
 
J e g y z ő k ö n y v  

 
készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 24-én 
közmeghallgatással egybekötött üléséről 
 
 
 
Jelen vannak: 
 

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

Zoltán, Sipos Zoltán képviselő-testületi tagok, 
- Dr. Szatmári Ibolya jegyző, 
- Nagyné Horváth Gabriella közgazdasági irodavezető, 
- Dr. Bek Melinda hatósági irodavezető, 
- Dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető, 
- Sándor János főmunkatárs, 
- Korenika László vezető főtanácsos, 
- Dávid Jánosné főmunkatárs, 
- Borbély Róbert előadó, 
- Bódis Attiláné főelőadó 

 
 
Jelen van továbbá: Peitlerné Takács Éva Müvelődési Ház Igazgató, Nyers Györgyi Szociális 
Gondozási Intézmények Intézményvezetője,  
 
A lakosság részéről: 25 fő érdeklődő 
 
 
 
Zsombok Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy 7 fő megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
 
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
1.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, valamint az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011.évi költségvetésének megállapítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
3.) Önkormányzati támogatás megállapítás Lengyeltóti Városi Sportegyesület részére. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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4.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011.évi költségvetése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
5.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2010-2014.évi Gazdasági Programja. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
6.)  Lakásépítés, vásárlás helyi támogatásnak szabályairól szóló módosított 10/1992. 
(IX.24.)számú rendelet módosításáról. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
7.) Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
8.) Önkormányzati rendelet alapján kiszabható szabálysértési birság emelése, az ezzel 
összefüggő rendelet módosítások. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
9.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
10.) Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény 2011.évi 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó rendelkezés. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
11.) Fodor András közoktatási intézmény 2010.évi költségvetési előirányzatok módosításának 
engedélyezése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
12.) Dunántúli Regionális Vizmű Zrt. Ajánlati felhívása „Védterületek zöldfelületének 
karbantartása” tárgyában indított beszerzési eljáráshoz. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
13.) Lengyeltótiért Közalapítvány és a Lengyeltóti Általános és Zeneiskola Tanulóiért (LÁZ) 
Közalapítvány tisztújítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
14.) Lengyeltóti belterületén az ingatlanok házszámainak felülvizsgálata, módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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15.) Tájékoztató a tanuszoda üzemeltetése ügyében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 
kezdeményezett tárgyalásról. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
16.)Lengyeltóti, Csokonai u.1. ingatlan ingyenes tulajdonba adási szerződés módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
17.) Települési folyékony hulladék szállítására vonatkozó engedélyek vizsgálata. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
18.) Kaposvári Harcosok Klubja terem igénylése iránti kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
19.) Lengyeltóti, Csokonai u.6.sz. alatti ingatlanon lévő irodahelyiség bérbeadási ügye.(Dr. 
Bordás János kérelme) 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
20.) Lengyeltóti, Csokonai u.6.sz. alatti ingatlanon lévő irodahelyiség bérbeadási 
ügye.(Jurácsik Gáborné kérelme) 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
21.) Önkormányzati támogatás a Lengyeltóti Közalapítvány részére. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
22.) Életmentő Gyermek- és Intenzív Alapítvány támogatási kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
23.) Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
24.) Gyócsi László író-újságíró budapesti lakos megjelenő könyveihez anyagi támogatás iránti 
kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
25.) Március 15-i ünnepség. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 



 4 

 
 
26.) Tuli Lászlóné Lengyeltóti, Kölcsey u.10.szám alatti lakos a Jogi, Pénzügyi, 
Településpolitikai Bizottság külsős tagjának eskütétele. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Zárt ülés keretében tárgyalandó napirendek: 
 
1.) Lengyel Tibor r.alezredes kinevezés Fonyód kapitányságvezetői beosztásába. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
2.) Márton János és neje lakbér beszámítási ügye. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
3.) dr. Sztankula Kornél lakásvásárlási támogatás iránti kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
4.)Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
5.) Kivételes méltányosságú ápolási díj megszüntetésének elbírálása. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
6.) Pintér Ildikó lengyeltóti lakos lakásügye. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

45/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat  
 
                             A képviselő-testület a polgármester által felsorolt napirendi 
                             pontok tárgyalásával egyetért. 
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1.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, valamint az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

46/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat  
 
                             A képviselő-testület a polgármester két ülés között végzett 
                             tevékenységéről, valamint az átruházott hatáskörben hozott 
                             döntésekről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 
 
 
2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011.évi költségvetésének megállapítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

47/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat  
 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                 a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011.évi költségvetését 
                                 126.635 e Ft összegben állapítja meg. 
 
