
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. szeptember 12-én 
megtartott rendkívüli 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. Szatmári Ibolya jegyzı 
- Sándor János fımunkatárs 
- Bódis Attiláné fıelıadó 

 
 
 
Távol maradt: Kenyér Endre képviselı-testületi tag 
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
10 fı megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
 
Javaslatára a képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
 
1.) Leghátrányosabb helyzető kistérségek bölcsıdéi és közoktatási intézményei 
infrastrukturális fejlesztésére pályázat. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

133/2008.(IX.12.) képviselı-testületi határozat 
 

                            A képviselı-testület a polgármester által javasolt napirendet 
                            elfogadja. 
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1.) Leghátrányosabb helyzető kistérségek bölcsıdéi és közoktatási intézményei 
infrastrukturális fejlesztésére pályázat. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
 
Papszt Lajos   polgármester  
 
Tájékoztatja a testületet, hogy 2008. augusztus 21-i ülésen határoztak arról, hogy a 
leghátrányosabb helyzető kistérségek bölcsıdéinek és közoktatási intézményeinek 
infrastrukturális fejlesztésére kiirt pályázaton a Rákóczi u.8.sz. alatti bölcsıde és a Csokonai 
u.5.sz. alatti általános iskola „B” épületének fejlesztésével kíván részt venni. A fejlesztés 
összköltségét 20 millió forintba és az ehhez szükséges 5 % sajátforrást 1 millió forintba 
határozta meg. Az idıközben megkért részletes árajánlatok alapján megállapítható, hogy a 
Bölcsıde felújítása bruttó 11.828.713,-Ft-ba, az iskola „B” épülete 11.950.968,-Ft-ba kerülne, 
ezen összegek 5 %-os sajátforrásáról kell dönteni. 
A pályázati kiírás alapján az intézményfenntartó társulás székhely szerinti önkormányzata 
nyújthatja be a pályázatot, ezért Szılısgyörök község óvodájára is csak a pályázat keretén 
belül lehet pályázni. 
Szılısgyörök Község Önkormányzatának Képviselı-testülete meghozta az errıl szóló 
döntését, melyben vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a támogatási szerzıdés aláírása elıtt 
Lengyeltóti Önkormányzat számlájára átutalja az óvoda felújítás költségeinek sajátforrás 
vonzatát 500.011,-Ft-ot. 
A pályázat kiírója az intézményi társulás székhely önkormányzatának képviselı-testületi 
határozatát kéri arra vonatkozóan, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az 
eredeti rendeltetésének megfelelıen hasznosítja és a feladat ellátási helyet 5 évig nem szünteti 
meg, illetve nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére. 
Kéri a képviselı-testületet, hogy az elızı ülésen hozott határozatát vonja vissza, majd az 
elmondottak alapján hozza meg döntését.  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

134/2008.(IX.12.) képviselı-testületi határozat 
 

1.) Lengyeltóti Város Képviselı-testülete a 105/2008.(VIII.21.) képviselı-testületi 
határozatát visszavonja. 

 
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 

206/2008.(VIII.26.) Korm. rendelettel meghirdetett „Bölcsıdék és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzető kistérségekben” 
támogatására pályázatot nyújt be. A pályázaton a Lengyeltóti, Rákóczi u.8.sz. (hrsz: 
223) bölcsıde fejlesztésével a Lengyeltóti,  Csokonai u.11.sz. (hrsz: 361) Fodor 
András Általános Iskola „B” épület felújításával és a Szılısgyörök, Szabadság u.44. 
(hrsz: 72) Lurkó Óvoda épület felújításával vesz részt. 
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A fejlesztés költségeit a bölcsıde esetén: 
11.828.713,-Ft-ban határozza meg, melyhez 
11.237.276,-Ft-ban támogatást igényel és 
     591.437,-Ft sajátforrást biztosit. 
 
Az Iskola „B” épület esetén: 
11 950 968,-Ft-ban határozza meg, melyhez 
11.353 419,-Ft támogatást igényel és 
     597 549,-Ft sajátforrást biztosit. 
 
A Szılısgyöröki Lurkó Óvoda esetén: 
10.000.203,Ft-ban határozza meg, melyhez 
  9.500.192,-Ft támogatást igényel és 
     500.011,-Ft sajátforrást biztosit. 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a Lengyeltóti, 
Rákóczi u.10.sz. alatti (hrsz: 223) Bölcsıde épületét, a Lengyeltóti, Csokonai u.11.sz. 
alatti (361 hrsz) Iskola „B” épületét, valamint a Szılısgyörök, Szabadság u.44. (hrsz: 
72) Lurkó Óvoda épületét a támogatásból megvalósuló beruházást követıen 5 évig az 
eredeti rendeltetésének megfelelıen hasznosítja, és a feladat ellátási helyet 5 évig nem 
szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó 
részére. 

 
A pályázat benyújtására felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert. 
 
Határidı: 2008. szeptember 15. 
Felelıs: Papszt Lajos polgármester 

 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

135/2008.(IX.12.) képviselı-testületi határozat 
 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 
206/2008.(VIII.26.) Korm. rendelettel meghirdetett „Bölcsıdék és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzető kistérségekben” 
támogatásra benyújtott pályázat Szılısgyöröki Lurkó Óvoda (Szılısgyörök, 
Szabadság u.44. hrsz: 72) fejlesztésének támogatás esetén a támogatási szerzıdést 
csak akkor írja alá, ha Szılısgyörök Község Önkormányzata a szerzıdés aláírása elıtt 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat számlájára a Szılısgyöröki Lurkó Óvoda felújítási 
költségének sajátforrás összegét 500.011,-Ft-ot átutalja. 
 
 
Határidı: értelem szerint 
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  


