
J e g y z ı k ö n y v  
 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. szeptember 25-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. Szatmári Iboly jegyzı, 
- Dr. Sovák Erika aljegyzı, 
- Posza Jánosné mb. közgazdasági irodavezetı, 
- Dr. Szücs Gábor kistérségi irodavezetı, 
- Sándor János fımunkatárs, 
- Borbély Róbert fıelıadó, 
- Somogyvári Miklós elıadó, 
- Bódis Attiláné fıelıadó 

 
 
Jelen van továbbá: Peitlerné Takács Éva Mővelıdési Ház Igazgató. 
 
Távol maradt: Kenyér Endre képviselı-testületi tag 
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
10 fı képviselı-testületi tag megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
Javaslatára a képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
1.) Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009.évi fordulójához 
való csatlakozás. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
2.) Lengyeltóti, Bem u.20.sz. alatti megüresedett lakás hasznosítási ügye. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
3.) Október 23-i ünnepség megrendezése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
4.) Idısek Napja megrendezése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
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5.) Fodor András Óvoda, Iskola, Szak- és Szakmai Szolgálat Alapító Okiratának módosítása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
6.) Közmunkaprogram pályázathoz saját forrás megállapítása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
7.) Többletbevételek felhasználása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
 
Dankó József alpolgármester kéri a képviselı-testületet, hogy zárt ülés keretében az alábbi 
napirend kerüljön megtárgyalásra: 
 
1.) Papszt Lajos polgármester miniszteri elismerésre történı felterjesztése. 
 
Elıadó: Dankó József alpolgármester 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

136/2008.(IX.25.) képviselı-testületi határozat 
 

                                  A képviselı-testület a polgármester és az alpolgármester 
                                  által javasolt napirendeket elfogadja. 
 
 
1.) Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009.évi fordulójához 
való csatlakozás. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
Kóczián Lászlóné  képviselı-testületi tag 
 
Javasolja az Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

137/2008.(IX.25.) képviselı-testületi határozat 
 

                                  Lengyeltóti Város Önkormányzata csatlakozni kíván a  
                                  Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj- 
                                  pályázat 2009.évi fordulójához és kiírja a pályázatot. 
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                                  Megbízza Papszt Lajos polgármestert, hogy a csatlakozásra 
                                  vonatkozó megállapodást köss meg az Oktatási és Kulturális 
                                  Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatóságával. 
                                  Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztön- 
                                  díjrendszer 2009.évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokról 
                                  hozott döntését az OKM Támogatáskezelı által üzemeltetett 
                                  Internet honlapon on-line adatbázisban rögzíti. 
                                 Határidı: 2008. szeptember 30. 
                                 Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
2.) Lengyeltóti, Bem u.20.sz. alatti megüresedett lakás hasznosítási ügye. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kóczián Lászlóné  képviselı-testületi tag 
 
Javasolja a testületnek, hogy értékesítsék a lakást. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Amennyiben a testület úgy dönt, hogy értékesíti a lakást, akkor társasházzá kell nyilvánítani. 
 
Lenner Vilmos  képviselı-testületi tag 
 
Véleménye szerint, aki meg akarja vásárolni a lakást annak adják bérbe, és nem kellene neki 
féléveket várni arra, amíg lebonyolódik az értékesítés és a társasházzá nyilvánítási procedúra.  
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
A lakástörvény elıírja, hogy az üres lakásokat meg kell hirdetni, akár eladásra, akár 
bérlemény céljára. Kettınél több jelentkezı esetén licittárgyalást kell tartani. 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselı-testületi tag 
 
Kifogásolja, hogy a Szociális Bizottság nem tárgyalta elızetesen meg a napirendet. Személyes 
véleménye hogy szociális bérlakásként tartsák meg. Tudomása szerint nagyon sok 
lakásigénylı van a városban, és az elmúlt években is nehezen tudott dönteni a bizottság ilyen 
kérdésben.  
 
Erdıs József  képviselı-testületi tag 
 
A lakás frekventált helyen van, nem mindegy, hogy milyen család költözik oda. Véleménye 
szerint adják el, lehet, hogy az ott lakó szomszédok lakásbıvítés címén meg kivájnák 
vásárolni.  
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Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
Javasolja, hogy a lakást értékesítsék. 
 