                                 Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
3.) Önkormányzati támogatás megállapítás Lengyeltóti Városi Sportegyesület részére. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Ismerteti a Jogi Bizottság javaslatát, mely szerint június hónapig a támogatott összeg 1/12-ed 
részének utalását engedélyezzék. A II.félévtől 500.000,-Ft-ot zárolnak és felül kell vizsgálni a 
támogatás mértékét. Amennyiben a helyi érdekeknek megfelelően teljesít az Egyesület, akkor 
a zárolt összeg biztosításra kerül részükre.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

48/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat  
 
 
                                 Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti Városi Sport- 
                                 egyesület számára 2011. június hónapig a támogatott összeg  
                                 (5 millió forint )1/12-ed részének utalását engedélyezi.   
                                  
                                 A II. félévtől 500.00,-Ft-ot zárol, és a zárolás feloldását további 
                                 feltételekhez köti, melyek az alábbiak: 

                           - előtérbe kell helyezni, hogy a VSE tagjai és játékosai körében 
                                 a lehető legnagyobb számban szerepeltessenek helyi sportolókat, 
                                 - törekedjenek a gondos és hatékony működtetésre. 
                                 - lehetőség szerint növeljék a szponzori bevételeket, 
  
                                Határidő: folyamatos 
                                Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
4.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011.évi költségvetése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A napirend tárgyalásánál jelen van: Szita László könyvvizsgáló. 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Kivetítőn részleteiben ismerteti a megjelentekkel Lengyeltóti Városi költségvetési-tervezetét. 
Kéri a lakosság véleményét az elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
Lascu Gyuláné  Lengyeltóti, Majthényi u.17.sz. alatti lakos 
 
Nagyon kielégítő tájékoztatást kaptak a Polgármester Úrtól. Örül neki, hogy az Újtelepi 
temető rendbetétele is szerepel a tervek között. Az ott élő emberek úgy érzik már évek óta, 
hogy mintha nem is Lengyeltótihoz tartoznának. Megítélése szerint nem csak a temető 
környékét, hanem az ott élő emberek gondolkodását is rendbe kellene tenni. A közkutak 
vízdíja azért olyan magas, mert nagyon sokan arról mossák az autójukat, és ott itatják a 
lovakat és a szamarakat. Olyan állapotok uralkodnak, hogy a sötétedés után nem mernek az 
utcára menni. Súlyos problémát jelent környezetvédelmi szempontból is az égetés. De amikor 
a hivatal munkatársa megjelenik ellenőrizni, akkor eloltják a tüzet. A rendőrség naponta 
többször is jár a telepen. Kéri, hogy az önkormányzat nyújtson segítséget a felvetett 
problémákban az ott élő embereknek.  
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Zsombok Lajos  polgármester 
 
Ismerik a felvetett problémát. Hetente többször is tartanak ellenőrzést. A temető környékének 
rendbetételére elsőként a kerítés helyreállításával tervezik. Tudomásuk van az égetésről és az 
ebtartás szabályainak be nem tartásáról.  
A testület az elfogadásra kerülő szociális rendeletében komoly feltételekhez fogja kötni a 
segélyezést. Ez a probléma annyira összetett, hogy egyik napról a másikra nem fog 
megoldódni. Egyik fő oka a kollégium újbóli beindításának, hogy minél kevesebb gyermek 
csellengjen és szórja a szemetet és hétközben legalább emeljék ki a családból.  
 
Szita László  könyvvizsgáló 
 
Ismerteti a költségvetés könyvvizsgálói jelentést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A bevételek és kiadások teljes körű számbavételével az önkormányzat 2011.évi tervezett 
forráshiánya 84.674 e Ft, melyből a fejlesztési céltartalék számbavételével a nettó forráshiány 
34.377 e Ft. A hiány mértéke így 3,8 %, mely mindenképpen még körültekintőbb 
gazdálkodást és takarékosságra vonatkozó döntések és intézkedések meghozatalát kívánja. 
 
A rendeletben a hiány csökkentése és a takarékossági intézkedések végrehajtása érdekében 
szabályként rögzítésre került, hogy az intézmények a jóváhagyott működési kiadás 
előirányzatok 3 %-át saját hatáskörű intézkedésekkel takarítsák meg. Ennek érdekében az 
előirányzatok felhasználásának alakulását folyamatosan figyelemmel kell kísérni.  
Mivel a közoktatási intézmény Lengyeltóti egységeinek finanszírozója az önkormányzat, 
ezért az erre vonatkozó rendelkezésről külön határozat készült. A 3 %-os megtakarítás 18 
millió forintot jelent.  
  
