
J e g y z ő k ö n y v  
 
 

Készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 27-én 
megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
 

- Zsombok Lajos polgármester, 
- Dankó József alpolgármester, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös 

Erzsébet, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán (később érkezett) képviselő-testületi tagok, 
- Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 
Jelen van továbbá: 

- Dr. Bek Melinda hatósági irodavezető, 
- Dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető, 
- Nagyné Horváth Gabriella közgazdasági irodavezető, 
- Nyers Györgyi Alapszolgáltatási Központ Intézményvezető, 
- Peitlerné Takács Éva Művelődési Ház Igazgató, 
- Korenika László vezető főtanácsos, 
- Sándor János főmunkatárs, 
- Dávid Jánosné főmunkatárs, 
- Borbély Róbert előadó, 
- Subicz Istvánné belső ellenőr, 
- Bódis Attiláné főelőadó 

 
 
Zsombok Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy 6 fő megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
A meghívóban szereplő napirendek sorrendjén változtatni kíván, mivel a csomóponttal 
kapcsolatos előterjesztéshez meghívta Nagy László tervező Urat. 
 
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
1.) Orvosi rendelő fenntartási költségeinek orvosok által 2011.évben fizetendő mértékének 
megállapítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
2.) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
egyéb családi esemény társadalmi megünneplésének engedélyezési szabályai. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
3.) Kenyér Endréné pénzügyi beszámolója  temetők üzemeltetéséről, valamint a temetőkről és 
a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.) rendelet módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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4.) Lengyeltóti, Csokonai u.3.sz. alatti gyermekvédelmi alapellátás épületének homlokzat és 
tető felújítása elnevezésű pályázat műszaki tartalom változtatása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
5.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.évi Munkaterve. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
6.) Tájékoztató a jegyző 2010.évi teljesítménykövetelményeinek értékeléséről. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
7.) Tájékoztató a településőrök 2010.évi tevékenységéről. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
8.) Földgáz, illetve villamos energia beszerzéséhez csatlakozási szándék eldöntése Somogy 
Megyei Önkormányzat által indítandó közbeszerzési eljáráshoz. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
9.) Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatására pályázat benyújtása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
10.)Lengyeltóti központjában veszélyes fák kivágása, gallyazása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
11.) Település folyékony hulladék szállítására vonatkozó engedélyek vizsgálata. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
12.) Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fonyódi Polgári Védelmi Irodával 
Együttműködési Megállapodás megkötése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
13.) Lengyeltóti Városi Sportegyesület közüzemi díj átruházásának visszavonása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
14.) Együttműködési Megállapodás megkötése  Lengyeltóti  Város Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatával. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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15.) Siketek és Nagyothallók Országos Szövetség, Somogy Megyei Szervezetének támogatási 
kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
16.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat illemhelyek építése a Dózsa és 
Temető utcában. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
17.) Lengyeltóti 024/1.hrsz-ú ingatlanon lévő faállomány értékesítése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
18.) Fonyódi úti csomópontban körforgalom kiépítésére pályázat benyújtása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
19.) Fonyódi úti csomópontban körforgalom kiépítés engedélyezési terveinek elkészítése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
20.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011.évi költségvetése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
21.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011.évi költségvetésének megtárgyalása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
22.) Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 2011.évi 
költségvetésének megtárgyalása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
23.)Étkezési térítési díjak megállapításának véleményezése 2011.évre az oktatási 
intézményekben.  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
24.) A képviselői tiszteletdíjak módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
25.) Törvényességi észrevétel a képviselő-testület képviselői tiszteletdíjakról szóló 
1/2003.(I.23.) rendeletéről. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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26.) Horváth Ildikó Lengyeltóti-Pusztaszentgyörgy, Újsor 25.sz. alatti lakos épületvásárlási 
kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
27.) Singrid Sehnke Lengyeltóti, Csalogány u.4/b. sz. alatti lakos garázs bérbevétel kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
28.) Lengyeltóti város Intézményeinél Munka- és Tűzvédelmi feladatok ellátásának ügye. 
 
Előadó. Zsombok Lajos polgármester 
 
29.) Lengyeltóti, Tűzoltószertár helyiségeinek biztosítása a Body Club részére. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
30.) Tanuszoda szakszerű üzemeltetésének ellenőrzésére megbízás. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
31.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett tevékenységről az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
32.) Dr. Sztankula Kornél tájékoztatója a fogászati ellátásról. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
33.) Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kitűzése ügyében. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
34.) Somogyi Hírlap Városi Tükör és Polgármesteri interjú megjelenésére ajánlat 
megtárgyalása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
35.) Kincsesládikó Alapítvány anyagi támogatás iránti kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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Zárt ülés anyaga: 
 
1.) Táncsics István és neje részére önkormányzati lakás iránti kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
2.) Kiss László Lengyeltóti, Bem u.12.sz. alatti lakos önkormányzat bérlakás kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
3.) Sipos József Zoltán és felesége lakbérhátralék ügye, méltányossági kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
4.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
5.) A képviselő-testület Jogi, Pénzügyi és Településpolitikai Bizottság egy külsős tagjának 
megválasztása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

3/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat  
 
                             A képviselő-testület a polgármester által felsorolt napirendi 
                             pontok tárgyalásával egyetért. 
 
