
J e g y z ő k ö n y v 
 

 
 
Készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 22-én 
megtartott üléséről 
 
 
Jelen vannak: 
 

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

Erzsébet, Kóczián Lászlóné, Lenner Vilmos, Semsey Ottó, Zsombok Lajos 
képviselő-testületi tagok, 

- Dr. Szatmári Ibolya jegyző, 
- Dr. Sovák Erika aljegyző, 
- Dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető, 
- Dr. Bek Melinda hatósági irodavezető, 
- Nagyné Horváth Gabriella közgazdasági irodavezető, 
- Sándor János főmunkatárs, 
- Borbély Róbert főelőadó 
- Bódis Attiláné főelőadó 

 
Jelen van továbbá: - Peitlerné Takács Éva Művelődési Ház és Könyvtár Igazgató, Vargáné 
Fülöp Gyöngyi Szociális Gondozási Intézmények intézményvezető-helyettes 
 
 
Távol maradt: - Székely-Benke László, Makarész Zoltán (később érkezett) képviselő-testületi 
tagok 
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ívből megállapítja, hogy 10 fő 
megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
 
1.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
2.) Tájékoztató a képviselő-testület 2006-2010. évi fejlesztési tevékenységéről. 
     Beszámoló a képviselő-testület négy éves működési tevékenységéről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
3.) Papszt Lajos polgármester részére jutalom megállapítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos Jogi, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Elnöke 
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4.) Az Önkormányzat 2010.évi költségvetési rendeletének módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
5.) Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai – Szakmai Szolgáltató Intézmény fenntartóváltás 
miatti 2010. I.félévi elszámolása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
6.) Fodor András Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 2010. II.félévi költségvetésének 
módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
7.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához 
való csatlakozás. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
8.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
9.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
10.) Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
11.) Önkormányzati támogatás odaítélése Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesületnek. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
12.) Önkormányzati támogatás odaítélése a Lengyeltóti Városi Sportegyesület Asztalitenisz 
Szakosztályának. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
13.) Önkormányzati támogatás odaítélése a Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesületének. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
14.) Önkormányzat támogatás odaítélése a Lengyeltóti Kincsesládikó Alapítványnak. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
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15.) Önkormányzati támogatás odaítélése a Lengyeltóti Ördöngös Néptánc Egyesületnek. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
16.) Önkormányzati támogatás odaítélése a Fodor Diáksport Egyesületnek. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
17.) Lengyeltóti, Tűzoltó u.2.sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása a 
Body Club részére. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
18.) Dr. Horváthné Czakó Erika Lengyeltóti, Zrínyi u.14.sz. alatti lakos kártérítési ügye. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
19.) Lengyeltóti Város Rendezési Tervének 4.számú módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
20.) Korenika László részére a Lengyeltóti, Zrínyi u.4.sz. alatti lakás kiutalása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
21.) Kórház-köz – Pusztaszentgyögyi út útkereszteződés forgalomszabályozási ügye. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
22.) Lengyeltóti belterületi vízrendezés II. ütem pályázat saját forrásához EU önerő alapra 
pályázat benyújtása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza: 
 

184/2010.(IX.22.) képviselő-testületi határozat 
 

                             A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 
                             pontokkal egyetért.  
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1.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza: 
 

185/2010.(IX.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                           A képviselő-testület a polgármester átruházott hatáskörben 
                           hozott döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
2.) Tájékoztató a képviselő-testület 2006-2010. évi fejlesztési tevékenységéről. 
Beszámoló a képviselő-testület négy éves működési tevékenységéről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Papszt Lajos polgármester 
 
A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták. Fontosnak tartja kiemelni, hogy az elmúlt 4 
évben a testület törvénysértő határozatot nem hozott. A Számvevőszéki és Államkincstári 
ellenőrzések rendben zajlottak. A pályázati elszámolások naprakészek. Tolmácsolni fogja az 
apparátusnak a képviselő-testület köszönetét, amelyet az elmúlt időszakban végzett 
munkájukért. A délelőtt tartott kistérségi ülésen is elismerték, hogy az együttműködés 
példaértékű volt. Azok a polgármesterek, akik féltek az integrációtól, hogy elveszítik 
önállóságukat ma már büszkén hirdetik, hogy milyen közösségi munka folyik az 
intézményben. A délelőtti ülésen fogadták el az intézmény költségvetését,  ahol  233 dolgozó 
van.  A leghátrányosabb helyzetű térség kategóriába tartozás kedvezett a kistérségnek. 
Jövőhéten érkezik egy vállalkozó, aki 3 hektár földet kíván vásárolni és egy 20 főt 
foglalkoztató üzemet kívánnak létesíteni.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

186/2010.(IX.22.) képviselő-testületi határozat 
 
 
                          1.) A képviselő-testület a 2006-2010. évek fejlesztési tevékenységéről 
                               szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
                          2.) A képviselő-testület a négy éves működési tevékenységéről szóló 
                               beszámolót elfogadja.   
  
                     Határidő: azonnal 
                     Felelős: Papszt Lajos polgármester 
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Papszt Lajos polgármester elhagyja az ülés termet, az ülés vezetését Dankó József 
alpolgármester veszi át. 
 