A 2011.évi gazdálkodás során kiemelt feladat továbbra is a meglévő intézményhálózat 
zavartalan működésének biztosítása, és a takarékosság követelményének megfelelve a 
működés előző évi szinten történő biztosítása. 
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

4/2011.(II.25.) rendelete 
az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről 

 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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5.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2010-2014.évi Gazdasági Programja. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Ismerteti a gazdasági programot, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Tájékoztatja továbbá a jelenlévőket, hogy az önkormányzat gazdasági mozgástere 
meglehetősen korlátozott. A Dél-dunántúli régió esetében a rendelkezésre álló EU-s 
támogatások 90 %-a lehívásra került. 2013. december 31-ig mindössze  42 milliárd forint áll a 
régió rendelkezésére (Somogy, Tolna, Baranya megye). Lengyeltótinak esélye sincs arra, 
hogy a régiós támogatásokból pályázzon, hisz az elmúlt 4 évben minden pályázatot 
megpályáztak.  
Az Önkormányzat nem szüntet meg munkahelyeket, embereket nem kívánnak elküldeni, de a 
megüresedő munkahelyeket a költségvetési évben nem töltik be, ez az idei évben a 
költségvetésben 10 álláshely zárolását jelenti.  
 
Bíznak abban, hogy ha olyan látványos beruházások nem is lesznek, mint az elmúlt 4 évben 
voltak, a napi életvitelük és optimizmusuk megtartásával egy-két közérzet javító újdonságot 
2014-ig fel tudnak mutatni.  
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a tegnapi napon kapott értesítést szerint az önkormányzat 10 
milliós pályázatot nyert, az általános iskola régi épületének vizesblokk felújításához és 50 
kerékpár elhelyezéséhez szükséges fedett tároló kialakítására.  
 
Az idei évben reményeik szerint befejeződik  a Művelődési Ház és a Könyvtár korszerűsítése. 
Március 15-e után a Szent János árok rekonstrukciója tovább folytatódik. 
 
Információik szerint a kormány elvonta a TEKI, LEKI, CÉDA pályázati lehetőségeket  az 
tekintettel ország katasztrófa helyzetére. Ennek tudatában nem tudják még, hogy milyen 
forrásból, de nem mondanak le a nyugati temetőnél az  urnafal, a harangláb és a kerítés 
megépítéséről. A temetőben nincs vízvételi lehetőség, az emberek a közkutakról hordják a 
vizet, melyeknek igen magas a költsége. A tervek között szerepel a keleti temetőnél a 
ravatalozó épületének helyreállítása, valamint a templomtól a ravatalozóig a közvilágítás 
biztosítása.  
 
A tornacsarnok alatti terület parkosításával folyamatban van egy tanösvény kialakítása, így a 
gyermekek nem az utcán vonulva jutnak el az uszodáig. A családsegítő szolgálat és az OTP 
közötti területen egy helyi mini piac kialakítását tervezik.  
 
A postával szembeni üzletekben jelenleg folyik a vizesblokk kialakítása. Az egyik üzletben 
ügyvédi iroda a másikban mini papírbolt lesz.  
 
Pályázattal lehetőség nyílik a házi komposztáló telepek kialakítására, mely 95 %-os 
támogatottsággal bír.  
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Reményeik szerint a körforgalom kialakításának pályázati eredményéről március elején 
kapnak értesítést.  
 
A sportcsarnok teljeskörű felújítása ügyében hétfőn délután fognak tárgyalni. A csarnok az 
alumínium tetejével kifűthetetlen, éves szinten nagyon sokba kerül. Mindenképpen szükséges 
a fűtési rendszer átalakítása, a nyílászárók cseréje.  
Tervei között szerepel a képviselő-testületnek és személy szerint neki az uszoda 
tulajdonviszonyának rendezése. Az uszodára 2023-ig fizetési kötelezettségük van, mely évi 
52 millió forint. Jelenleg a Hidépitő Zrt a tulajdonos, így ők diktálják a feltételeket. 
Amennyiben sikerülne rendezni a tulajdonviszonyt, akkor az önkormányzat határozná meg a 
nyitva tartást, és a működtetési formát. Gondol itt hitel felvételére, de a tárgyalásokhoz 
szükséges a konzorciumban érintett másik önkormányzatok együttműködése is. Pénzügyi 
szempontból Lengyeltóti jobb helyzetben van, mivel Papszt Lajos Polgármester Úr és a 
képviselő-testület  nem mínuszos költségvetést hagytak hátra.  
 
A nyár folyamán a Bölcsőde belső átalakítására kerül sor. A közeljövőben meg fognak 
próbálkozni a fogyatékosok nappali ellátásának lehetőségével, melyhez állami támogatás is 
nyerhető. Munkahelyet is tudnának teremteni, és segíteni tudnának azokon a családokon, ahol 
felnőtt fogyatékos ember van.  
 
Gyermekvédelmi okokból szeretné, ha a diákotthon újra beindításra kerülne. Nagyon sok a 
hátrányos helyzetű gyermek, akiknek a hétfőtől – péntekig az ellátását meg tudnák oldani.  
 