 
1.) Orvosi rendelő fenntartási költségeinek orvosok által 2011.évben fizetendő mértékének 
megállapítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy az orvosokkal történt előzetes megegyezés alapján a 
2011.évben az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően történik a hozzájárulás megfizetése. 
Április 1-ig közösen kialakítanak egy olyan álláspontot, amelyet írásban rögzíteni fognak és a 
2012.évi hozzájárulás mértékének az alapját fogja képezni.  
 
A hivatal műszaki ügyekkel foglalkozó dolgozói megvizsgálták az orvosi rendelőnél lévő 
fűtésrendszert. Árajánlatot kértek kettő vállalkozótól a rendszer átalakítására, és arra, hogy a 
jövőben hogyan tudnák megosztottá tenni a fogyasztást.  
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

4/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat  
 
                                 A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                                 az orvosi rendelőnél felmerült költségekből az egyes orvosi körzetekre  
                                 és a mentőszolgálatra jutó költségek megtérítését 2011.február 1-től                      
                                 ÁFA-val együtt havi bontásban az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
                                 Fogorvosi körzet    46.515.-Ft/hó 
                                 I. sz. körzet     40.291.-Ft/hó 
                                 II.sz. körzet     38.489.-Ft/hó 
                                 Gyermekorvosi körzet        38.489.-Ft/hó 
                                 Mentők                                                          257.920.-Ft/év   
 
                                  Határidő:   2011.február 1. 
                                  Felelős:     Zsombok Lajos polgármester 
 
 
2.) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
egyéb családi esemény társadalmi megünneplésének engedélyezési szabályai. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2010.(I.28.) rendelete 

 
az anyakönyvi eljárás egyes díjairól 

 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
3.) Kenyér Endréné pénzügyi beszámolója  temetők üzemeltetéséről, valamint a temetőkről és 
a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.) rendelet módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos beszámoló és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

5/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat  
 
                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kenyér Endréné  
                  Lengyeltóti, Kert u. 36. szám alatti üzemeltető által benyújtott,  
                  a Lengyeltóti temetők 2010. évi üzemeltetésével kapcsolatos  
                  pénzügyi beszámolóját elfogadja.  
 
                  Határidő: azonnal 
                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2010.(I.28.) rendelete 

a 16/2007.(VI.22.), a 4/2008. (III.28.) a 13/2009. (VI.26.), a  
19/2009.(IX.25.) a 26/2009. (XI.27.) és a 2/2010.(I.29.) rendeletekkel módosított 

A temetőkr ől és a temetkezés rendjéről szóló  
11/2000.(III.23.) rendelete módosításáról  

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
4.) Lengyeltóti, Csokonai u.3.sz. alatti gyermekvédelmi alapellátás épületének homlokzat és 
tető felújítása elnevezésű pályázat műszaki tartalom változtatása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

6/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat  
 

                    Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,  
                    hogy a „Lengyeltóti, Csokonai u.3. sz. alatti gyermekvédelmi  
                    alapellátás épületének homlokzat és tető felújítása” című, a   
                    140004909L támogatási szerződés számú beruházás műszaki  
                    tartalma változtatásának engedélyezésére kérelmet nyújt be a  
                    Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz. A műszaki tartalom  
                    változás során a pályázat költségvetésében betervezett 12 db régi ablak  
                    egységes méretű hőszigetelt ablakra történő cseréjét érinti. Az egységes  
                    méret helyett az eredeti ablakméretekre történő ablakcsere történik. 
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                    A képviselő-testület kijelenti, hogy a műszaki tartalom változás a pályázati  
                    célt nem sérti, a  műszaki tartalom változás a beruházás összköltségét  
                    nem változtatja meg. Kijelenti továbbá, hogy a pályázatban is az ablakok  
                    eredeti méretre történő cseréje volt a cél, mivel az attól történő eltérés  
                    építési engedély köteles. 
                    Felhatalmazza a képviselő-testület Zsombok Lajos polgármestert a  
                    kérelem benyújtására. 
 
                    Határidő: azonnal 
                    Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
5.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.évi Munkaterve. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság azzal a módosítással javasolja a Munkatervet elfogadni, hogy az 
egészségügyi helyzetről szóló beszámolót április hónapban kerüljön megtárgyalásra. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

7/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat  
 
                               A képviselő-testület a 2011.évi Munkatervet a módosításokat 
                               figyelembevéve elfogadja. 
 
                               Határidő: azonnal 
                               Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
6.) Tájékoztató a jegyző 2010.évi teljesítménykövetelményeinek értékeléséről. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

8/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat  
 
                         Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
                         jegyző 2010. évi teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót  
                         elfogadja. 
 
                         Határidő: folyamatos 
                         Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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7.) Tájékoztató a településőrök 2010.évi tevékenységéről. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

9/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat  
 

                     Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településőrök  
                     2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
                     Határidő: azonnal 
                     Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 

 
8.) Földgáz, illetve villamos energia beszerzéséhez csatlakozási szándék eldöntése Somogy 
Megyei Önkormányzat által indítandó közbeszerzési eljáráshoz. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

10/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat  
 
                        Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti  
                        intézmények villamos-energia és földgáz ellátása vonatkozásában a  
                        Somogy Megyei Önkormányzat villamos energia beszerzésére  
                        irányuló közbeszerzési eljáráshoz nem csatlakozik.   
 
