
J e g y z ı k ön y v 
 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-án 
megtartott rendkívüli ülésérıl 
 
 
Jelen vannak: 
 

- Papszt Lajos polgármester 
- Dankó József, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Kóczián Lászlóné, 

Lenner Vilmos, Makarész Zoltán, Semsey Ottó, Zsombok Lajos képviselı-testületi 
tagok, 

- Dr. Szatmári Ibolya jegyzı 
- Posza Jánosné mb. közgazdasági irodavezetı 
- Sándor János fımunkatárs, 
- Bódis Attiláné fıelıadó 

 
Távol maradt: - Erdıs József, Jozó Tamás, Székely-Benke László képviselı-testületi tagok 
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
8 fı képviselı-testületi tag megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
 
Javaslatára a képviselı-testületi az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
 
1.) Dr. Székely Anikó háziorvos rendelési idı megváltoztatása iránti kérelme. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
2.) Csalogány Tanuszoda üzemeltetése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
3.) Az Önkormányzat 2008.évi költségvetési rendeletének módosítása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
4.) Lengyeltóti Városi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
5.) Vezetı-helyettesi státusz megállapítása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
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6.) Kretz Adrienn részére a Lengyeltóti, Zrinyi u.27.sz. alatti lakás kiutalása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
7.) Ányos Szilva részére a Lengyeltóti, Csalogány u.2.sz. alatti lakás kiutalása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
8.) Sipos Zoltánné Lengyeltóti, Zrinyi u.27. sz. alatti lakás értékesítése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

124/2008.(VIII.28.) képviselı-testületi határozat 
 

                            A képviselı-testület a polgármester által javasolt napirendet 
                            elfogadja. 
 
 
 
1.) Dr. Székely Anikó háziorvos rendelési idı megváltoztatása iránti kérelme. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy Dr. Székely Anikó háziorvos kérelmet intézett a képviselı-
testület felé, melyben elıadta, hogy a szerzıdésben vállalt 20 órás rendelési idejét 16-ra 
kívánja csökkenteni. Az ide vonatkozó szabályok szerint minimum 15 órát köteles rendelni. 
Javasolja a testületnek, hogy fogadják el a kérelmet.  
 
Lenner Vilmos   képviselı-testületi tag 
 
Amennyiben a jogszabályok lehetıvé teszik a rendelési idı csökkentését természetesen 
fogadják el, de felveti, hogy a rendelési idı lejártával hazaküldik a betegeket. Elızetesen 
bejelentett betegeket ellátják, a többi beteget pedig nem. Kifogásolja, hogy a gyógyszertárnál 
nincs hét közben ügyelet.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Ellátatlanul beteget az orvos nem küldhet el. Amennyiben az elıre bejelentett beteget ellátja 
és amíg nem jön a következı, akkor közben el kell látnia az érkezési sorrendben érkezıket. A 
gyógyszertár ügyeletével kapcsolatosan a következı ülésen adnak felvilágosítást, mivel 
addigra a Jegyzı Asszony utánajár.  
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Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselı-testületi tag 
 
Kéri, hogy Dr. Székely Anikó figyelmét hívják fel arra, hogy a rendelési idı megváltozásával 
a betegek kiértesítésérıl ı gondoskodik. Tudomása szerint csak az újonnan nyílt 
gyógyszertárak kötelesek hétközi ügyeletet tartani 2-3 évig.  
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

125/2008.(VIII.28.) képviselı-testületi határozat 
 
 

                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Dr. Székely 
                          Anikó háziorvos rendelési idı módosítás iránti kérelmével az alábbiak 
                          szerint egyetért, az ellen kifogást nem emel: 
                          Hétfı: 8-11-ig, Kedd: 13-16-ig, Szerda: 8-11-ig 11.30-12.30 Kisberény, 
                          Csütörtök: 13-16-ig, Péntek: 8-11-ig.  
                          A betegek kiértesítésérıl a háziorvos köteles gondoskodni. 
 
                          Határidı: azonnal 
                          Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
                          
 
 
2.) Csalogány Tanuszoda üzemeltetése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az uszoda üzemeltetési szerzıdés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
Az augusztus 21-én megtárgyalt üzemeltetési szerzıdéssel ellentétben ez a végleges változat. 
Kéri, hogy azt a döntést vonja vissza a testület.  A testület elıtt lévı szerzıdés minden pontját 
részletesen áttekintették és az érintett önkormányzatok is ilyen formában fogadják el. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel: Kóczián Lászlóné és Dr. Kovácsné Füstös 
Erzsébet képviselı-testületi tagok.  
 
Papszt Lajos   polgármester  
 
A közcélú igénybevétel azt jelenti, hogy 8-16 óráig az iskola, óvoda használja az uszodát. A 
szerzıdés mellékletei Sándor Jánosnál megtekinthetık.  
Az intézménynél 8 embert foglalkoztatnak, 3 vízgépészt, 3 takarítónıt és 2 pénztárost. Tény, 
hogy szeptember tanulóhónap lesz, mert még nem láttak el ilyen feladatot.  
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Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
Elsején kezdıdik az iskola és az uszoda házi szabályzatát még nem kapták meg. A 
tanévnyitón szeretné tájékoztatni a szülıket és a tanulókat. Kéri, hogy nevezze meg 
polgármester úr azt a személyt, akihez a problémáikkal fordulhatnak, elkerülve a korábbi 
problémákat, amelyek az orvosi rendelınél is oly sok vitát váltottak ki. 
Tudatosítani kell a szülıkkel, hogy a testnevelési tanterv részére az úszásoktatás. Tavaly az 
összes halmozottan hátrányos helyzető gyermeknek megvásárolták a sapkát, az úszódresszt, 
törülközıt és a papucsot.  
 