Az idei évben kiemelt rendezvénye lesz a városnak a 20 éves Ördöngös Néptánc együttes 
Pünkösdölője, a Tóti Napok, melyet a saját csoportokra építenek. Szándékukban áll az idei 
évben a Zichy családnak megfelelő emlékhelyet állítani. Kiemelt rendezvények között 
szerepel a Diófesztivál, szeretnének egy BB-s találkozót is szervezni.  
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

49/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat  
 
                                   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                   Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2010-2014.évi  
                                   Gazdasági Programját jóváhagyja. 
 
                                   Határidő: azonnal 
                                   Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
6.)  Lakásépítés, vásárlás helyi támogatásnak szabályairól szóló módosított 10/1992. 
(IX.24.)számú rendelet módosításáról. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

5/2011.(II.24.) rendelete 
A lakásépítés, vásárlás helyi támogatásának 

szabályairól szóló  
az 5/2001./IV.19,  a 17/2003./XII.23./, a 4/2007.(II.23.),  

a 12/2007.(IV.27.) rendeletekkel módosított 
10/1992.(IX.24.) rendelet módosításáról 

 
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy jelen rendelet a mai naptól hatályos, a rendelet aláírása és 
kihirdetése idejére szünetet rendel el.  
 
 

Szünet után 
 
 

7.) Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Ismerteti a Jogi és a  Népjóléti Bizottság napirenddel kapcsolatos véleményezését. Egyetért a 
bizottságokkal abban hogy a rendelet-tervezetet a márciusi ülésen tárgyalják újra. Adjanak 
konkrét tartalmakat a Kormányhivatal által is javasolt előírásokhoz.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

50/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat  
 
                              A képviselő-testület a szociális igazgatás és szociális ellátások 
                              helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztést 
                              leveszi a napirendről és a március havi ülésen újratárgyalja. 
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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8.) Önkormányzati rendelet alapján kiszabható szabálysértési birság emelése, az ezzel 
összefüggő rendelet módosítások. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2011.(II.25.) rendelete 

az ebtartásról szóló  
a 22/2000./XI.23., valamint a 15/2000./IV.27./ számú rendeletekkel 

módosított 7/1997.(IV.24.) rendelete 
módosításáról 

 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2011.(II.25.) rendelete 

 
A helyi környezet védelméről, a közterületek  és  

ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 
a 15/2000./I.20./,a 24/2003./XII.23./, a 16/2005./VII.1.), 24/2005.(X.28.), 

a 14/2006./IV.26./, 5/2008.(III.28.), 16/2008.(VI.20.),  2/2009.(I.30.), 
a  19/2009.(IX.25.), 20/2009.(X.30.), 9/2010.(IV.23.), 14/2010.(VII.30.) rendeletekkel 

módosított  
1/2000.(I.20.) rendelet módosításáról 

 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2011.(II.25.) rendelete 

a temetőkr ől és a temetkezés rendjéről szóló  
a 16/2007.(VI.22.), 4/2008.(III.28.) ,  a 13/2009.(VI.26.), a 19/2009.(IX.25.) 

26/2009. (XI.27.), 2/2010.(I.29.), 2/2011.(I.28.) rendeletekkel módosított 
11/2000.(III.23.) rendelet módosításáról 

 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2011.(II.25.) rendelete 

 
 Lengyeltóti helyi építési szabályzatáról szóló 

19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),  
 10/2008.(IV.25.), a 19/2009.(IX.25.) rendeletekkel módosított 

1/2004.(I.29.) rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2011.(II.25.) rendelete 

A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
a 

20/2007.(XI.29.),  a 24/2008.(XI.28.),  
a 19/2009.(IX.25.), 24/2009. (XI.27.), 28/2010.(XII.15.) rendeletekkel  

módosított 
20/2006.(IX.29.) rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2011.(II.25.) rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról szóló  

 a 25/2008.(XI.28.),  az 1/2009.(I.30.)a 19/2009.(IX.25.),32/2009.(XII.15.), 10/2010.(IV.23.), 
27/2010.(XII.15.)  rendeletekkel módosított 
26/2007.(XII.21.) rendelet módosításáról 

 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
9.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

51/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
 

                                   Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Szervezeti és  
                                   Működési Szabályzat módosításával kapcsolatos 
                                   előterjesztést tudomásul veszi. 
 
                                   Határidő: azonnal 
                                   Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
10.) Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény 2011.évi 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó rendelkezés. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

52/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
 

                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 végrehajtásához javasolja a  
                Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásnak, hogy költségvetési  
                határozatában rendelkezzen arról, hogy az intézményi jóváhagyott működési  
                kiadás előirányzatok 3 %-át saját hatáskörű intézkedésekkel takarítsák meg. 
 