                        Határidő: azonnal 
                        Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
9.) Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatására pályázat benyújtása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal  – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

11/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 
 
           Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a                
         „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” KSZM/11221-2011             
          pályázati kódú program keretében közfoglalkoztatás szervezéséhez szükséges 1 fő  
          felsőfokú végzettségű munkavállaló legfeljebb 6 órára történő foglalkoztatásának  
          támogatására, 111.500 Ft/hó díjért. A foglalkoztatás kezdő időpontja: 2011. március 1.     
          Időtartama: 6 hónap. A munkavállaló munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatának   
          költségét, továbbá a pályázati díjat: 3000 forint, Lengyeltóti Városi Önkormányzat saját  
          költségvetése terhére biztosítja. 
 
          Határidő: azonnal 
          Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
10.)Lengyeltóti központjában veszélyes fák kivágása, gallyazása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Ismerteti a bizottság javaslatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kiosztásra került 
Dankó Úr által elkészített anyag is a napirenddel kapcsolatban.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet   képviselő-testületi tag 
 
Kérdése, hogy mikor kezdődik el a munka és mikor fejeződik be? 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A jövő héten kerül sor az időpontok egyeztetésére. A közfoglalkoztatás február 1-én elindul, 
és azokat a munkálatokat, melyeket ők is el tudnak végezni meg fogják kezdeni. Az időpontot 
mindenképpen ahhoz kell igazítani, hogy a csemetéket tavasszal kell elültetni. A bizottság 
javaslatával kiegészített módosítást teszi fel szavazásra.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

12/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 
 
                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Zrínyi  
                u. 6. sz. alatti udvaron lévő 1 db lucfenyő, a Zrínyi u. 14. szám előtt  
                lévő vadgesztenye, a Kert u.-Bem u. kereszteződésében lévő 1 db vadgesztenye,   
                valamint a Tűzoltó utca-futballpálya találkozásánál lévő nemes nyár kivágásával,   
                valamint a település területén 10 db. közterületi fa gallyazásával, valamint  
                a korábban kivágott 22 db. fa tuskójának kimarásával egyet ért.  
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                A fák kivágását, gallyazását, tuskók kimarását Furján Gábor Nagyatád, Munkácsy      
                u. 41. szám alatti lakostól, vállalkozótól megrendeli, a kivágás, gallyazás költségére  
                bruttó 167.500.-Ft. összeget, a kimarásra szánt tuskókat ki kell jelölni, az erre szánt    
                220.000,-Ft-bólfennmaradó összeg terhére új facsemetéket kell vásárolni.  
                Fenti feladatokra szánt : 387.500.-Ft összeget  a Városgazdálkodás dologi kiadások   
                terhére biztosítja.   
               A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a fák kivágására,   
               gallyazására, tuskók kimarására kötendő megállapodás aláírására. 
 
               Határidő: folyamatos 
               Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
  
 
11.) Település folyékony hulladék szállítására vonatkozó engedélyek vizsgálata. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

13/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 
 
                             A képviselő-testület a települési folyékony hulladék szállítására 
                             vonatkozó tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
                             Határidő: azonnal 
                             Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
Sipos Zoltán képviselő-testületi tag megérkezik az ülésre. 
 
  
12.) Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fonyódi Polgári Védelmi Irodával 
Együttműködési Megállapodás megkötése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

14/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 
 
              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy megyei 
              Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fonyódi Polgári Védelmi Irodájával az  
              előterjesztés mellékletét képező „Együttműködési Megállapodás”-t nem köti meg.  
 
             Határidő: azonnal 
              Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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13.) Lengyeltóti Városi Sportegyesület közüzemi díj átruházásának visszavonása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, nem javasolják a költségek átvállalását. 
 
Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 
 
Közfoglalkoztatásban lévő  munkaerő ellátja a sportkörnél lévő feladatokat, így az 
önkormányzat több támogatást nyújt ezáltal. 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Az önkormányzat nem csak a költségvetésben szereplő 5 millió forinttal támogatja a 
sportegyesületet. A szállítás, a mosás, és az uszoda használatával is segítik a sportkört.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

15/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évtől nem vállalja át a 
Lengyeltóti Város Sportegyesületétől a  víz és villany közüzemi díj fizetését.   

 
      Határidő: azonnal 
      Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
14.) Együttműködési Megállapodás megkötése  Lengyeltóti  Város Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatával. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

16/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 
 
               Lengyeltóti Város Önkormányzata a Lengyeltóti Város Helyi  
               Kisebbségi Önkormányzatával kötendő Együttműködési Megállapodást  
               elfogadja. 
 
               Határidő: azonnal 
               Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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15.) Siketek és Nagyothallók Országos Szövetség, Somogy Megyei Szervezetének támogatási 
kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

17/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 
 

            Lengyeltóti Város Képviselő-testülete 2011. évben nem nyújt támogatást  
            a Siketek és Nagyothallók Somogy megyei Szervezetének. 
 
