 
                          Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
6.) Pályázat benyújtása a TÁMOP 3.3.2./08./2 pályázati felhívásra. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

108/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
                              Pogányvölgyi Kistérségben mőködı közoktatási intézmény- 
                              fenntartói társulások által alkotott konzorcium gesztor 
                              önkormányzataként pályázatot nyújt be a Társadalmi Meg- 
                              újulás Operatív Program keretében meghirdetett 
                              „Esélyegyenlıségi programok végrehajtásának támogatására” 
                              címő, TÁMOP – 3.3.2./08/2 kódszámú pályázati felhívásra, 
                              vissza nem térítendı támogatás elnyerése érdekében. 
 
                               Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja 
                               a pályázatírással kapcsolatos rá esı 85.667,-Ft költség meg- 
                               fizetését, egyben felhatalmazza a polgármestert a pályázattal 
                               kapcsolatos dokumentumok aláírására, benyújtására. 
 
                               Határidı: azonnal 
                               Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
7.) Lengyeltóti, Petıfi S.utcában forgalomlassító „fekvırendırök”  
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
109/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi határozat 

 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
                                Lengyeltóti, Petıfi S.utcában forgalomlassító „fekvı- 
                                rendırök” elhelyezését nem tartja indokoltnak. 
 
                                Határidı: azonnal 
                                Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
8.) Gépkocsik szállítási költségének megállapítása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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Papszt Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság módosító javaslatát teszi fel szavazásra, mely szerint: ebédszállítás : 70 
adagig  70,-Ft/ÁFA/km ez alatt 92,-Ft/ÁFA/km iskolabusz, kisbusz: 166,-Ft+ÁFA+km 
lengyeltóti egyesületek, civil szervezetek, intézmények, egyház 66,-Ft+ÁFA+km 
kedvezményben részesülnek. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
110/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi határozat 

 
                               Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az 
                               önkormányzat üzemeltetésében lévı gépkocsik szállítási 
                               költségét az alábbiak szerint határozza meg, 2008. szeptember 

1. napjától: 
Iskolabusz, kisbusz személyszállítási költsége:166,-Ft + ÁFA/km. 
Lengyeltóti egyesületek, civil szervezetek, intézmények, egyház: 
66,-Ft+ÁFA+km kedvezményben részesül, összesen: 100,-Ft+ÁFA+km. 
Ebédszállítás: 70 adagig 70,-Ft+ÁFA+km, ez alatt 92,-Ft+ÁFA/km 
 
Határidı: 2008. szeptember 1. 
Felelıs: Papszt Lajos polgármester  

 
 
9.) Brüsszeli pályázat összegének megelılegezése Farkaslaka részére. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
111/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi határozat 

 
                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a  
                             Farkaslakai Önkormányzat részére a Brüsszeli pályázaton  nyert 
                             1.426,5 EUR-t a 2008.augusztus 14-i árfolyamon számolva  
                             336.896,-Ft-ot megelılegezi. 
 
                             Határidı: 2008. szeptember 1. (az összeg átutalására) 
                             Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
 
10.) Farkaslaki Szenes Napokon való részvétel támogatása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
112/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi határozat 

 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a  
                                Farkaslaki Szenes Napokon való részvételhez a 2008.évi 
                                tartalék-keret terhére 280.000,-Ft-ot biztosit.  
 
                                Fenti módosítást a költségvetési rendeleten át kell vezetni. 
 
                                Határidı: azonnal 
                                Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
11.) Nagyberek Natúrpark Egyesület alapító tagsága. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
113/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi határozat 

 
                               Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
                               Nagyberek Natúrpark Egyesület alapító tagja kíván lenni, 
                               és az 50.000,-Ft éves tagdíjat minden évben költségvetése 
                               terhére biztosítani kívánja. 
 
                               Határidı: azonnal 
                               Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
 
12.) Létszámcsökkentés a Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészet- 
oktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 
Intézménynél. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

114/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi határozat 
 

1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Fodor András 
Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 
Szılısgyöröki tagiskolájánál a létszámot 5 fıvel a Niklai tagiskolánál 1 
fı létszámmal csökkenti. 
A létszámcsökkentéssel érintett dolgozókat az intézmény a prémium évek 
keretében kívánja tovább foglalkoztatni. 