Lenner Vilmos  képviselı-testületi tag 
 
A korábbi években arról döntött a testület, hogy a már eladott lakásokból befolyt összeget 
lakásépítésre fordítják. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Nincs szociális lakásépítési pályázat.  
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
A befolyt összegekbıl a meglévı lakások kerültek felújításra.  
 
Dankó József  képviselı-testületi tag 
 
Meg kell vizsgálni, hogy a HABITAS rendszerben milyen lakások építhetık. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Már évekkel ezelıtt is felvetıdött ez a probléma A HABITAS rendszer az országban kettı 
helyen mőködhet, egy az Alföldön, egy pedig a Dunántúlon. 2007-évben döntött a testület 
arról, hogy pályázatot nyújt be a telepeken élık lakhatási, munkaerı-piaci és szociális 
integrációs programban. A beadott pályázatra választ sem kaptak.  
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

138/2008.(IX.25.) képviselı-testületi határozat 
 

                                    Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                                    a tulajdonát képezı Lengyeltóti, Bem u.20.sz. alatti 
                                    272 hrsz-ú, 33 m2 (komfort II. fokozatú, 2 félszoba, 
                                    1 konyha, 1 fürdıszoba) önkormányzati bérlakását, 
                                    pályázat útján értékesítésre meghirdeti.  
                                    A képviselı-testület felhatalmazza Papszt Lajos 
                                    polgármestert, hogy független értékbecslıt felkérjen 
                                    a forgalmi érték megállapítására, egyúttal biztosítja az 
                                    értékbecslés díját a költségvetés saját ingatlan hasznosítás 
                                    szakfeladatokon tervezett elıirányzata terhére. 
 
                                    Határidı: azonnal 
                                    Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
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3.) Október 23-i ünnepség megrendezése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy az ünnepség 2008. október 22-én szerdán 16.30 
órakor kerül megrendezésre. Az ünnepi szónok: Dr. Bertalan Péter történész-politológus a 
Kaposvári Egyetem docense lesz. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

139/2008.(IX.25.) képviselı-testületi határozat 
 

                              A képviselı-testület az Október 23-i ünnepség programját 
                              jóváhagyja. 
 
                              Határidı: azonnal 
                              Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
4.) Idısek Napja megrendezése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy Október 25-én szombaton 17 órakor kerül megtartásra az 
Idısek Napja. A mővelıdési ház 4 mősorajánlatot kínál: Tihanyi vándorszíntársulat, Koós 
János-Dékány Sarolta, Soltész Rezsı, Tarnai Kiss László elıadásában. Mindegyik produkció 
közel 200.000,-Ft. 
A mősor után, a vacsora alatt Gáspár Sándor pedagógus fog énekelni a meghívottaknak. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

140/2008.(IX.25.) képviselı-testületi határozat 
 

                                   A képviselı-testület az Idısek Napja városi rendezvény 
                                   programját elfogadja. Felhatalmazza Peitlerné Takács Éva 
                                   Mővelıdési Ház igazgatót, hogy a Koós János és Dékány 
                                   Sarolta mősorára kössön szerzıdést.  
 
                                   Határidı: azonnal 
                                   Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
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5.) Fodor András Óvoda, Iskola, Szak- és Szakmai Szolgálat Alapító Okiratának módosítása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

141/2008.(IX.25.) képviselı-testületi határozat 
 

                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                                az általa fenntartott Fodor András Óvoda, Általános Iskola, 
                                Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai 
                                Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény 
                                Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

1.) A 2.) Az intézmény székhelye és címe  az alábbi  
kiegészítéssel bıvül: 
Telephelye: 
B. épület 
8693. Lengyeltóti, Csokonai u.5. 

 
2.) A 14.) A feladat ellátását szolgáló vagyon az alábbi 

kiegészítéssel bıvül: 
Lengyeltóti, Csokonai u.5. 
iskola épülete 
helyrajzi szám: 361 

 
                               Határidı: azonnal 
                               Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
  
 
6.) Közmunkaprogram pályázathoz saját forrás megállapítása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a közmunkaprogramban résztvevık nem számlára kapják a 
bérüket, hanem a hivatal számfejti. Ezzel elkerülik azt a problémát, hogy az általuk átvett 
szerszámokat eladják, mert így a bérükbıl le fogják vonni.  
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

142/2008.(IX.25.) képviselı-testületi határozat 
 

                       1. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dél- 
                           Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiirt közmunka- 
                           program támogatására hozott 107/2008.(VIII.21.) számú határozatát 
                           visszavonja. 
 
