
J e g y z ő k ö n y v  
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 7-én 
megtartott rendkívüli üléséről 
 
 
Jelen vannak: 
 

- Zsombok Lajos polgármester, 
- Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán 

képviselő-testületi tagok, 
- Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
- Sándor János főmunkatárs 

 
 
Távol maradt: - Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet képviselő-testületi tag 
 
 
Zsombok Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy 6 fő megjelent az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
 
1.) KEOP. 4.9.0 pályázat előkésztésére ajánlat elfogadása Lengyeltóti Sportcsarnok 
energetikai korszerűsítésére. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
2.) Lengyeltóti Város Rendezési Tervének 4.számú módosítási ügye. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
3.) Lengyeltótiért Közalapítvány és a Lengyeltóti Általános és Zeneiskola Tanulóiért 
Közalapítvány (LÁZ) módosított, egységes szerkezetű alapító okiratának jóváhagyása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
4.) Csatlakozás a „XIII. Különleges asztali örömök Somogyban” elnevezésű 
rendezvénysorozathoz. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
5.) Házsongárdért Alapítvány támogatása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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6.) KEOP 6.2.0/A/09-11 „Fenntartható életmódot, fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, 
terjedésüket elősegítő mintaprojektek „Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő 
mintaprojekt”- elnevezésű pályázati kiírás benyújtásáról. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
7.) Kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Lengyeltóti város 
központjában.  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
8.)Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt 
megvalósítására 1.sz. módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
9.) Egyebek: 
 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

90/2011.(III.7.) képviselő-testületi határozat 
 

                                 A képviselő-testület a polgármester által felsorolt 
                                 napirendi pontok tárgyalásával egyetért.  
 
 
1.) KEOP. 4.9.0 pályázat előkészítésére ajánlat elfogadása Lengyeltóti Sportcsarnok 
energetikai korszerűsítésére. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Török Úr által készített szöveges változat került a testület elé.  15 napkollektor is beépíthető, 
hogy megfeleljenek a követelményeknek. Az előzetes egyeztetések alapján 69 milliónál 
megáll a költségvetése a sportcsarnoknak. Talajszondás megoldásban kell gondolkodni. A 
tervezet semmi indokolatlan és luxus dolgot nem tartalmaz.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Kérdése, hogy az épület felújításban nincs tetőszigetelés, és a napkollektorok száma 15 db? 
Annyira lenne a tetőszigetelés, hogy a megtérülési rátát veszélyeztetné? Eddig a tetőre 
gondolták, hogy az a legproblémásabb. Úgy tűnik a 10 cm-es szigetelés elfogadható 
paraméterű.  
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Zsombok Lajos  polgármester 
 
A tárgyalásokon 10 millió alatti önrészre tervezték a beruházást.  A Török Úr a helyszínen 
megbeszéltek szerint tette meg ajánlatát. A tanulmány értelmében részletesen megvizsgálták a 
tornacsarnok épületét, hőtechnikai, energetikai szempontból, illetve hő ellátó rendszereit, 
hőenergiai gazdálkodását. Megállapították, hogy az épület hő technikailag nem megfelelő – 
nem a kor követelményeinek megfelelő épületszerkezeti adottságokkal rendelkezik, 
különösen elavult a földgáz energiahordozón alapuló fűtési és HMV ellátási rendszere 
üzemeltetési költségei magasak. Az épület világítási rendszere korszerűtlen. Az épületek 
szerkezetei hő technikai adati megváltoztatásával jelentős megtakarítást érhet el az intézmény. 
További megtakarítás érhető el a kazánrendszerek és a világítási rendszer korszerűsítésével, 
valamint a jelenlegi energiahordozók felhasználásának optimális megváltoztatásával, különös 
tekintettel a megújuló energetikai rendszerek alkalmazásával.  
 
Sándor János beruházási főelőadó 
 
Megtérülés a levegő-víz rendszer esetén már nagyon hosszú idő lenne. A levegős rendszer 
csak + 5 Celsius fok feletti külső hőmérséklet esetén működik hatékonyan. A 
Sportcsarnokban reggel 8 órára kell biztosítani a meleget, amikor a fűtési idényben az 
éjszakai és kora reggeli időben a levegő hőmérséklete 0 fok alatt van. 
A víz-víz rendszer esetében a 100 m mély talajszondák hőmérséklet ingadozását nem 
befolyásolja az időjárás, tehát éjjel is tud fűteni. 
 