 
3.) Papszt Lajos polgármester részére jutalom megállapítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos bizottsági elnök 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dankó József alpolgármester  
 
Felkéri Zsombok Lajos bizottsági elnököt, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Zsombok Lajos bizottsági elnök 
 
Ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Papszt Lajos 
polgármestert, mint minden leköszönő polgármestert 3 havi végkielégítés is meg fogja illetni, 
ami törvény által kifizetendő. Tehát a két juttatás nem tévesztendő össze. Kéri, a testületet 
hozzon döntést arról is, hogy a polgármester úr használatában lévő mobiltelefon 
visszaadásától eltekintenek.  
 
Kóczián Lászlóné képviselő-testületi tag 
 
Megkérdezi, hogy a hivatal dolgozói kapnak-e jutalmat vagy elismerést, hiszen ők is nagyon 
sokat dolgoztak.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Kéri, hogy ezt a kérdést a polgármester úr felé intézzék. De tudomása szerint igen a dolgozók 
is el lesznek ismerve.  
 
Erdős József képviselő-testületi tag 
 
Nehezményezi, hogy a képviselő-testület tagjai között a 4 év alatt nem alakult ki semmiféle 
kapcsolat, hogy akár közös kirándulásukat is szervezzenek. Nem hiszi, hogy nem lett volna 
arra lehetőség, hogy 1-2 napra elmenjenek valahova. A testvérvárosi kirándulások is 
klikkesedéshez vezettek, mert mindenki előre eldöntötte, hogy hova akar, és hova nem akar 
menni. Fontosnak tartja, hogy a következő képviselő-testület jobban tartson össze. Ez nem a 
témához tartozik, mégis fontosnak tartotta elmondani. Természetesen egyetért a polgármester 
úr jutalmazásával.  
 
Lenner Vilmos képviselő-testületi tag 
 
Azért, hogy mindenki előtt világos legyen a mobil telefon költségeit ezentúl a polgármester úr 
fogja viselni.  
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A képviselő-testület 7 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

187/2010.(IX.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                                A képviselő-testület Papszt Lajos polgármester részére 
                                eredményes önkormányzati munkájának elismeréséül 
                                2,5 havi illetményének megfelelő összegű azaz, 1.207.750,-Ft  
                                 jutalomban részesíti. 
 
                                A képviselő-testület döntése értelmében a Polgármesteri 
                                Hivatal tulajdonában, Papszt Lajos polgármester 
                                kezelésében lévő NOKIA telefon leadásától eltekint. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester   
 
 
Papszt Lajos polgármester visszaérkezik az ülésterembe.  
 
 
4.) Az Önkormányzat 2010.évi költségvetési rendeletének módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  17/2010.(IX.23.) rendelete 

az Önkormányzat 2010.évi költségvetését megállapító 
16/2010.(VIII.27.), 15/2010.(VIII.12.), 12/2010.(VI.29.), 8/2010.(IV.23.)  
rendeletekkel módosított 3/2010.(II.24.) rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
Makarész Zoltán képviselő-testületi tag megérkezik az ülésre. 
 
5.) Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai – Szakmai Szolgáltató Intézmény fenntartóváltás 
miatti 2010. I.félévi elszámolása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

188/2010.(IX.22.) képviselő-testületi határozat 
 

                            Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
                            Lengyeltóti, Szőlősgyörök, Gyugy, Hács, Kisberény, Nikla, 
                            Csömend Közoktatási Intézmény Társulás megszűnése miatt 
                            a Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészet- 
                            oktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és 
                            Pedagógiai – Szakmai Szolgáltató Intézmény 2010.I.félévi 
                            költségvetésének teljesítéséhez kapcsolódó elszámolást elfogadja, 
                            és felhatalmazza a polgármestert az elszámolásról szóló Megállapo- 
                            dás aláírására. 
 
                            Határidő: azonnal 
                            Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
6.) Fodor András Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 2010. II.félévi költségvetésének 
módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
  
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

189/2010.(IX.22.) képviselő-testületi határozat 
 

1.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fodor 
András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 2010. július 1-től hatályos 2010.évi költségvetését a  
módosítást követően 390.200 ezer forint összegben megállapítja. 

2.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
közoktatási intézmény működtetéséhez 2010.II.félévére  
19.611 e Ft összegben, 1/6 részletben havonkénti ütemezésben 
önkormányzati hozzájárulást fizet a Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás költségvetési elszámolás számlájára.  

3.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatási intézmény finanszírozásához 2010.II.félévére 
28.152 e Ft összegben megfizeti a 2010.évi költségvetési 
törvény 3.sz. melléklete szerint januártól-augusztusig meg- 
kapott normatív állami támogatásokból a július-augusztus 
hónapokra jutó támogatási részt a Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás költségvetési elszámolás számlájára. 