                        2. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete dönt a Szociális 
                            és Munkaügyi Miniszter által kiirt, a Dél-Dunántúli Regionális Munka- 
                            ügyi Központtal együttmőködésben megvalósuló „ A hátrányos helyzető, 
                            tartós munkanélküli lakosság foglalkoztatását, megélhetését, életkörül- 
                            ményeinek javítását, a hátrányos helyzető települések és kistérségek 
                            felzárkóztatását szolgáló közmunka programja” címő pályázatban való 
                            részvételrıl. 
 
                        3. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kijelenti, hogy a 
                            kül- és belterületi önkormányzati tulajdonú csapadékvíz és belvízelvezetı 
                            csatornahálózatának kialakítására, helyreállítására, karbantartására, a 
                            település belterületi útjainak fenntartására, az utak környezetének kar- 
                            bantartására, illegális szemétlerakók felszámolására, parkosításra, 
                            szabad zöldterületek kialakítására, parkfenntartásra, parlagfő irtásra 
                            átlagosan 31 fıt kíván foglalkoztatni. 
 
                        4. A pályázat összköltsége 35.461.644,-Ft. Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
                            Képviselı-testülete vállalja, hogy a pályázat saját forrását jelentı 
                            481.644,-Ft-ból, a közmunkaprogramban résztvevık arányában számított, 
                            152.135,-Ft-ot 2008. szeptember 30-ig befizeti a Pogányvölgyi Kistérségi 
                            Társulás 11743105-15571380-00010009.számú számlájára. 
 
                       Határidı: azonnal 
                       Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
7.) Többletbevételek felhasználása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

143/2008.(IX.25.) képviselı-testületi határozat 
 
                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008.évi 
                             2.930 e Ft összegő többletbevétel valamint a Suzuki személygép- 
                             kocsi beszámításából eredı 163 e Ft összesen. 3.093 e Ft terhére 
                             1 fı pénzügyi ügyintézı foglalkoztatásával összefüggésben tanulmányi 
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                             szerzıdésbıl eredı – Szılısgyöröki Önkormányzat részére fizetendı- 
                             összeg megtérítésére 510 e Ft-ot, a Polgármesteri Hivatalhoz 1 db. 
                             személygépkocsi vásárlásához 2.583 e Ft-ot biztosit. 
                             A fenti összegekkel a 2008.évi költségvetési rendeletet módosítani 
                             kell. 
 
                             Határidı: 2008. szeptember 30. 
                             Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a hátrányos helyzető térségek kisvárosainak fejlesztése c. 
pályázat sikeres volt. E pályázat keretében valósul meg a Mozi és a volt Óvoda épületeinek 
kvázi inkubátor házzá való építése.   
Hamarosan megkezdıdik a Rákóczi utca nyugati oldalán a vízelvezetési rendszer és a 
parkolók építése. Ez a beruházás a Hidépitı Zrt. finanszírozásában és lebonyolításában 
történik. A kivitelezıt ık választják ki és a szerzıdést is ık kötik meg az önkormányzattal 
egyeztetve. A beruházás kb. 8,5 millió forint. Várható, hogy ebben az évben elkészül. 
 
Kóczián Lászlóné és Lenner Vilmos  képviselı-testületi tagok 
 
Egybehangzó véleményük, hogy nem a Rákóczi utca a legfontosabb szakasza a városnak, 
ahol parkolót kell építeni, hanem az iskola és a posta környéke. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A felvetésekre válaszolva elmondja, hogy a Csokonai utcában az iskola és a posta környékén 
az út szélessége nem teszi lehetıvé parkolók építését, csak az útburkolat minimális 
szélesítését. Az engedélyes tervben szereplı munkák közül 3 szakaszra lett kérve árajánlat 
(Rákóczi u, Csokonai u, Zrinyi u.), de a költségek összevetése alapján a meglévı pénzügyi 
keret csak a Rákóczi utca megépítését teszi lehetıvé.  
 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselı-testületi tag 
 
Augusztus 28-i ülésen tárgyalta a testület a vezetıhelyettesi státusszal kapcsolatos napirendet. 
A határozatban felkérte a testület az intézmény igazgatóját, hogy az érintett önkormányzatok 
képviselı-testületeivel vegye fel a kapcsolatot. Kérdése, hogy milyen stádiumban van az ügy? 
 