                Határidő: azonnal 
                Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
 
11.) Fodor András közoktatási intézmény 2010.évi költségvetési előirányzatok módosításának 
engedélyezése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
 
 



 14 

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

53/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
 
 
                                  Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti  
                                  Fodor András Iskola Lengyeltóti Iskola tagintézménye számára  
 
                                   Iskolai gyümölcsprogram kapcsán a támogatás értékű működési                      
                                   bevételeknél      + 1.050 e Ft  
                                   a dologi kiadásoknál                                   + 1.050 e Ft  
                                   eszköz beszerzések kapcsán a dologi kiadásoknál -     444 e Ft 
            a beruházási kiadásoknál                  +    444 e Ft 
                                   Művészeti iskolánál eszközbeszerzés kapcsán 
            a dologi kiadásoknál    -     100 e Ft 
            a beruházási kiadásoknál    +    100 e Ft 
                                   Pedagógiai Szakszolgálatnál eszközbeszerzés kapcsán 
            a dologi kiadásoknál    -     372 e Ft 
            a beruházási kiadásoknál    +    372 e Ft 
 
                                    előirányzat módosítást jóvá hagy. 
 
                                    Határidő: azonnal 
                                    Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
              
 
12.) Dunántúli Regionális Vizmű Zrt. Ajánlati felhívása „Védterületek zöldfelületének 
karbantartása” tárgyában indított beszerzési eljáráshoz. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

54/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ajánlatot tesz a DRV. Zrt. 
üzemeltetésében lévő, Lengyeltóti területén található „védterületek zöldfelületeinek 
karbantartása” vonatkozásában a következő feltételekkel. Az ajánlat szerint a védterületek 
alkalmankénti karbantartása 30,5 Ft/m2, + Áfa, összesen: 168.665.-Ft/alkalom. + Áfa, bruttó: 
210.831.-Ft. A Vállalkozói Keretmegállapodást a következő pontokkal kell kiegészíteni:  
 

•••• Amennyiben a növényzet magassága meghaladja a 15 cm-t, a Vállalkozó jogosult 
felárat felszámítani, melynek mértéke:  
- 15-20 cm-ig   +20%  
- 20-25 cm-ig   +40% 
- 25-30 cm-ig   +70% 
- 30 cm felett   +100%  
- elhanyagolt terület tisztítása (bozót- és cserjeírtás) +200%    
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•••• A növényzet magasságát a munka megkezdése előtt a munkaterület átadáson a 
Megrendelő és a Vállalkozó közösen állapítja meg és dokumentálja.   

 
•••• III. 3 ponthoz: Nem számít hibás teljesítésnek, ha a Vállalkozó a minőségi, vagy 

mennyiségi hibát a II. 2. pont szerinti 11 munkanapos határidőn belül kijavítja, vagy 
megszünteti.   

 
Lengyeltóti Város Önkormányzata ajánlatát a fenti módosításokkal együtt az ajánlattételi 
határidő lejártától számított 180 napig terjedő időszakra fenntartja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármester Urat, hogy a védterületek 
karbantartása vonatkozásában az ajánlatot a Drv. Zrt-hez 2011. február 28-ig benyújtsa.    
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
13.) Lengyeltótiért Közalapítvány és a Lengyeltóti Általános és Zeneiskola Tanulóiért (LÁZ) 
Közalapítvány tisztújítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az érintett személyek nyilatkoztak arról, hogy napirend 
nyilvános tárgyalásához hozzájárulnak.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

55/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
 

               Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Közalapítványok 
               tisztségeire jelölt képviselőket,  személyes érintettség miatt a szavazásból  
               nem zárja ki. 
 
               Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
               Határidő: azonnal 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

56/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
 

             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltótiért 
             Közalapítvány és a Lengyeltóti Általános és Zeneiskola Tanulóiért Köz- 
             alapítvány cégbírósági változásbejegyzésével kapcsolatos jogi képvisel  
             teendők, Alapító okirat-szerkesztési feladatok, valamint ezek ellenjegyzése 
             céljából megbízza dr. Neszményiné dr. Balogh Szilvia Kaposvár, Fő u.5. 
             sz. alatti székhelyű ügyvédet.  
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             A képviselő-testület a fenti feladatok maradéktalan ellátásáért 30.000,-Ft+ÁFA, 
             30.000,-Ft+ÁFA, mindösszesen: 60.000,-Ft + ÁFA megbízási díjat határoz meg 
             a jogi képviselő részére. 
 
             Határidő: 2011. március 10. 
             Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

57/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
 

           Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító – a Lengyeltótiért 
           Közalapítvány kuratóriumába az alábbi személyeket jelöli: 
           Dankó József Lengyeltóti, Rákóczi u.20. – elnök 
           Horváth Csaba Sántos, Magyar u.38. 
           Kenyér Endre Lengyeltóti, Kert u.34. – aláíró 
           Kőhegyi György Lengyeltóti, Berzsenyi u.4. 
           Sipos Ferenc Lengyeltóti, Zrínyi u.21.   
             