 
                         Határidő: azonnal 
                         Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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7.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához 
való csatlakozás. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

190/2010.(IX.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                          Lengyeltóti Város Önkormányzata csatlakozni kíván a hátrányos 
                          szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
                          tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
                          Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
                          2011. évi fordulójához, az Általános Szerződési Feltételeket 
                          elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
                          elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános  
                          Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  
                          Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az ösztöndíj- 
                          rendszer 2011.évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokról 
                          hozott döntését az OKM Támogatáskezelő által üzemeltetett 
                          Internet honlapon on-line adatbázisban rögzíti. 
                          Megbízza Papszt Lajos polgármestert az Oktatási és Kulturális 
                          Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságához beküldendő 
                          csatlakozási nyilatkozat aláírásával. 
 
                          Határidő: 2010. szeptember 30. 
                          Felelős: Papszt Lajos polgármester  
                          
 
8.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

191/2010.(IX.22.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási 
Központ 2010. május 27-én módosításaival egységes szerkezetben kiadott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90.§  alapján az alábbiak szerint módosítja:  
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1.számú melléklet: 
 

Az alapító okirat preambuluma: „Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 
alapítói jogokkal felruházott irányító szerv a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. töv. 2.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a Lengyeltóti 
Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 
 
helyébe az alábbi preambulum lép: 
 
„Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint irányító szerv az  
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90.§-a, és az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 8/A.§-ában foglaltak 
alapján a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát az alábbiak szerint 
határozza meg:” 
 
Az alapító okirat    
„5. Alaptevékenysége: 

a) szakágazat: 889 900 Szociális és gyermekjóléti  
szállásnyújtás nélkül 

 
szakfeladat: 853 211 Bölcsődei ellátás 
  853 233 Házi segítségnyújtás 
  853 244 Családsegítés 
  853 255 Szociális étkeztetés 
  853 266 Nappali szociális ellátás 
  853 288 Egyéb szociális és gyermekjóléti  
     szolgáltatás 

 
b) szakágazat: 889 900 M.n.s. egyéb szociális ellátás  

  bentlakás nélkül 
szakfeladat:  881 011 Idősek nappali ellátása 

   889 101 Bölcsődei ellátás 
   889 201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
   889 921 Szociális étkeztetés 
   889 922 Házi segítségnyújtás 
   889 924 Családsegítés 
 
c) Kiegészítő tevékenységet nem folytat.  
d) Kisegítő tevékenységet nem folytat. 
e) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
 

Az 5. a) pontban feltüntetett szakfeladatrend 2009. december 31-ig hatályos, a 5. b) pontban 
feltüntetett szakfeladatrend 2010. január 1-től hatályos.” pontja  
 
helyébe az alábbi „5. Alaptevékenysége:” pont kerül:  
 
 
 
 
„5. Alaptevékenysége: 
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a) szakágazat: 889 900 M.n.s. egyéb szociális ellátás  

  bentlakás nélkül 
  

szakfeladat:  881 011 Idősek nappali ellátása 
   889 101 Bölcsődei ellátás 
   889 201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
   889 921 Szociális étkeztetés 
   889 922 Házi segítségnyújtás 
   889 924 Családsegítés 
 
b) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
Az alapító okirat 
„9. Típus szerinti besorolása:  
 a) tevékenység jellege alapján:   közszolgáltató 
 
 b) közszolgáltató szerv fajtája:   közintézmény 
 

c) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:    önállóan működő költségvetési szerv 
 
Gazdálkodását Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el, 
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv külön megállapodás 
alapján.”  pontja 
 

helyébe az alábbi 9. pont lép:  
 
„9. Az intézmény kormányrendeletben foglaltak szerinti gazdálkodási besorolása: 

önállóan működő költségvetési szerv 
 
Gazdálkodását Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja 
el, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv külön megállapodás 
alapján.”  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
9.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár Alapitó Okiratának módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

192/2010.(IX.22.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház 
és Könyvtár 2010. május 27-én módosításaival egységes szerkezetben kiadott alapító okiratát 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90.§  alapján az alábbiak szerint módosítja:  

 
1.számú melléklet: 

 
Az alapító okirat preambuluma: „Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 
alapító a többször módosított a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-
ában foglalt közművelődési feladatai ellátására, az Államháztartásról szóló többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-89.§-aiban foglaltak szerint, figyelemmel A 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
többször módosított 1997. évi CXL. törvény 64.§-ára, valamint 73-81.§-aiban foglaltakra, A 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény (Kt.) 2. § 
(2) bekezdésére, továbbá az Államháztartás rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) rendelet 
(Ámr.) 10. § (1) bekezdésében foglaltakra a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 
alapító okiratát az alábbiakban határozza meg:” 
 
helyébe az alábbi preambulum lép: 
 
„Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint irányító a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ában foglalt közművelődési feladat 
ellátására, figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64.§-ára, valamint 73-81.§-aiban foglaltakra, 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90.§-a, valamint az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 8/A.§-ában foglaltak alapján, a 
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát az alábbiakban határozza 
meg:” 
 
Az alapító okirat  
„4. Az intézmény alaptevékenysége:  

Alaptevékenységi szakágazat: 932900 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
 

Közművelődési tevékenység   

       Ellátandó alaptevékenység 
       

921815 Művelődési házak tevékenysége 
  

• A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, 
gazdagítása. 

• Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása. 

• A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, a közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése. 