            Határidő: értelem szerint 
            Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
            

 
16.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat illemhelyek építése a Dózsa és 
Temető utcában. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

18/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 
 
                   Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a CKÖ illemhely készítését  
                   természetbeni juttatással támogatja. A Lengyeltóti 340/2 hrsz-ú ingatlanon,  
                   a Csokonai  utca folytatásaként a Kék-tó kemping felé vezető út jobb oldalán  
                   levő erdő területen a nyárfák gyérítésre kerülnek. A gyérítés során keletkezett   
                   vékonyabb 10-12 cm-es fák alkalmasak arra, hogy illemhelyet készítsenek belőle.              
                   Csonka Tibor somogyvári vállalkozó 9.000,- Ft/m3 áron felfűrészeli. 1db   
                   illemhelyhez kb. 10 m2 deszka, illetve félgömbfa szükséges, 1 m3 fából 30 m2   
                   deszka nyerhető, így 1db illemhely faanyag költsége 3.000,- Ft. 
 
                   Határidő: értelem szerint 
                   Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
17.) Lengyeltóti 024/1.hrsz-ú ingatlanon lévő faállomány értékesítése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 



 14 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

19/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 
 
                               Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
                               Lengyeltóti 024/1. hrsz-ú erdő, gyep, nádas és árok művelési 
                               ágú, 3 ha 2409 m2 nagyságú ingatlanon lévő hazai nyár, 
                               fűz és kőris fajokból álló faállomány kitermelése és értékesi- 
                               tése vonatkozásában Proity József Buzsák, Lenin u.158.szám 
                               alatti lakossal, egyéni vállalkozóval köt szerződést.  
                               Proity József a területen lévő faállományért  410.000,-Ft+ÁFA 
                               összesen: 512.500,-Ft összeget fizet az Önkormányzat számlájára. 
                               A képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, 
                               hogy Proity Józseffel kötendő szerződés aláírja. 
 
                               Határidő: értelem szerint 
                               Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
A napirendek tárgyalásánál jelen van Nagy László tervező. 
 
18.) Fonyódi úti csomópontban körforgalom kiépítésére pályázat benyújtása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a bizottsági ülésen elhangzottakhoz képest annyi változás 
történt, hogy a költségek pontosításra kerültek. A körforgalom kialakításának a költsége 30 
millióval lesz kevesebb, mivel a közművek áthelyezése és egyéb költségek kedvező képet 
mutattak. A tételes költségkimutatást a képviselő-testület megkapta. Az önkormányzatot 
terhelő költség, a telekvásárlással együtt 23.623.750,-Ft. Felkéri Nagy László Urat 
tájékoztassa a testületet az elkészült tervről.  
 
Nagy László tervező 
 

A tervezésre történő megbízásnál több variációban gondolkodtak. Szükséges lett volna a 
Berzsenyi utca sarkánál lévő területből egy bizonyos rész megvásárlására, amellyel 
elősegítették volna a Tűzoltó utcából történő rákanyarodás lehetőségét és geometriáját 
tekintve sokkal jobb állapotot adott volna.  Már elkezdték a tervezést, amikor kiderült, hogy a 
tulajdonos nem kíván a területéből eladni. Ezután került sor a COOP. Zrt-től a terület 
megvételére, így a csomópont kialakítása átkerült az észak-nyugati részre. A testületi tagok 
előtt van az elkészült terv, melyet az Országos Közútkezelőjével előzetesen egyeztetettek. 
Egyetlen problémát a Tűzoltó utcából történő jobbra kanyarodással van. Mivel nem lehet 
lejjebb tervezni a csomópontot, ezért a jobbra kanyarodó járműforgalom kialakítására 
felmentést kell kérni a hatályos útügyi műszaki előírások alól. A jobbra kisíves mozgás meg 
tudjon maradni, viszont a körforgalmon áthaladó járműnek meg legyen az optikai 
továbblépéséhez megfelelő kiképzés.  
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A sarokrész ugyanúgy a burkolathoz fog csatlakozni,  de nem aszfalttal, hanem térkőből lesz 
kialakítva. A csomópont kialakítása úgy készült, hogy a megfelelő ívsugár meg legyen. A 
külső kör sugara 15 méter a belső körsugár 8 méter. A közművek tekintetében elmondja, hogy 
előzetesen egy geodéziai felmérést végeztek. Különösebb vezetékrendszere sem a telefonos, 
sem az elektromos szolgáltatónak nincsen. Ami van, mivel helyi jellegű hálózat ennek a 
kiváltása és átépítése sokkal egyszerűbb. A közművek tekintetében a legnagyobb költséget az 
E-ON jelenti, mivel a villanyvezetékeket földkábelbe kell helyezni. A Berzsenyi utcát 
zsákutcává fogják alakítani, mivel a körforgalomba nem léphet be. A gyalogos forgalom a 
burkolat nyugati oldalán kerül kialakításra. A parkolósáv továbbra is megmarad, a tervezés 
azt nem befolyásolja.  

Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 

Kérdése, hogy a Kaposvári csomópontnál megoldható-e a körforgalom? 

Nagy László tervező 

A kérdéses helyen egy háromágú csomópont van, ahol természetesen lehet körforgalmat 
építeni a sarki ház lebontásával, de a kiíró ezt nem támogatja.  

Makarész Zoltán  képviselő-testületi tag 

Kérdése, hogy a belső kör átmérője és az aszfaltcsík szélessége mekkora lesz?  A gyalogos 
járda folytatását véleménye szerint a testület vállalja fel.  