 
Dankó József képviselő-testületi tag 
 
Magyarországon több intézménynél kikapcsolták a villany és gázszolgáltatást,igy ők kedvező 
helyzetben vannak, amikor megtakarításról tudnak beszélni. Az anyag szigeteletlen falakról, 
korszerűtlen nyílászárókról beszél és azokról a dolgokról, amelyek indokolttá teszik a 
beruházást.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Abból kell kiindulni, hogy 1989-től 2011-ig működött a tornacsarnok és kiszolgálta egy adott 
kornak megfelelő igényt, akkor a további 20 év működéséhez ezt a fejlesztést vállalni kell. Az 
anyagban leírásra került, hogy a 2006-os szabványnak nem felel meg.  
 
Sándor János beruházási főelőadó 
 
A tetővel kapcsolatban elmondja, hogy az öltözők felújításakor az álmennyezet hőszigetelése 
megtörtént, ott az újabb hőszigetelés nem csökkentené jelentősen a hőigényt. A küzdőtér 
esetében a belső 16 fokos hőmérsékletet mindig el lehetett érni. 
 
Zsombok Lajos polgármester  
 
Véleménye szerint, amit a tetőre fordítanának annyival több napkollektort építsenek be. A 
pályázatírás ingyenes, a megvalósíthatósági tanulmány 500.000,-Ft, ami ha nyertes a pályázat 
elszámolható, ha nem akkor kifizetendő.  
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Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 
 
Ez egy jó befektetés, ami meg fog térülni.  
 
Makarész Zoltán  képviselő-testületi tag 
 
Véleménye szerint az E-ON-tól kérjenek állásfoglalást.  
 
Sándor János beruházási főelőadó 
 
Az E-ON-hoz az igénylő lap már megküldésre került.  
 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy az OTP banktól megkérték a fejlesztési hitellel kapcsolatos 
tájékoztatást. A hitel kamata 3 havi euribor, maximum 1,5 % kezelési támogatás. A kamat 
mértéke 4,513 %. Nem csak erre a beruházásra, hanem a körforgalomra is igénybe vennék. A 
7,5 millió forintot évente ki tudják gazdálkodni, és akkor 4 év alatt visszafizetik.  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

91/2011.(III.7.) képviselő-testületi határozat 
 
                            A képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, 
                            hogy az ENEREN Kft. –vel 6400. Kiskunhalas, Nemzetőr u.10. 
                            (képviselő: Török András) a vállalkozási szerződést kösse meg.  
                            A szerződésben szereplő 250.000,-Ft-ot az energetikai tanúsítvány 
                            elkészítésére  biztosítja.  
 
                            Határidő: azonnal 
                            Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

92/2011.(III.7.) képviselő-testületi határozat 
 
                                A képviselő-testület döntése értelmében az E-ON-tól  
                                állásfoglalást kell kérni a megtermelt energia átvételének 
                                feltételeiről 45 kW teljesítményű napelem kiépítése esetén. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

93/2011.(III.7.) képviselő-testületi határozat 
 
                                 A képviselő-testület megbízza a CAMPO Consulting Zrt. 
                                 (1146. Budapest, Hermina u.17.) sz. alatti vállalkozást 
                                 a Lengyeltóti Sportcsarnok energetikai korszerűsítésére  
                                 benyújtandó pályázat előkészítésével, ennek keretében 
                                 megvalósíthatósági tanulmány és talajszonda engedélyezési 
                                 tervének elkészítésével.  
                                 A fenti munkák költségére bruttó 500.000,-Ft-ot biztosit, 
                                 mely tartalmazza a vállalkozó bruttó 440.000,-Ft-os költségét, 
                                 valamint a 60.000,-Ft eljárási, engedélyezési díjat. 
                                 A vállalkozó a számlát a pályázat befogadását követően  
                                 nyújthatja be.  
 
                                 Határidő: értelem szerint 
                                 Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
2.) Lengyeltóti Város Rendezési Tervének 4.számú módosítási ügye. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

94/2011.(III.7.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Markus Blaser Lengyeltóti, Fonyódi u. 
külső és Molnár István Zoltán 7461. Kaposvár, Orci u. 18/B. cím alatti lakosok kérelmével 
egyet ért és a 18/2010.(I.28.), valamint a 202/2010. (IX.22.) számú határozatokkal módosított 
110/2009.(VI.25.), számú határozatát a következők szerint módosítja:  

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Markus Blaser Lengyeltóti, Fonyódi u. 
külső cím alatti lakos kérelmével, a Lengyeltóti, 097. hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának 
Gip-M3 övezetre történő módosításával egyet ért.  