• A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 
• Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, szervezése. 
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• Tevékenységi körbe tartozó oktatási célú terem bérbeadása. 
• Kereskedelmi célú terem bérbeadása.  
 

642024 Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése 
 

   Nyilvános könyvtári tevékenység 
                Ellátandó alaptevékenység 
 
 923127 Könyvtári tevékenység 
       

• Közhasznú információs szolgálat nyújtása. 
• Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt. 
• Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja. 
• Ellátja az iskolai könyvtári feladatokat. 
• Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 
• Elektronikus adatszolgáltatást végez.   

 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
A 4. pontban feltüntetett szakfeladatrend 2009. december 31-ig hatályos.”        pontja 
 
helyébe az alábbi „4. Az intézmény alaptevékenysége:” pont kerül:   
  
„4. Az intézmény alaptevékenysége: 
 
Alaptevékenységi szakágazat: 932900 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység 
 
Alaptevékenységhez tartozó szakfeladatok: 
 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
 
Ellátandó tevékenység 

• A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, 
gazdagítása. 

• Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása. 

• A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, a közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése. 

• A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 
• Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, szervezése. 
• Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése. 
• M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenységek. 
• M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek. 
• Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatások. 
• Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
• Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége és 

támogatása 
• Tevékenységi körbe tartozó oktatási célú terem bérbeadása. 
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• Kereskedelmi célú terem bérbeadása.  (1) 
 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
 
Ellátandó tevékenység 

• Közhasznú információs szolgálat nyújtása. 
• Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt. 
• Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja. 
• Ellátja az iskolai könyvtári feladatokat. 
• Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 
• M.n.s. egyéb személyi szolgáltatások. 
• Elektronikus adatszolgáltatást végez.   (1) 

 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 
Ellátandó tevékenység 

• Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása. 
• Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme. 

 
591113 Egyéb televízióműsor-készítés 
 
Ellátandó tevékenység 

 
• Promóciós, reklámfilm, -video gyártása. 
• Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai.  
• Film-, video- és televízió-műsor terjesztése.  
• Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, 

szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken. 
• Élőhangfelvétel készítése. 
• Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása. 
• Sajtófigyelés. 
• M.n.s. egyéb információs szolgáltatás. 
• Reklámügynöki tevékenység. 
• Médiareklám.  

 
581900 Egyéb kiadói tevékenység  
 
Ellátandó tevékenység 
 

• Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása.  
• Plakát, reklám, hirdetési anyag, egyéb nyomtatott anyag kiadása. 
• Statisztikák és más információk on-line megjelentetése. 

 
890111 Esélyegyenlőséget célzó általános, komplex tevékenységek és programok 
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552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás  
 
Az intézmény eredeti kiadási előirányzatainak összesen évi 3%-os mértékét nem haladhatja 
meg.” 
 
Az alapító okirat „5. Az intézmény alaptevékenysége” pont törlésre kerül. 
 
Az alapító okirat „6. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:” pontja törlésre kerül.  
 
Az alapító okirat „7. Az intézmény kisegítő tevékenysége:” pontja törlésre kerül.  
 
Az alapító okirat „8. Az intézmény működési köre.” pontban feltüntetett „A 8. pontban 
feltüntetett szakfeladatrend 2010. január 1-től hatályos.” szöveg törlésre kerül, ezzel 
egyidejűleg a 8. pont sorszáma 5-re változik.   

 
Az alapító okirat „9. Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, 
székhelye:” pont sorszáma 6-ra változik.  
 
Az alapító okirat „10. Az intézmény felügyeleti szerve:” pont sorszáma 7-re változik. 
 
Az alapító okirat „11. Az intézmény típus szerinti besorolása:” pont helyébe az alábbi 8. 
pont kerül:  
 
„8. Az intézmény kormányrendeletben foglaltak szerinti gazdálkodási besorolása: 
önállóan működő költségvetési szerv” 

 
Az alapító okirat „12. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:” pont sorszáma 9-re 
változik.  
 
Az alapító okirat „13. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyok:” pont sorszáma 10-re változik.  
 
Az alapító okirat „14. Az intézmény gazdálkodási jogköre:” pont sorszáma 11-re változik.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
10.) Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala Alapitó Okiratának módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
( Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

193/2010.(IX.22.) képviselő-testületi határozat 
 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Város Polgármesteri 
Hivatala 2010. május 27-én módosításaival egységes szerkezetben kiadott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90.§  alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
Az alapító okirat preambuluma: „Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.§-a, valamint a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2.§ (2) alapján az alábbi 
(egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki.”  
 
helyébe az alábbi preambulum lép: 
 
„Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint irányító szerv a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése, az  
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90.§-a, és az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 8/A.§-ában foglaltak 
alapján Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint 
adja ki:” 
 
Az alapító okirat „4. Alaptevékenysége:” pont  
„4.) Alaptevékenysége:  

 
 

Alaptevékenységi szakágazat 841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 