Nagy László tervező 

A belső kör (zöldterület köre) 8 méter lesz, az aszfaltcsík szélessége 6 méter.  

Zsombok Lajos  polgármester 

Mivel 30 millióval tervezték a pályázatot, az összeget zárolják. Megítélése szerint, a Kert utca 
elején lévő parktól a körforgalomig el tudják készíteni a járdát.  

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

20/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 
 

                         Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
                         hogy a Közlekedés Koordinációs Központ KKK CSOMÓPONT-2010. 
                         jelű pályázati felhívás „Balesetveszélyes csomópontok átépítésének 
                         társfinanszírozására” pályázatot nyújt be a 6701 és 6711 jelű országos 
                         közutak, valamint az önkormányzati tulajdonú Tűzoltó utca csomó- 
                         pontjában körforgalmú csomópont kiépítésének társfinanszírozására. 
                         Lengyeltóti Város Önkormányzata a 69.996.995,-Ft költségű beruházás- 
                         hoz sajátforrásként a 30 %-os önrészt biztosítja. 
                         Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos  
                         polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges alá- 
                         írásokat és nyilatkozatokat megtegye. 
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                          A saját forrás összetétele: 
                         - tervezési költség    3.500.000,-Ft+875.000,-Ft ÁFA 
                           (körforgalom és ivóvíz tervezése) 
                         - felajánlott földterület értéke    651.000,-Ft 
                         - készpénz             15.974.000,-Ft 
                         ____________________________________________________ 
                         Összesen:                        21.000.000,-Ft 
 
                         Határidő: azonnal 
                         Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
19.) Fonyódi úti csomópontban körforgalom kiépítés engedélyezési terveinek elkészítése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr.Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Részleteiben ismerteti a tervezési szerződés egyes pontjaival kapcsolatos módosításokat.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

21/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 
 
                Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  
                a Közlekedés Koordinációs Központ KKK CSOMÓPONT-2010 jelű  
                pályázati felhívás „Balesetveszélyes csomópontok átépítésének  
                társfinanszírozására” benyújtandó 6701 és 6711 jelű országos közutak  
                valamint az önkormányzati tulajdonú Tűzoltó utca csomópontjában  
                körforgalmú csomópont kiépítésének engedélyezési terve,  
                valamint az ivóvízvezeték áthelyezés engedélyezési tervének  
                elkészítésére a GREAT B BT Marcali vállalkozást bízza meg az  
                ajánlatban és a bővített szerződés tervezetben szereplő 2 750 000.- Ft +  
                687 500.- Ft ÁFA, összesen 3 437 500.- Ft- szolgáltatási díjért.  
 
                Határidő: azonnal 
                Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
20.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011.évi költségvetése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Zsombok Lajos  polgármester 
 
A bizottságok által megtárgyalt és jóváhagyott anyag csak előzetes. A költségvetés végleges 
elfogadására február végén kerül sor.  
 
Nagyné Horváth Gabriella közgazdasági irodavezető 
 
Részleteiben ismerteti az előterjesztésben lévő szakfeladatok költségnemeit. 
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A testületnek az elmúlt évben 2,1 milliárd forint volt a  költségvetése, mely az idei évben 860 
millió forintra csökkent, mivel az iskola a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társuláshoz 
került.  
 
Makarész Zoltán  képviselő-testületi tag 
 
Kéri, hogy fordítsanak figyelmet az utcanévtáblák kihelyezésére.  
 
Dankó József  alpolgármester 
 
Egyetért Makarész Zoltán képviselő társával, azzal a kiegészítéssel, hogy az utcák elejére is 
helyezzenek ki táblát és kerüljön rávezetésre a számozás.  Javasolja továbbá, hogy a 
középületeken is kerüljön elhelyezésre az intézmény neve. Gondol itt a volt Mozi épületére, 
valamint az Uszodára amelyen semmiféle kiírás nincs. 
 
Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
Az elmúlt években már javasolta a testület az utcanévtáblák elhelyezését, de akkor azt a 
tájékoztatást kapták, hogy a sorszámozással gondok vannak. Kérdése, hogy ebben történt –e 
előrelépés? 
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A választások miatt a sorszámozással kapcsolatos munkákat fel kellett függeszteni.  Egy 
intervallum van meghatározva, hogy amíg a választással kapcsolatos feladatok le nem 
zajlanak, addig egyes dokumentumok  – értesítő, névjegyzék – miatt nem módosíthatóak.  A 
magánszemélyek esetében ez nem jelent problémát, de a vállalkozások tekintetében az 
okmányok egy részét térítésmentesen lehet cserélni, de egyéb okiratokat egyénileg kell 
megfizetniük. A februári ülésre tájékoztatást fognak adni a témával kapcsolatban.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Szeretné, ha a korábbi évektől eltérően nem spórolnának az emberek foglalkoztatásán. A 
feladatokhoz képest igen kevesen dolgoznak a hivatalban, a művelődési háznál és az iskolánál 
is. Most tapasztalja, hogy a hivatalban nagyon sokan nem 8 órában, hanem 12 órában 
dolgoznak. A fizetések pedig középiskola végzettségűek esetében bruttó 100-110.000,-Ft. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza: 
 

22/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 
 
                         Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                         az Önkormányzat 2011.évi költségvetésére vonatkozó 
                         előterjesztést előzetesen elfogadja. 
 