Augusztus 21-én került a testületi tagok elé tájékoztató jelleggel az iskola 2007/2008.tanévi 
munkájának értékelése, a 2008/2009.tanév létszámcsoporti tervezése c. beszámoló. A 
beszámolóval kapcsolatosan  több testületi tagban kétség merült fel, mivel úgy érzik, hogy az 
intézmény mőködésével kapcsolatosan a testület minden esetben humánusan döntött. A 
beszámoló hangvitele mégis elkeseredett.  
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Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag/igazgató 
 
A vezetı-helyettesi státusszal kapcsolatos elmondja, hogy az érintett önkormányzatok 
képviselı-testületei támogatták.  
Megjegyzi, hogy a testület soha nem hozott olyan döntést, hogy az érintett képviselı járja 
körbe az ügyet.  
A Lengyeltóti iskola egy teljesítmény motivációs pályázaton országosan a legmagasabb 
összeget nyerte az intézmény a minıségi munkája elismeréseként, mely 8,8 millió forint. El 
kívánja mondani, hogy életében annyit nem dolgozott, mint az elmúlt 2 évben a Lengyeltóti 
iskolákért és a lengyeltóti gyermekekért. Az elkeseredettsége abból ered, hogy a testület azt a 
részét nem érti, hogy ebben az intézményben neki is és mindenkinek tizenötször annyit kell 
dolgoznia, mint másutt. Súlyos probléma az intézményben a növekvı cigánylakosság száma. 
Az iskola színvonala nem azért fog csökkeni, mert a pedagógusok az energiájukat nem az 
iskolára fordítják, hanem azért, mert egyre rosszabb a gyermek anyag, egyre több egyéni 
megsegítı munka kell. Olyan  problémákkal néznek szembe, amelyek nem anyagi jellegőek. 
Nincsenek szakkörök az intézményben, mert minden energiájukat arra fordítják, hogy 
legalább 7-8 osztályban tudjanak olvasni, így a tehetséges gyermekekkel nem tudnak 
megfelelıen foglalkozni.  
A kistérségi iroda létrejötte okozott mőködési zavarokat, de meg kellett tanulni a rendszert, és 
a problémák megoldódtak.  
 
Kóczián Lászlóné  képviselı-testületi tag 
 
Véleménye szerint az óvodának kell segítséget nyújtani ahhoz, hogy az iskolába megfelelıen 
szocializált gyermekek kerüljenek.  
 
Lenner Vilmos  képviselı-testületi tag 
 
Megítélése szerint 20 évvel ezelıtt ugyanígy foglalkoztak a cigányság problémájával, de a 
helyzet semmit sem változott.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyzı 
 
Nagy intézményi háttér kell ahhoz, hogy a cigányságot szinten tudják tartani. Szükséges 
ehhez azonban, hogy az oktatási intézmények, és a családsegítı központok megfelelıen lássák 
el a feladatukat. Véleménye szerint meg kell elılegezni a bizalmat a cigánysággal szemben. 
Következetesnek és szigorúnak kell lenni, viszont emberszámba kell venni ıket.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Véleménye szerint a Jegyzı Asszony által felsorolt intézményeken kívül legfontosabb szerepe 
a Polgármesteri Hivatalnak van.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselı-testületi tag 
 
Megkérdezi, hogy az úszásoktatás milyen feltételek mellett mőködik? 
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Papszt Lajos  polgármester 
 
Aki úszásoktatást végez annak vállalkozói igazolvánnyal kell rendelkeznie. A jelenleg átadott 
uszodáktól kért információkra építve megbeszélték az úszásoktatóval, hogy a 2.000,-Ft-os 
órabért nem lépheti túl.  
 
 
 
 
Megköszöni  a képviselı-testületi tagoknak, a Mővelıdési Ház vezetésének és dolgozóinak a 
Diófesztiválon való közremőködését. 
 
Papszt Lajos polgármester elhagyja az üléstermet. Az ülés vezetését Dankó József 
alpolgármester veszi át. 
 
 
Dankó József alpolgármester javasolja a testületnek, a kitüntetı címmel kapcsolatos napirend 
megtárgyalására zárt ülést rendeljenek el. 
 
 
 
 
 

kmf. 
 
 

 
 
Dr. Szatmári Ibolya                                     Dankó József                                 Papszt Lajos 
jegyzı                                                         alpolgármester                                polgármester  