 Szakfeladat  

a./ 

Tevékenység típusa        Szakfeladat              megnevezése 
alapvető tevékenység         014034   Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 
alapvető tevékenység         452014   Mélyépítőipar 
alapvető tevékenység         452025   Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése felújítása 
alapvető tevékenység         552411   Munkahelyi vendéglátás 
alapvető tevékenység         631211   Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
alapvető tevékenység         642024   Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése  
alapvető tevékenység         701015   Saját és bérelt ingatlan hasznosítás 
alapvető tevékenység         751142   Területi igazgatási szervek tevékenység  
alapvető tevékenység         751153   Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások tevékenysége 
alapvető tevékenység         751164  Települési és  területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási  
                                                          tevékenysége 
alapvető tevékenység         751175   Országgyűlési képviselő választással  kapcsolatos  feladatok 
alapvető tevékenység         751186   Önkormányzati képviselőválasztással  kapcsolatos feladatok 
alapvető tevékenység         751669   Tűzvédelem katasztrófa  elhárítás 
alapvető tevékenység         751834   Vízkárelhárítás 
alapvető tevékenység         751845   Város és községgazdálkodás 
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alapvető tevékenység         751856   Települési vízellátás  és vízminőség védelem   
alapvető tevékenység         751867   Köztemető fenntartási feladatok 
alapvető tevékenység         751878   Közvilágítási  feladatok  
alapvető tevékenység         751922   Önkormányzatok és többcélú  kistérségi társulások elszámolásai  
alapvető tevékenység         751966   Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások  feladatra nem 
                                                          tervezhető  elszámolása                           
alapvető tevékenység         801115   Óvodai nevelés 
alapvető tevékenység         801214   Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
alapvető tevékenység         801225   Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános         
                                                          iskolai nevelése oktatása 
alapvető tevékenység         801313   Alapfokú művészet-oktatás  
alapvető tevékenység         805212   Pedagógiai szakszolgálat 
alapvető tevékenység         851297   Védőnői szolgálat 
alapvető tevékenység         851912   Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 
alapvető tevékenység         851967   Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 
alapvető tevékenység         853211   Bölcsődei ellátás 
alapvető tevékenység         853233   Házi segítségnyújtás 
alapvető tevékenység         853244   Családsegítés 
                                                           -tanyagondnoki szolgálat 
alapvető tevékenység         853255   Szociális étkeztetés 
alapvető tevékenység         853266   Nappali szociális ellátás 
alapvető tevékenység         853311   Rendszeres  szociális  pénzbeli ellátások 
alapvető tevékenység         853322   Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 
alapvető tevékenység         853333   Munkanélküliek ellátása 
alapvető tevékenység         853344   Eseti pénzbeli szociális  ellátások 
alapvető tevékenység         853355   Eseti pénzbeli  gyermekvédelmi  ellátások 
alapvető tevékenység         901116   Szennyvízelvezetés- és kezelés 
alapvető tevékenység         921815   Művelődési központok, házak tevékenysége 
alapvető tevékenység         921925   Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység 
alapvető tevékenység         923127   Közművelődési könyvtári tevékenység 
alapvető tevékenység         924014   Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 
alapvető tevékenység         924025    Verseny  és élsport  
 
b./ 360000 Víztermelés,- kezelés, - ellátás 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
412000 Lakó-és nem lakó épület építése 
421100 Út, autópálya építése 
422100 Folyadék  szállítására  szolgáló közmű építése 
422200 Elektromos, híradás –technikai célú közmű építése 
429100 Vízi létesítmény építése 
429900 Egyéb m.n.s. építés  
493909 Máshova nem sorolt szárazföldi személyszállitás (iskolabusz) 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése  fenntartása 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
591113 Egyéb televiziós műsor készités (Városi Tv.) 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
813000 Zöldterület kezelés 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó  tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi  önkormányzati  választásokhoz kapcsolódó  
              tevékenységek 
841117 Európai parlamenti választásokhoz  kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység   
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              - okmányiroda  
              - gyámügyi igazgatás 
              - építésügyi igazgatás 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841127 Települési  kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése,  adóellenőrzés 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával  összefüggő  szolgáltatások 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások  elszámolásai 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842240 Egyéb, máshova nem sorolt járóbeteg ellátás (ügyelet) 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851053 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  ( 1-4) évfolyam 
852012 Sajátos nevelési igényű általános  iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
             ( 1-4 évfolyam ) 
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
             oktatása ( 1-4 évfolyam ) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 5-8 évfolyam ) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
             ( 5-8 évfolyam ) 
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű  általános iskolai nevelése, 
             oktatása  ( 5-8 évfolyam ) 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín –és bábművészeti 
ágban 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók  napközi otthoni nevelése 
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók  napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai  tanulószobai  nevelése 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai  nevelése 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
856012 Korai fejlesztés  gondozás 
856013 Fejlesztő felkészítés 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság egészségügyi gondozás 
881011 Idősek nappali ellátása 
882000 Önkormányzati  szociális támogatások finanszírozása 
882111 Rendszeres  szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási  támogatás  normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres  lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj  méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
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882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889101 Bölcsődei ellátás 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889921 Szociális  étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki  szolgáltatás 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások 
890111 Esélyegyenlőséget célzó általános, komplex tevékenységek programok 
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósítását célzó tevékenységek  és programok 
890301 Civil szervezetek támogatása 
890411 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex  felzárkóztatási programjai 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 Közmunka 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények kiállítások szervezése 
910121 Könyvtári állomány  gyarapítása, nyilvántartása 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közművelődési  intézmények, közösségi színterek működtetése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931201 Versenysport- tevékenység  és támogatása 
932911 Szabadidős park és strandszolgáltatás 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
960302 Köztemető fenntartás és működtetés 
 