          Határidő: 2011. március 10. 
          Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

58/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
  
              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító – a  
              Lengyeltótiért Közalapítvány ellenőrző bizottságába az alábbi személyeket 
              jelöli: 
              dr. Kovácsné Füstös Erzsébet Lengyeltóti, Jókai u.3., 
              Kemény Zoltán Lengyeltóti, Fonyódi u.25. 
              Tuli Lászlóné Lengyeltóti, Kölcsey u.10.  
 
             Határidő: 2011. március 10. 
             Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

59/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint 
                          alapító – a Lengyeltótiért Közalapítvány Kuratóriumába  
                          Dankó József Lengyeltóti, Rákóczi u.20. szám alatti lakost 
                          elnöknek megválasztja. 
 
                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

60/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint 
                          alapító – a Lengyeltótiért Közalapítvány Kuratóriumába  
                          Horváth Csaba Sántos, Magyar .u.38. szám alatti lakost 
                          megválasztja. 
 
                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

61/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint 
                          alapító – a Lengyeltótiért Közalapítvány Kuratóriumába  
                          Kenyér Endre Lengyeltóti, Kert u.34. . szám alatti lakost 
                          aláíró- tagnak megválasztja. 
 
                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

62/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint 
                          alapító – a Lengyeltótiért Közalapítvány Kuratóriumába  
                          Kőhegyi György Lengyeltóti, Berzsenyi u.4. szám alatti lakost 
                          megválasztja. 
 
                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

63/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint 
                          alapító – a Lengyeltótiért Közalapítvány Kuratóriumába  
                          Sipos Ferenc Lengyeltóti, Zrínyi u.21. szám alatti lakost 
                          megválasztja. 
 
                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

64/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint 
                          alapító – a Lengyeltótiért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságába 
                          dr. Kovácsné Füstös Erzsébet Lengyeltóti, Jókai u.3.szám alatti 
                          lakost megválasztja. 
 
                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

65/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint 
                          alapító – a Lengyeltótiért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságába 
                          Kemény Zoltán Lengyeltóti, Fonyódi u.25.szám alatti 
                          lakost megválasztja. 
 
                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

66/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint 
                          alapító – a Lengyeltótiért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságába 
                          Tuli Lászlóné Lengyeltóti, Kölcsey u.10. szám alatti lakost 
                          megválasztja. 
 
                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

67/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
 
                   A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Lengyeltótiért 
                   Közalapítvány Alapító Okiratának bírósági nyilvántartáson való 
                   átvezetéséről gondoskodjon. 
 
                   Határidő: 2011. március 10. 
                   Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

68/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
 
                              1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
                              Lengyeltóti Általános és Zeneiskola Tanulóiért Közalapítvány 
                              kuratóriumi elnökének Ritecz Erika Lengyeltóti Pusztaszentgyörgy 
                              Újsor u.60.szám alatti lakost jelöli. 
 
                              2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                              Lengyeltóti Általános és Zeneiskola Tanulóiért Közalapítvány 
                              kuratóriumi tagjának Gazdagné Fulmer Judit Lengyeltóti, 
                              Petőfi u.1.sz. alatti lakost jelöli.  
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 
 

69/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
                              Lengyeltóti Általános és Zeneiskola Tanulóiért Közalapítvány 
                              kuratóriumi elnökének Ritecz Erika Lengyeltóti Pusztaszentgyörgy 
                              Újsor u.60.szám alatti lakost megválasztja. 
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 
 

70/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
                              Lengyeltóti Általános és Zeneiskola Tanulóiért Közalapítvány 
                              kuratóriumi tagjának Gazdagné Fulmer Judit Lengyeltóti, 
                              Petőfi u.1.szám alatti lakost megválasztja. 
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

71/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
 
                                    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,  
                                    hogy a Lengyeltóti Általános és Zeneiskola Tanulóiért 
                                    Közalapítvány Alapító Okiratának bírósági nyilvántartáson 
                                    való átvezetéséről gondoskodjon. 
 
                                    Határidő: 2011. március 10. 
                                    Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
14.) Lengyeltóti belterületén az ingatlanok házszámainak felülvizsgálata, módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

72/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat  
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a belterületi ingatlanok házszám-
felülvizsgálatának elrendeléséről szóló 209/2005. (XI. 24.) határozatát fenntartja, a feladat 
végrehajtására a következő ütemtervet állapítja meg: 
2011. március 31-ig: Batthyányi L. utca, Batthyányi L. tér, Kaposvári utca, Kossuth L. utca. 
2011. június 30-ig: Gábor Á. utca, Pete L. köz, Táncsics M. utca, Mohácsi utca, Wesselényi 
M. utca, Majthényi utca, Csalogány utca, Tamási Á. utca, Berzsenyi D. utca, Dózsa Gy. utca. 
2011. szeptember 30-ig: Ady E. utca, Arany J. utca, Bem J. utca, Csokonai utca, Damjanich J. 
utca, Fonyódi út, Ifjúság utca, Ifjúsági tér, Bajcsy-Zs. utca, Kert utca, Kórház köz. 
2011. október 31-ig: Mamócsi út, Mamocs puszta, Mohácsi utca, Mohácsiszőlő, nagyház, 
Nagytatárvár, Pusztaberény, Pusztaberény Újsor, Pusztaszentgyörgy Újsor utca, 
Pusztaszentgyörgy, Rágniczapuszta, Temető utca, Tűzoltó utca, Vörösmarty M. utca. 
 