 
2.) Az intézmény összlétszáma 2008.évben a létszámcsökkentést megelızıen 

139 fı a létszámcsökkentést követıen: 133 fı. 
 

3.) A képviselı-testület 95/2008.(VI.19.) számú határozatával a Lengyeltóti 
iskolánál 1 fı pedagógus álláshely megszüntetésérıl döntött. 
A fenti létszámcsökkentéseket figyelembe véve az intézmény létszáma 
a létszámcsökkentést követıen: 132 fı. 

 
4.) A Lengyeltóti Városi Önkormányzat összlétszáma 2008.évben a létszámcsökken- 

tést megelızıen 249 fı, a létszámcsökkentést követıen: 242 fı. 
 

5.) A képviselı-testület megállapítja, hogy a létszámcsökkentéssel érintett 7 fı 
további foglalkoztatására – az önkormányzat költségvetési szerveinél és a 
polgármesteri hivatalánál, illetve az önkormányzat fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál munkaviszonyban töltött idejük folyamatosságának meg- 
szakítása nélkül – nincs lehetıség. 

 
6.) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a létszámcsökken- 

téssel kapcsolatosan a prémiumévekre vonatkozóan állami támogatás igény- 
lésére pályázatot nyújtson be. 

 
              Határidı: azonnal 
              Felelıs: Papszt Lajos elnök  
 
13.) Az Önkormányzat 2008.évi költségvetési rendeletének módosítása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangú szavazással – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
17/2008.(VIII.22.) rendelete 

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

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
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14.) Csalogány Tanuszoda önkormányzati üzemeltetése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
Augusztus 30-ig meg kell állapodni az üzemeltetésre. Szeptember 1-tıl használatba kell venni 
a komplexumot.  A szerzıdés aláírása elıtt mindenképpen rendkívüli ülést fognak tartani.  
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

115/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi határozat 
 

                        Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz,  
                        hogy a Csalogány Tanuszoda Üzemeltetését a TANUSZ  
                        Tanuszodákat üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaságtól  
                        (1138. Budapest, Karikás F.u.20.) üzemeltetésre átveszi  
                        az Üzemeltetési Szerzıdésben (3. tervezet) leirt feltételek mellet.  
                        Felhatalmazza Papszt Lajos polgármester, hogy a szerzıdést aláírja. 
 
                        Határidı: azonnal 
                        Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
15.) Hulladékgyőjtı szigetek helyének kijelölése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A 4.számú konténer a takarékszövetkezet és az ÁFÉSZ udvar bejáratánál kerül elhelyezésre, 
hogy közelebb legyen a lakókörnyezethez és támfal is itt építhetı ki. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

116/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi határozat 
 
                    Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz,  
                    hogy a Dél-Balaton és Sió-völgye regionális kommunális  
                    hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése kapcsán megvalósítandó  
                    hulladékgyőjtı szigetek helyéül a: 
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                               1.  Damjanich u-Majthényi u.  csatlakozás 805 hrsz. 
2. Mohácsi utca eleje 518 hrsz. 
3. Pete L.köz 9873/8 hrsz. 
4. Bem u.233 hrsz.  
5. Benzinkút mellett 1007 hrsz. 
6. Arany J.utca eleje (kisbolt mellet) 187 hrsz. 
7. Petıfi S.u. 42-44 között (trafó mellett) 70 hrsz. 

 
                      önkormányzati tulajdonokat jelöli ki. 
 