Az alaptevékenységhez  és az azt  kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szabad kapacitásait  
hasznosíthatja, amely  a 217/1998/( XII.30.)  szóló  Kormányrendelet ( Ámr)  9.§. (5) bek. feltételein 
belül  nem minősül  vállalkozó tevékenységnek, az ebből  származó bevételeit  az alaptevékenységére   
fordítja,  vállalkozási   és kisegítő   tevékenységet   nem végez.  
 

A 4./a pontban  feltüntetett  szakfeladatrend  2009. december hó 31.-ig hatályos, a 4./b 
pontban feltüntetett szakfeladatrend 2010. január hó  1.-től hatályos.   
  
helyébe az alábbi „4. Alaptevékenysége:” pont kerül. 

4.) Alaptevékenysége:  
 

Alaptevékenységi szakágazat:  841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú  
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

 

Szakfeladat:  

360000 Víztermelés,- kezelés, - ellátás 

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
412000 Lakó-és nem lakó épület építése 
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421100 Út, autópálya építése 
422100 Folyadék  szállítására  szolgáló közmű építése 
422200 Elektromos, híradás –technikai célú közmű építése 
429100 Vízi létesítmény építése 
429900 Egyéb m.n.s. építés  
493909 Máshova nem sorolt szárazföldi személyszállitás (iskolabusz) 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése  fenntartása 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
591113 Egyéb televiziós műsor készités (Városi Tv.) 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
813000 Zöldterület kezelés 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó  tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi  önkormányzati  választásokhoz kapcsolódó  
              tevékenységek 
841117 Európai parlamenti választásokhoz  kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység   
              - okmányiroda  
              - gyámügyi igazgatás 
              - építésügyi igazgatás 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841127 Települési  kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése,  adóellenőrzés 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával  összefüggő  szolgáltatások 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások  elszámolásai 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842240 Egyéb, máshova nem sorolt járóbeteg ellátás (ügyelet) 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851053 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  ( 1-4) évfolyam 
852012 Sajátos nevelési igényű általános  iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
             ( 1-4 évfolyam ) 
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
             oktatása ( 1-4 évfolyam ) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 5-8 évfolyam ) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
             ( 5-8 évfolyam ) 
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű  általános iskolai nevelése, 
             oktatása  ( 5-8 évfolyam ) 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín –és bábművészeti  
             ágban 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók  napközi otthoni nevelése 
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók  napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai  tanulószobai  nevelése 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai  nevelése 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
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856012 Korai fejlesztés  gondozás 
856013 Fejlesztő felkészítés 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság egészségügyi gondozás 
881011 Idősek nappali ellátása 
882000 Önkormányzati  szociális támogatások finanszírozása 
882111 Rendszeres  szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási  támogatás  normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres  lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj  méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889101 Bölcsődei ellátás 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889921 Szociális  étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki  szolgáltatás 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások 
890111 Esélyegyenlőséget célzó általános, komplex tevékenységek programok 
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósítását célzó tevékenységek  és programok 
890301 Civil szervezetek támogatása 
890411 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex  felzárkóztatási programjai 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 Közmunka 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények kiállítások szervezése 
910121 Könyvtári állomány  gyarapítása, nyilvántartása 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közművelődési  intézmények, közösségi színterek működtetése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931201 Versenysport- tevékenység  és támogatása 
932911 Szabadidős park és strandszolgáltatás 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
960302 Köztemető fenntartás és működtetés 
 
Az alaptevékenységhez kapcsolódó szabad kapacitásait  hasznosíthatja, amely  a 217/1998/( XII.30.)  
szóló  Kormányrendelet (Ámr)  9.§. (5) bek. feltételein belül  nem minősül  vállalkozó 
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tevékenységnek, az ebből  származó bevételeit  az alaptevékenységére   fordítja,  vállalkozási  
tevékenységet nem végez. 

Az alapító okirat   
„7. Típus szerinti besorolása:  

- A tevékenységének jellege alapján: közhatalmi 
- Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó” 

pont  
 
helyébe az alábbi 7. pont lép:  
 
„7. Az intézmény kormányrendeletben foglaltak szerinti gazdálkodási besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv"   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
 
11.) Önkormányzati támogatás odaítélése Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesületnek. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

194/2010.(IX.22.) képviselő-testületi határozat 
                       
                              Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                              a Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesület számára a  
                              működési költségekhez 279.000,-Ft anyagi támogatást biztosit, 
                              mely a céltartalék terhére kerül kifizetésre. 
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
12.) Önkormányzati támogatás odaítélése a Lengyeltóti Városi Sportegyesület Asztalitenisz 
Szakosztályának. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

195/2010.(IX.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                                 Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                 a Lengyeltóti Városi Sportegyesület Asztalitenisz Szak- 
                                 osztálya számára a működési költségekhez (ping-pong 
                                 asztal vásárlás) 105.000,-Ft anyagi támogatást biztosit, 
                                 mely a céltartalék terhére kerül kifizetésre. 
 