 
Határidő: 2011. október 31. 
Felelős: dr. Szatmári Ibolya jegyző. 

 
 
15.) Tájékoztató a tanuszoda üzemeltetése ügyében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 
kezdeményezett tárgyalásról. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

73/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat  
 
                                  A képviselő-testület a tanuszoda üzemeltetése ügyében a 
                                  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kezdeményezett 
                                  tárgyalásról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
                                  Határidő: azonnal 
                                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
16.)Lengyeltóti, Csokonai u.1. ingatlan ingyenes tulajdonba adási szerződés módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

74/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat  
 
                           Lengyeltóti Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a  
                           2308/2004 (XII.8.) Kormányhatározat alapján a Kincstári Vagyoni  
                           Igazgatósággal 2005. március 10-én a Lengyeltóti 364/2 helyrajzi számú      

   60/218 tulajdoni hányadú ingatlan ingyenes tulajdonba adására megkötött     
   szerződés 2. pontjának módosítását kezdeményezi. 
   A Szerződés módosítását az indokolja, hogy a Pogányvölgyi Többcélú             
   Kistérségi Társulás Tanács 12/2005 (IV.19.) határozatában úgy döntött, hogy   
   gazdaságossági szempontok miatt nem hoz létre önálló munkaszervezetet,  
   így annak működtetése Lengyeltóti Város Önkormányzat Polgármesteri   
   Hivatal részeként működik a mai napig is. 
   A Szerződéstől eltérő hasznosítás módja: Alapszolgáltatási Központ     
   feladatainak ellátása. Képviselő-testület kéri a Magyar Nemzeti     
   Vagyonkezelő Zrt. Szerződésmenedzselési Irodáját, hogy a tárgyi Szerződés      
   2.) pontjában leírt használati mód tényleges használatnak megfelelő    
    hasznosítási módra történő módosításához szíveskedjenek hozzájárulni.  
   Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy a  
   szerződés módosítása ügyében teljes jogkörrel eljárjon.  

 
   Határidő: azonnal 
   Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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17.) Települési folyékony hulladék szállítására vonatkozó engedélyek vizsgálata. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

75/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat  
 
                              Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a települési folyékony 
                              hulladék szállítására vonatkozó engedélyek vizsgálatáról szóló 
                              tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
18.) Kaposvári Harcosok Klubja terem igénylése iránti kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással  az alábbi határozatot hozza: 
 

76/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat  
 
                           Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Fodor András, Óvoda, 
                           Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
                           Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai 
                           Szolgáltató Intézmény ebédlője alatt lévő helyiség –torna- 
                           terem – havi bérleti díját 206,-Ft/m2, díjban állapítja meg. Felhatal- 
                           mazza a testület az Intézményt, hogy a bérbeadói feladatokat 
                           lássa el és kezdeményezzen tárgyalásokat a Kaposvári Harcosok 
                           Klubja nevében eljáró Kajtán Tamás 8695. Buzsák, Lenin u. 
                           36.sz. alatti lakossal a helyiség bérbeadását illetően. 
 
                           Határidő: azonnal 
                           Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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19.) Lengyeltóti, Csokonai u.6.sz. alatti ingatlanon lévő irodahelyiség bérbeadási ügye.(Dr. 
Bordás János kérelme) 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag -   az alábbi határozatot hozza: 
 

77/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat  
 
                             Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Csokonai u. 
                             6.sz. alatti, 155 hrsz-ú ingatlanon lévő irodahelyiséget ügyvédi 
                             iroda számára Dr. Bordás János ügyvédnek (Somogyvár, Ady u.7.sz.) 
                             2011. március 15.napjától havi 20.000,-Ft bruttó összeg +  
                             rezsi költségért bérbe adja. 
 
                             Határidő: értelem szerint  
                             Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
20.) Lengyeltóti, Csokonai u.6.sz. alatti ingatlanon lévő irodahelyiség bérbeadási 
ügye.(Jurácsik Gáborné kérelme) 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag -   az alábbi határozatot hozza: 
 

78/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat  
 
                             Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Csokonai u. 
                             6.sz. alatti, 155 hrsz-ú ingatlanon lévő irodahelyiséget mini 
                             papírbolt számára Jurácsik Gáborné Lengyeltóti, Zrínyi u.27. 
                             sz. alatti vállalkozónak 2011. március 15.napjától havi 15.000,-Ft  
                             bruttó összeg + rezsi költségért bérbe adja. 
 