Papszt Lajos  polgármester  

Az elsı három hónapban Sándor János a megbízott. elsejétıl áll munkába Ányos Szilvia 
úszómester, akihez amikor helyre áll a rendszer fordulhatnak a problémákkal. A házi 
szabályzat hétfıre el fog készülni.  

 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

126/2008.(VIII.28.) képviselı-testületi határozat 
 

1.) A képviselı-testület a 115/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi 
határozatát visszavonja. 

  
                      2.) 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   leirt feltételek mellet.  
                            Felhatalmazza Papszt Lajos polgármester, hogy a szerzıdést aláírja. 
 
                        Határidı: azonnal 
                        Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
3.) Az Önkormányzat 2008.évi költségvetési rendeletének módosítása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangú szavazással – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
18/2008.(VIII.29.) rendelete 

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

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
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4.) Lengyeltóti Városi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

127/2008.(VIII.28.) képviselı-testületi határozat 
 
                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az 
                             általa fenntartott Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatal 
                             Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
                             Az Alapító Okirat 3.) Ellátandó alaptevékenységek pontjának 
                             szakfeladatok része a következı szakfeladattal egészül ki: 
 
                             Alapvetı tevékenység 930910 Fürdı- és strandszolgáltatás 
 
                             Határidı: azonnal 
                             Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
5.) Vezetı-helyettesi státusz megállapítása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

128/2008.(VIII.28.) képviselı-testületi határozat 
 
                           Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete jóvá- 
                           hagyja a Fodor András Óvoda, Iskola, Szak- és Szakmai 
                           Szolgálat (továbbiakban: intézmény) intézményvezetési 
                           struktúrájának az alábbiak szerinti bıvítését: 
 

1. Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselı-testülete 
jóváhagyja az Intézmény jelenlegi vezetıi struktúrájának 
2008. szeptember 1-tıl 1 fı, az Intézmény létszámának 
növekedésével nem járó vezetı-helyettesi státusszal való 
növelését. 
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2. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
a vezetı-helyettesi státusz fenntartásának 2009.évre jutó 
költség 1/4 részét az Intézmény 2009.évi költségvetésébe 
beépíti. 

 
3. Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselı-testülete 

felkéri az Intézmény igazgatóját, hogy Szılısgyörök, Hács 
és Nikla önkormányzatok képviselı-testületeivel vegye fel 
a kapcsolatot a vezetı-helyettesi státusz fenntartásának 
2009.évi költségvetési vonzatának egyeztetése céljából. 

 
                            Határidı: azonnal 
                            Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 

 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

129/2008.(VIII.28.) képviselı-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete jóvá- 
                              hagyja, hogy a vezetı-helyettesi státusz növekedésével 
                              egy tanévre járó 970.760,-Ft órakedvezmény és 316.800,-Ft 
                              vezetıi pótlék 2008.évre jutó 4/12 részét a Fodor András 
                              Óvoda, Iskola, Szak- és Szakmai Szolgálat a 2008. évi 
                              költségvetésébıl biztosítja.  
 
                              Határidı: azonnal 
                              Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
6.) Kretz Adrienn részére a Lengyeltóti, Zrinyi u.27.sz. alatti lakás kiutalása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

130/2008.(VIII.28.) képviselı-testületi határozat 
 
                            Lengyeltóti Város Képviselı-testülete a Lengyeltóti, Zrinyi u. 
                            27. (985 hrsz.) szám alatt lévı önkormányzati lakást 
                            Kretz Adrienn részére 2008. szeptember 1. –tıl a lengyeltóti 
                            Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészet- 
                            oktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és 
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                            Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézménynél fennálló 
                            közalkalmazotti munkaviszony idejére kijelöli. 
 
                            Határidı: azonnal 
                            Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
7.) Ányos Szilva részére a Lengyeltóti, Csalogány u.2.sz. alatti lakás kiutalása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

131/2008.(VIII.28.) képviselı-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Város Képviselı-testülete a Lengyeltóti, 
                                Csalogány u.2 (364/1 hrsz.) szám alatt lévı önkormányzati 
                                lakást Ányos Szilva részére 2008. szeptember 1-tıl a 
                                lengyeltóti Csalogány Tanuszodánál fennálló közalkalmazotti 
                                munkaviszonya idejére kijelöli. 
 
                                Határidı: azonnal 
                                Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
8.) Sipos Zoltánné Lengyeltóti, Zrinyi u.27. sz. alatti lakás értékesítése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

132/2008.(VIII.28.) képviselı-testületi határozat 
 
                           Lengyeltóti Város Képviselı-testülete a Lengyeltóti, Zrinyi u. 
                           27.sz. alatt lévı önkormányzati lakást felértékelteti egy  
                           független ingatlanszakértıvel eladás céljából. 
 
                           Határidı: azonnal 
                           Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
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Papszt Lajos polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 

 
 
Dr. Szatmári Ibolya                                                                                           Papszt Lajos 
jegyzı                                                                                                                polgármester 
 