                                 Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
13.) Önkormányzati támogatás odaítélése a Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesületének. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

196/2010.(IX.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                            Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                            Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete számára a működési 
                            költségekhez 159.000,-Ft anyagi támogatást biztosit, mely a 
                            céltartalék terhére kerül kifizetésre. 
 
                            Határidő: azonnal 
                            Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
14.) Önkormányzat támogatás odaítélése a Lengyeltóti Kincsesládikó Alapítványnak. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

197/2010.(IX.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                                 Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                 a Lengyeltóti Óvodások Kincsesládikója Közhasznú Alapítvány 
                                 számára a működési költségekhez 29.000,-Ft anyagi támogatást 
                                 biztosit, mely a céltartalék terhére kerül kifizetésre. 
 
                                 Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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15.) Önkormányzati támogatás odaítélése a Lengyeltóti Ördöngös Néptánc Egyesületnek. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

198/2010.(IX.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
                              Lengyeltóti Ördöngös Néptánc Egyesület számára a működési 
                              költségekhez 209.000,-Ft anyagi támogatást biztosit, mely a cél- 
                              tartalék terhére kerül kifizetésre. 
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
16.) Önkormányzati támogatás odaítélése a Fodor Diáksport Egyesületnek. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

199/2010.(IX.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                Lengyeltóti Fodor Diáksport Egyesület számára a működési 
                                költségekhez 29.000,-Ft anyagi támogatást biztosit, mely a 
                                céltartalék terhére kerül kifizetésre. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
17.) Lengyeltóti, Tűzoltó u.2.sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása a 
Body Club részére. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az iskolánál a műszaki átadás megtörténik. A kivitelező dolgozói által használt helyiségeket 
kimeszelt állapotban kötelesek átadni. A korábban ott működő Body Club azonban még nem 
tud visszaköltözni, ezért javasolja, hogy december 31-ig hosszabbítsák meg a szerződésüket a  
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Tűzoltó szertárnál. A jövőben nem a képviselő-testület fog dönteni arról, hogy használhatják a 
konyha alatti helyiséget, hanem a kistérség, mivel az ő vagyonává lett.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

200/2010.(IX.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                            Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Tűzoltó u.2. 
                            sz. alatti, 377 hrsz-ú ingatlanon lévő tűzoltószertár előtér, pihenő- 
                            szoba, előtér, wc, öltöző, és zuhanyzó-előtér helyiségeinek bérleti 
                            idejét Body Club számára 2010. december 31-ig meghosszabbítja, 
                            valamint a helyiségekért havonta fizetendő bérleti díjat továbbra  
                            is 10.525,-Ft-ban állapítja meg. A bérlő kötelessége továbbá a köz- 
                            műfogyasztás díjának kifizetése. 
 
                            Határidő: azonnal 
                            Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
18.) Dr. Horváthné Czakó Erika Lengyeltóti, Zrinyi u.14.sz. alatti lakos kártérítési ügye. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

201/2010.(IX.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                             Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Horvátné 
                             Czakó Erika Lengyeltóti, Zrinyi u.14.sz. alatti lakos részére  
                             13.297,-Ft biztosító által nem rendezett kártérítési összeg kifizetését 
                             engedélyezi. 
 
                             Határidő: azonnal 
                             Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
19.) Lengyeltóti Város Rendezési Tervének 4.számú módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

202/2010.(IX.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                        Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Markus 
                        Blaser Lengyeltóti, Fonyódi u. külső és Molnár István Zoltán 
                        7461. Kaposvár, Orci u.18/B. cím alatti lakosok kérelmével egyet- 
                        ért és a 110/2009.(VI.25.) és 18/2010.(I.28.) számú határozatát 
                        a következők szerint módosítja: 
                        Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Markus 
                        Blaser Lengyeltóti, Fonyódi u.külső cím alatti lakos kérelmével 
                        egyetért, a Lengyeltóti 097 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának 
                        Gip-M3 övezetre történő módosítását elviekben támogatja. 
                        Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár  
                        István Zoltán 7461. Kaposvár, Orci u.18/B. szám alatti lakos kérel- 
                        mével egyetért, a Lengyeltóti 0135 hrsz-ú ingatlan Kü-l övezetből 
                        Ip-G (gazdasági-ipari) övezetbe, a Lengyeltóti 0129/2, 0132, 0134, 
                        hrsz-ú ingatlanok Kü-l övezetből Gksz. övezetbe történő 
                        sorolását elviekben támogatja. 
                        A Rendezési Terv módosításának költsége 1.500.000,-Ft+ÁFA melyet 
                        teljes egészében kérelmezők, Markus Blaser és Molnár István Zoltán 
                        fizet meg,  az önkormányzattal  megkötendő településrendezési  
                        szerződés szerint. Az összeg letéti számlára fizetését követően 
                        az önkormányzat a módosítás tervezetét megrendeli. 
                        A képviselő-testület felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert a  
                        településrendezési, majd ezt követően a tervezési szerződés aláírására. 
 