                      Határidı: azonnal 
                      Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
16.) Dr. Sztankula Kornél egyéni vállalkozó megbízása fogorvosi alapellátás biztosítására. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

117/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi határozat 
 
                                   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete  
                                   tudomásul veszi, hogy a Lengyeltóti város közigazgatási 
                                   területére kiterjedı vegyes korcsoportú fogorvosi alap- 
                                   ellátási szolgáltatást – a jelenlegi Kor-Ág Dent Bt.  
                                   (képviseli: Dr. Sztankula Kornél) 2008. szeptember 30. 
                                   napjával történı megszőnése miatt – 2008. október 1. 
                                   napjától Dr. Sztankula Kornél egyéni vállalkozóként  
                                   kívánja ellátni. 
                                   Felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert, hogy  
                                   Dr. Sztankula Kornél egyéni vállalkozóval megkötendı 
                                   megbízási szerzıdés aláírására. 
 
                                   Határidı: azonnal 
                                   Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
 
17.) Egyetemi kollégiumi férıhely. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Kettı kérelem érkezett a felhívásra, melyet a helyi televízióban tettek közzé. 
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Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
Minden évben elmondja, hogy nem csak Pécsen vannak egyetemistái a városnak mégis 
mindig velük foglalkoznak. Támogatja Paldesz Zoltán kérelmét.  
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

118/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi határozat 
 
                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az  
                             önkormányzat által fenntartott kollégiumi férıhelyre  
                              Demeter Anett és Paldesz Zoltán lengyeltóti lakosokat jelöli ki. 
 
                              Határidı: azonnal 
                              Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
18.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat tulajdonát képezı Lengyeltóti, Zrinyi u.27. szám alatti 
épület értékesítése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

119/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a  
                                Lengyeltóti, Zrinyi u.27. (985/A/5.hrsz.) szám alatti,  
                                tehermentes társasházi ingatlanát értékesítésre meghirdeti 
                                ingatlanszakértı által megállapított 2.700.000,-Ft (+ 20 % ÁFA) 
                                összesen: 3.240.000,-Ft vételáron. Több érvényes ajánlat 
                                esetén licittárgyalást kell tartani. 
 
                                Határidı: azonnal 
                                Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
19.) Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
 
 



 15 

 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

120/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi határozat 
 
                        Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
                        Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását  
                        Célzó Önkormányzati Társulás módosított társulási megállapodását  
                        és alapító okiratát a jegyzıkönyvhöz mellékelt formában jóváhagyja. 
                        Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási  
                        megállapodás és alapító okirat aláírására. 
 
                       Felelıs: polgármester 
                       Határidı: azonnal 
 
 
20.) Diófesztivál programja. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy Pásztohy András miniszteri biztos fogja megnyitni a 
rendezvényt. A testvértelepülések közül Lég és Durdevac kapott meghívást.  
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

121/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi határozat 
 
                               Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a  
                               Diófesztivál programját és költségeit jóváhagyja. 
 
                               Határidı: azonnal 
                               Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
21.) Lengyeltóti Város honlapjának fejlesztése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdést tett fel: Kóczián Lászlóné képviselı-testületi tag. 
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyzı 

Fenntartási költsége jelenleg is van a honlapnak, fix dijas, minimális összeg.  
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A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

122/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi határozat 
 
                               Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
                               www.lengyeltoti.hu domain néven található Lengyeltóti 
                               város honlapjának egynyelvő interaktív honlapra történı 
                               fejlesztésével megbízza a Rekurzív Kft-t (8630. Balaton- 
                               boglár, Szabadság u.4. képviseli: Kalász József ügyvezetı) 
                               120.000,-Ft + ÁFA összegért. 
                               A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a meg- 
                               bizási szerzıdés aláírására. 
 
                               Határidı: azonnal 
                               Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A képviselı-testületi tagok tájékoztató jelleggel megkapták az iskola 
2007/2008.tanévi/nevelési évi munkájának értékelésérıl szóló beszámolót, valamint a 
2008/2009. tanév/nevelési évi létszámcsoporti tervezésérıl. A Közoktatási Társulási tanács a 
délelıtti ülésén megtárgyalta, és elfogadta.  
 
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy a szociális ügy elbírálására zárt ülést rendeljenek el. 
 
 

kmf. 
 
 

Dr. Szatmári Ibolya                                                                                            Papszt Lajos 
jegyzı                                                                                                                 polgármester  