                         Határidő: azonnal 
                         Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
21.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011.évi költségvetésének megtárgyalása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Makarész Zoltán  képviselő-testületi tag  
 
Tájékoztatást kér a novemberben tárgyalt pályázattal kapcsolatban, amelyet az 
Alapszolgáltatási Központ nyújtott be. 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A TÁMOP.5.2.5.B-10/2. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok – 
pályázat elutasítására vonatkozó fellebbezést is elutasították, mert nem a formai 
követelményeknek megfelelően történt a benyújtás.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza: 
 

23/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 
             
                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
                             a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011.évi költség- 
                             vetéséről szóló előterjesztést előzetesen elfogadja. 
 
                             Határidő: azonnal 
                             Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
22.) Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 2011.évi 
költségvetésének megtárgyalása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza: 
 

24/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 
 

1.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Fodor András 
Általános Iskola, Lengyeltóti Kincsem Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény 
2011.január 1-től hatályos 2011.évi költségvetésének bevételi és kiadási összegeit az 
alábbiak szerint  

 
Fodor András Iskola  181.011 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal 
Kincsem Óvoda    72.377 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal 
Művészeti Iskola    23.513 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal 
Pedagógia Szakszolgálat   27.573 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal 
jóváhagyja. 

 
2.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatási intézmény 

működtetéséhez (2.sz.melléklet szerint) 2011.évi 57.844 e Ft összegben, 1/12 
részletben havonkénti ütemezésben önkormányzati hozzájárulást fizet a Pogányvölgyi 
Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési elszámolás számlájára. 

 
      Határidő: azonnal 
      Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
23.)Étkezési térítési díjak megállapításának véleményezése 2011.évre az oktatási 
intézményekben.  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza: 
 

25/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 
 
                    Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatási  
                    intézménynél 2011.január 1-től érvényes étkezési térítési díjak  
                    mértékét a mellékletben meghatározott adatok szerint elfogadja  
                    és meghatározásra javasolja az intézményt fenntartó Pogányvölgyi  
                    Többcélú Kistérségi Társulásnak. 
 
 
                    Határidő: azonnal 
                    Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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24.) A képviselői tiszteletdíjak módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

26/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 
 
                        Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dankó József 
                        alpolgármester tiszteletdíját 2011. január 1. napjától havi 139.000,-Ft-ban 
                        állapítja meg. 
 
                        Határidő: azonnal 
                        Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
  
 
25.) Törvényességi észrevétel a képviselő-testület képviselői tiszteletdíjakról szóló 
1/2003.(I.23.) rendeletéről. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A polgármester úr javaslatára a képviselői tiszteletdíjak 25.000,-Ft-ról 39.000,-Ft-ra történő 
emeléséről szól az előterjesztés, mely 56 %-os emelési szintet jelent. A költségvetésben ez az 
emelés 1,4 milliós tételt jelentene.  A jelenlegi tényadatokat tekintve, ha nem változtatják meg 
a tiszteletdíjat, akkor 3.345.000,-Ft éves szinten, amennyiben a polgármester úr javaslatát 
veszik figyelembe, akkor 4.270.00,-Ft-ra változna. Ezzel az összeggel számoltak a 2011.évi 
költségvetésbe és a tiszteletdíjakról szóló rendeletbe is beépítésre került.  
A Jogi Bizottság javaslatot terjesztett a testület elé, mely szerint egységesen 50.000,-Ft-ra 
emeljék fel a tiszteletdíjakat, ez a módosító javaslat éves szinten a költségvetésben 
5.600.000,-Ft-ot jelentene. Amennyiben a bizottság javaslatát fogadja el a testület, akkor 
830.000,-Ft-ot pluszba be kell tervezni.  
Mérlegelnie kell a testületnek, hogy az elmúlt évben 2,1 milliárdos költségvetésről döntött, az 
idei évben 860 millióról. Áttevődött a hangsúly Lengyeltóti és a Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás között. A társulás az elmúlt évig gyakorlatilag a többcélú normatívák 
elirányítója volt, most kapott egy nagy intézményt. Át kell gondolni, hogy sem a társulási 
tanács, sem a társulási elnök nem kap javadalmazást. A fajsúlyok egy kicsit megváltoztak, 
mert ami a Lengyeltóti költségvetésből kikerült azzal most a Társulás feladata.  
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Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 
 
A törvényességi észrevétel mennyiben kapcsolódik a tiszteletdíjakhoz? 
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A rendelet nagyon régi már, sok pontja nem került módosításra korábban, gondol itt a 12,-Ft-
os üzemanyagköltségre. Ezt a napirendi pontot csak annyiban érinti a törvényességi 
észrevétel, hogy a testület által meghatározott díjtételek kerülnek beépítésre. 
 
Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 
 
Megítélése szerint, amikor a település 42 milliós hiánnyal küzd, akkor nem tudja elfogadni, 
hogy a tiszteletdíjak 100 %-ban  emelkedjenek. Költségtakarékossági okokból társadalmi 
megbízatású alpolgármester van, aki attól sokkal többet dolgozik. A testület kapott lap-
topokat is.  A polgármester úr által javasolt 39.000,-Ft elfogadható összeg. A képviselők a 
közösségért vannak, a 100 %-os  emelést irreálisnak tartja.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Az elmúlt évben erre a jogcímre 6.270.000,-Ft volt a terv és a tény a 12 képviselővel. Az idei 
évben 5.610.000,-Ft lenne, tehát a keretet nem lépik túl. Tájékoztató jelleggel ismerteti a 
testülettel a környező városok képviselői tiszteletdíjainak mértékét.  
 
Makarész Zoltán  képviselő-testületi tag 
 
A bizottsági ülésen ő tette az 50.000,-Ft-os javaslatot, mert megítélése szerint 8 éven keresztül 
nem azt az összeget kapták, ami megillette volna őket.   
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Mindkét javaslat teljesen törvényes, a megengedett keretek között mozog. Részleteiben 
ismerteti a képviselői juttatásokról szóló kimutatást, ami a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Makarész Zoltán  képviselő-testületi tag 
 
Sokkal több feladatuk van, mert kettő bizottságban is tevékenykednek. Ezért javasolta, hogy 
emeljék fel a tiszteletdíjat.  
 
Dankó József  alpolgármester 
 
Nyilvánossá kellene tenni azokat a hozzájárulásokat, amelyeket egyénileg adtak, akár 
pénzben, akár tevékenységben. Félévkor vagy év végén tegyék közzé, hogy ki milyen 
feladatot látott el eddig. Több cikluson keresztül nem vett fel a testület tiszteletdíjat.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Javasolja, hogy a testület ciklus közepén, vagy 1 év múlva vizsgálja felül a tiszteletdíjak 
mértékét. Megítélése szerint valóban a 100 %-os emelés jelen gazdasági helyzetben, a 
takarékosság jegyében megfontolandó.  
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Zsombok Lajos  polgármester 
 
Tény, hogy a 42 milliós hiány jelen van, de azt is tudomásul kell venni, hogy a 100 %-os, 
önerő nélküli pályázatoknak vége van. Nem gondolja, hogy akkora gondot jelent, a plusz 
800.000,-Ft, amikor a bizottság operatívan dolgozik. Nem kell szégyenkeznie senkinek azért, 
hogy milyen javaslatokat tesz. Higgyenek magukban, lehet, hogy nem tudnak nagy 
fejlesztéseket véghez vinni, de attól még tisztességesen teszik a munkájukat.  
 
 
Makarész Zoltán  képviselő-testületi tag 
 
Egyetért a Jegyző Asszonnyal a lépcsőzetes emeléssel kapcsolatban.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

27/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 
 
                         Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
                         a Somogy Megyei Kormányhivatal 3-1036/2010.számú 
                         levelében foglalt törvényességi észrevételt megtárgyalta, 
                         azzal egyetért. 
 
                         Határidő: azonnal 
                         Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
A képviselő-testület 2 igen, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

28/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 
  
                          A képviselő-testület a Jogi, Pénzügyi, és Településpolitikai 
                          Bizottság javaslatát, mely szerint a képviselői tiszteletdíjat 
                          havi 50.000,-Ft-ban állapítsák meg nem támogatja. 
               
                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

29/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 
 
                          A képviselő-testület a képviselői tiszteletdíjak összegét 
                          2011. január 1. napjától havi 39.000,-Ft-ban állapítja meg. 
 
                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

3/2011. (I.28.) számú rendelete 
a képviselő-testületi tagok, bizottsági elnökök és bizottsági tagok, a tanácsnokok, 
valamint a bizottságok nem képviselő-testületi tagjainak tiszteletdíjáról szóló a 

10/2003./VIII.21, valamint a 3/2004./I.29./ rendeletekkel módosított  
1/2003. (I. 23.) számú rendelete módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
26.) Horváth Ildikó Lengyeltóti-Pusztaszentgyörgy, Újsor 25.sz. alatti lakos épületvásárlási 
kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal  - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
30/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 

 
           Lengyeltóti Város Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő  
           Lengyeltóti-Pusztaszentgyörgy, Újsor 3. szám alatti 0112 hrsz-ú ingatlanon,  
           a használaton kívüli orvosi rendelőt nem értékesíti, illetve bérbe sem adja  
           ki Horváth Ildikónak. 
 
          Határidő: értelem szerint  
          Felelős: Zsombok  Lajos polgármester 
 
 
27.) Singrid Sehnke Lengyeltóti, Csalogány u.4/b. sz. alatti lakos garázs bérbevétel kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal  - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
31/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 

 
                 Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Szent Erzsébet téren  
                 lévő üresen álló garázst Singrid Sehnke Lengyeltóti, Csalogány u. 4/b. szám alatti   
                 lakosnak nem adja bérbe. 
 
                Határidő: értelem szerint  
                Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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28.) Lengyeltóti város Intézményeinél Munka- és Tűzvédelmi feladatok ellátásának ügye. 
 
Előadó. Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal  - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
32/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 

 
                     1./ a) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 276/2010.  
                          (XI.26.) számú határozatát visszavonja, egyúttal a Somogy  
                          Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 63/2010.(IX.17.) számú határozatában     
                          foglaltakkal és a mellékelt módosított Társulási Megállapodásban foglaltakkal               
                          egyet ért, a Munka- és Tűzvédelmi Társulási feladatok ellátása  
                          vonatkozásában 2011. évben a Somogy megyei Önkormányzatok Munka- és   
                          Tűzvédelmi Társulásának tagja marad.  
 