                        Határidő: azonnal 
                        Felelős: Papszt Lajos polgármester   
 
 
20.) Korenika László részére a Lengyeltóti, Zrínyi u.4.sz. alatti lakás kiutalása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

203/2010.(IX.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                         Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Zrínyi u.4. 
                         szám alatt lévő 116 m2-es összkomfortos szolgálati lakást  
                         Korenika László Nagyatád, Lőcsei u.46.sz. alatti lakos számára 
                         a jelenleg bérlő kiköltözését követő hónap első napjától kiutalja, 
                         a lakásért havonta fizetendő bérleti díjat 31.436,-Ft-ban állapítja 
                         meg.  
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                         A bérleti jogviszony kizárólag Korenika László és a  
                         Lengyeltóti Városi Önkormányzat között fennálló munkaviszony 
                         idejére szól. 
 
                         Határidő: értelem szerint 
                         Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
21.) Kórház-köz – Pusztaszentgyörgyi út útkereszteződés forgalomszabályozási ügye. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
  
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

204/2010.(IX.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                               Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                               Lengyeltóti, Kórház köz – Pusztaszentgyörgyi út kereszte- 
                               ződésében a Kórház köz és Gábor Áron utcákban megállás 
                               helyét jelző vonal és STOP felirat kétoldali felfestése mellett 
                               dönt. A felfestés bekerülési költsége 12 m2 x 6.000,-Ft= 
                               72.000,-Ft, melyet a költségvetés út-híd szakfeladat terhére 
                               biztosit. 
 
                               Határidő: azonnal 
                               Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
22.) Lengyeltóti belterületi vízrendezés II. ütem pályázat saját forrásához EU önerő alapra 
pályázat benyújtása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

205/2010.(IX.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                            Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
                            hogy a 8/2010.(II.26.) ÖM. rendelet alapján az EU önerő alapra 
                            pályázatot nyújt be. 
                            - A pályázó megnevezése: Lengyeltóti Város Önkormányzata 8693. 
                              Lengyeltóti, Zrínyi M.u.2., 
                            - A tervezett fejlesztés pontos megnevezése: Lengyeltóti belterületi  



 27 

                               vízrendezés II.ütem. 
                            - Összköltsége: 68.427.901,-Ft. 
                            - Pénzügyi ütemezése: 2010.évben 19.852.558,-Ft, 2011.évben: 
                               48.575.343,-Ft.  
                            - Pénzügyi forrásának összetétele és azok ütemezése: EU alapokból 
                               igényelt forrás összege 65.006.505,-Ft (2010.évben 18.859.930,-Ft, 
                               2011. évben 46.146.575,-Ft 
                            - Lengyeltóti Város Önkormányzata által költségvetésének terhére 
                              vállalt saját forrás összege 3.421.396,-Ft (2010.évre: 992.628,-Ft, 
                              2011.évre 2.428.768,-Ft) 
 
                           Határidő: azonnal 
                           Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy aki nem tudja kiviteli szerződésekkel bizonyítani, hogy 
kötelezettségvállalása van, annál vissza fogják vonni a pénzeket. Szeptember végére 
összehívják a közbeszerzési bizottságot, hogy ki tudják választani a kivitelezőt, és októberben 
megkezdhetik a munkát. Novemberben már a KPM. lezárja az utak melletti munka 
lehetőségét. Tavasszal el kell végezni a Zrínyi utcai részt, és az iskola és Csokonai utcai 
résszel kell októberben kezdeni.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

206/2010.(IX.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                                   A képviselő-testület felhatalmazza Papszt Lajos polgár- 
                                   mestert, hogy 2010. szeptember 30-ára hívja össze a  
                                   Közbeszerzési Bizottságot. 
                                   A Közbeszerzési Bizottság a „Lengyeltóti belterületi 
                                   vízrendezés II. ütem” megvalósítására kiirt kivitelezői 
                                   felhívásra jelentkezők közül válassza ki a nyertes 
                                   kivitelezőt.  
 
                                   Határidő: értelem szerint 
                                   Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Azoknak, akik nem indulnak képviselőnek és polgármesternek azok éljék boldog életüket. 
Akik pedig indulnak és megválasztják, ugyanilyen elánnal és nagy szorgalommal 
dolgozzanak  Lengyeltótiért. Megköszöni, hogy 4 eredményes évet dolgoztak együtt.  
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Kóczián Lászlóné  képviselő-testületi tag 
 
Megköszöni a képviselő társainak és az intézmények dolgozóinak, hogy képviselősége alatt 
mindig a segítségére voltak. A következő testületnek azt javasolja, hogy ne hátra nézzen, 
hanem előre. Azok, akik újra lesznek választva, ne kritizálják az elmúlt munkát, mert ha 
akkor nem szóltak, akkor azt ne utólag tegyék meg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Papszt Lajos polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Dr. Szatmári Ibolya                                                                                                Papszt Lajos 
jegyző                                                                                                                     polgármester 
  