                             Határidő: értelem szerint  
                             Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
21.) Önkormányzati támogatás a Lengyeltóti Közalapítvány részére. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag -   az alábbi határozatot hozza: 
 

79/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat  
 
                             Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                             Lengyeltótiért Közalapítványnak történt 80.000,-Ft támogatás 
                             nyújtásáról történő beszámolót jóváhagyja és felhatalmazza a 
                             polgármestert a megállapodás megkötésére. 
 
                             Határidő: értelem szerint 
                             Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
22.) Életmentő Gyermek- és Intenzív Alapítvány támogatási kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag -   az alábbi határozatot hozza: 
 

80/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat  
 
                            Lengyeltóti Város Képviselő-testülete 2011.évben nem 
                            nyújt támogatást az Életmentő Gyermek- Intenzív Alapítvány 
                            részére. 
 
                            Határidő: értelem szerint 
                            Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
23.) Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag -   az alábbi határozatot hozza: 
 

81/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat  
 
                                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                                  nem nyújt támogatást az Őszinte Mosoly Közhasznú 
                                  Alapítványnak, valamint nem köt együttműködési 
                                  megállapodást. 
 
                                  Határidő: értelem szerint 
                                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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24.) Gyócsi László író-újságíró budapesti lakos megjelenő könyveihez anyagi támogatás iránti 
kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag -   az alábbi határozatot hozza: 
 

82/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat  
 
                           Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                           Gyócsi László budapesti író-újságíró megjelentetni kívánt 
                           könyveinek kiadásához 20.000,-Ft támogatást nyújt,  10 db 
                           tiszteletpéldány ellenében. 
 
                           Határidő: értelem szerint 
                           Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
 
25.) Március 15-i ünnepség. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Nemzeti Ünnep megtartását 2011. március 11. 
16.00 órára tervezik. Műsort az iskola diákjai adják, ünnepi köszöntőt Kiss Krisztián igazgató 
mond. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag -   az alábbi határozatot hozza: 
 

83/2011.(II.24.) képviselő-testületi határozat  
 
                               A képviselő-testület a Március 15-i ünnepség programját 
                               jóváhagyja. 
 
                               Határidő: azonnal 
                               Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
27.) Tuli Lászlóné Lengyeltóti, Kölcsey u.10.szám alatti lakos a Jogi, Pénzügyi, 
Településpolitikai Bizottság külsős tagjának eskütétele. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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Zsombok Lajos polgármester 
 
A képviselő-testület a január 27-i ülésen tárgyalta a Jogi, Pénzügyi és Településpolitikai 
Bizottság külsős tagjának megválasztásáról szóló napirendet. Tuli Lászlóné külsős bizottsági 
tag eskütételére most kerül sor, ezért kéri a jelenlévőket az eskü alatt szíveskedjenek felállni. 
Felkéri Tuli Lászlónét, hogy  az eskütételhez szíveskedjen az elnöki asztal elé állni, majd az 
általa előolvasott eskü szövegét utána mondani. 
 
Tuli Lászlóné az alábbi esküt teszi: 
 
“Én .................................. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; 

az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra 

jutott titkot megőrzöm; bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Lengyeltóti fejlődésének 

előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 

(Isten engem úgy segéljen!)” 

 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
Felkéri Tuli Lászlónét, hogy az esküokmányt dr. Szatmári Ibolya jegyzőnél szíveskedjen 
aláírni. 

 
Az esküokmány aláírásra került 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a Zöldfok kedden nagyon sok ház elől nem szállította el a 
hulladékot. A lakossági bejelentésekre azonnal intézkedett a cég felé, és a mai napon kapott 
faxon küldött levélben közölték, hogy miért nem történt meg a szolgáltatás. (Ismerteti a 
levelet, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
A Boglári vasedény boltban a kukák ára valóban magasabb, mint a AVE Zöldfok által 
forgalmazott.  
A Zöldfok által a lakosságnak átadott szórólapon az önkormányzati rendeletre hivatkoztak, 
hogy azért nem szállítják el a hulladékot. A tárgyalásokat tovább fogják folytatni, mert ha a 
szolgáltató által rendszeresített edénybe kell kihelyezni a hulladékot, akkor ők biztosítsák azt 
térítésmentesen.  
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Zsombok Lajos polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület a szociális ügyek elbírálását 
zárt ülés keretében folytatja. 
 
 

kmf. 
 
 

Zsombok Lajos                                                                                Dr. Szatmári Ibolya 
polgármester                                                                                              jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