                           A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert  
                           a módosított Társulási Megállapodás aláírására.          
                     b.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei   
                          Önkormányzatok Munka- és Tűzvédelmi Társulásából 2012. január 1-vel   
                          kilép és a Munka- és Tűzvédelmi feladatok 2012. évi ellátása vonatkozásában   
                          a METÓDUS Mérnöki Tanácsadó Kft.-vel Kaposvár, Rezeda u. 5. (képv.:   
                          Szalontai Sándor) köt szerződést a Kft. által 2010. november 16. és 17- én  
                          keltezett árajánlatban szereplő díjak elfogadása mellett.  
                          A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a szerződés        
                          megkötésére.   
 
                     Határidő: értelem szerint 
                     Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
29.) Lengyeltóti, Tűzoltószertár helyiségeinek biztosítása a Body Club részére. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal  - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
33/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 

 
                                  Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a 8693. Lengyeltóti, 
                                  Tűzoltó u.2.szám alatti, 377 hrsz-ú ingatlanon lévő Tűzoltó- 
                                  szertár (pihenőszoba, előtér, wc, öltöző, zuhanyzó-előtér) 
                                  helyiségeit a Lengyeltóti Városi Sportegyesület számára –  
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                                  a Body Club ideiglenes működtetése céljából – 2011. március 
                                  31. napjáig kiutalja.  
                                  A helyiségért havonta fizetendő bérleti díjat 11.062,-Ft-ban  
                                  állapítja meg. Továbbá a bérlő kötelesség a közüzemi díjak  
                                 megfizetése.  
 
                                  Határidő: azonnal 
                                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
30.) Tanuszoda szakszerű üzemeltetésének ellenőrzésére megbízás. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a PPP beruházást  az ÁSZ, és a Minisztérium 
nagyon szigorúan ellenőrzi. Az önkormányzat és a minisztérium is teljes egészében az A és B 
szeletet is fizette. Az önkormányzatnak nem érdeke büntető pontokat írni, mert akkor sem a 
minisztérium, sem az önkormányzat a teljes összeg megfizetésére nem jogosult és az 
önkormányzat annak a százalékos arányát kapja vissza a Tanuszoda Kft. működtetésére, 
amennyit a minisztérium és az önkormányzat befizet. Célszerű és biztonságosabb egy külsős, 
mindenkitől független cég alkalmazása.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal  - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
34/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 

 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat úgy határoz, hogy a „Csalogány  
                          Tanuszoda” rendszeres havi üzemeltetésének ellenőrzésére a KAPOS  
                          HIDRO Kft.-vel köt szerződést 2011. december 31-ig, 20.000,-Ft+ÁFA/hó     
                          díjért. 
 
                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
31.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett tevékenységről az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal  - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
35/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 

 
                       A képviselő-testület a polgármester két ülés között végzett tevékeny- 
                       ségéről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
                       szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.                   
 
 
32.) Dr. Sztankula Kornél tájékoztatója a fogászati ellátásról. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület Dr. Sztankula Kornél fogászati ellátásról szóló tájékoztatóját 
tudomásul veszi. 
 
 
33.) Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kitűzése ügyében. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kitűzése ügyében 
nyújtott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
34.) Somogyi Hírlap Városi Tükör és Polgármesteri interjú megjelenésére ajánlat 
megtárgyalása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a Somogyi Hírlap Szerkesztősége 2011.évben is tervezi a 
Városi Tükör oldalainak megjelentetését. Havonta történő megjelenést 40.000,-Ft + ÁFA, 
kéthavi megjelenést 60.000,-Ft+ÁFA, ennél kevesebb megjelenés esetén 80.000,-Ft +ÁFA 
összeget ajánlanak. Javasolja a testületnek, hogy a Hírlap Városi Tükörben történő 
megjelenést ne támogassák. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal  - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

36/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                                Somogyi Hírlap által felkínált Városi Tükör megjelentetésének 
                                lehetőségével nem kíván élni. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Zsombok Lajos polgármester   
 
 
 
35.) Kincsesládikó Alapítvány anyagi támogatás iránti kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a Kincsesládikó Alapítvány óvodai farsangi mulatság 
megrendezésének költségeihez kért anyagi támogatást. Javasolja a testületnek, hogy a 
támogatás odaítéléséről a későbbiek folyamán döntsenek. Az önkormányzatnak még nincs 
elfogadott költségvetése, addig nem célszerű az alapítványok támogatása. 
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal  - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
37/2011.(I.27.) képviselő-testületi határozat 

 
                            Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincses- 
                            ládikó Alapítvány farsangi rendezvényének támogatásáról a későbbiekben 
                            fog dönteni. 
                               
                            Határidő: azonnal 
                            Felelős: Zsombok Lajos polgármester   
 
  
  
               
Zsombok Lajos polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület a szociális ügyek elbírálását 
zárt ülés keretében folytatja. 
 
 

kmf. 
 
 

Zsombok Lajos                                                                                Dr. Szatmári Ibolya 
polgármester                                                                                              jegyző 