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár István Zoltán 7461. Kaposvár, 
Orci u. 18/B. szám alatti lakos kérelmével, a Lengyeltóti 0135/1., 0135/2., 0134. hrsz-ú 
ingatlanok Kü-I övezetből Ip-G (gazdasági-ipari) övezetbe, a Lengyeltóti 0129/2., 0132. hrsz-
ú ingatlanok Kü-I övezetből Gksz. övezetbe történő átsorolásával egyet ért.  

A Képviselő-testület a megkötött, 2010. szeptember 30-án kelt Tervezési Szerződés 
módosításával egyet ért, mely szerint a megrendelői adatszolgáltatás teljesítési határideje 
2011. május 01-re, a rendezési terv módosítás egyeztetési anyag elkészítésének határideje 
2011. június 01-re változik.   A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos 
polgármestert a megkötött tervezési szerződést módosító közös nyilatkozat aláírására.       

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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3.) Lengyeltótiért Közalapítvány és a Lengyeltóti Általános és Zeneiskola Tanulóiért 
Közalapítvány (LÁZ) módosított, egységes szerkezetű alapító okiratának jóváhagyása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

95/2011.(III.7.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltótiért Közalapítvány 
módosított, egységes szerkezetű alapító okiratát az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

96/2011.(III.7.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Általános és Zeneiskola 
Tanulóiért Közalapítvány (LÁZ) módosított, egységes szerkezetű alapító okiratát az 
előterjesztés szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
4.) Csatlakozás a „XIII. Különleges asztali örömök Somogyban” elnevezésű 
rendezvénysorozathoz. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

97/2011.(III.7.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, miszerint a 
lengyeltóti Diófesztivállal csatlakozik a „XIII. Különleges asztali örömök Somogyban” 
elnevezésű rendezvénysorozathoz. 
Hozzájárul ahhoz, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat a Különleges asztali örömök 
rendezvénysorozat 2011. évi elektronikus és nyomtatott programsorolójában a Diófesztivál 
adatait megjelenteti és terjeszti. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
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5.) Házsongárdért Alapítvány támogatása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

98/2011.(III.7.) képviselő-testületi határozat 
 
                 Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Házsongárdért  
                Alapítvány támogatására  10.000, forintot ítél meg. 
                A felajánlott pénzösszeget a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás  
                11743105-15571380-00000000 számú számlájára utalja át. 
 
                Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
                Határidő: azonnal 
 
 
6.) KEOP 6.2.0/A/09-11 „Fenntartható életmódot, fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, 
terjedésüket elősegítő mintaprojektek „Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő 
mintaprojekt”- elnevezésű pályázati kiírás benyújtásáról. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A jelenleg kiosztott anyag tájékoztató jellegű, a testület az áprilisi ülésén tárgyalni fogja a 
napirendet, a konkrét számok ismeretében.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

99/2011.(III.7.) képviselő-testületi határozat 
 
                          A képviselő-testülete a KEOP.6.2.0/A./09-11. házi és közösségi  
                          komposztálás bevezetéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
                          Pontos adatok ismeretében a pályázat benyújtásáról az április havi 
                          ülésén dönt. 
 
                          Határidő: értelem szerint 
                          Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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7.) Kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Lengyeltóti város 
központjában.  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

99/2011.(III.7.) képviselő-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
                              az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében kiirt  
                              KEOP – 6.2.0/A-09-11 kódszámú pályázati felhívásra a 
                              „Kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek 
                              javítása Lengyeltótiban” címmel pályázatot nyújt be  
                              9.195.000,-Ft vissza nem térítendő támogatásra. 
                              A pályázathoz szükséges 5 %-os sajátforrás részt 459.750,- 
                              Ft-ot az önkormányzat a költségvetéséből biztosítja. 
                              A testület a 366 hrsz-ú ingatlanon telekhatár módosításból 
                              eredő feladatok elvégzésére 65.000,-Ft-ot biztosit. 
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
                                
8.) Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt 
megvalósítására 1.sz. módosítása 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

100/2011.(III.7.) képviselő-testületi határozat 
 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Öreglak, Somogyvár 
önkormányzatai által kötött KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására szerződést a következőkép módosítja:  
 
A 3.3 pont tekintetében az új táblázat a következőre módosul: 
 
3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását 
vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: 
 
 Tag neve Feladat A feladatra jutó támogatás 

összege 
Öreglak Község 
Önkormányzata 

projekt előkészítés 701,860 
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Somogyvár 
Község 
Önkormányzata 

projekt előkészítés 912.000 

Lengyeltóti 
Város 
Önkormányzata  

projekt előkészítés 2.278.575 

Lengyeltóti 
Város 
Önkormányzata  

projekt menedzsment 
működtetése 

18.990.500 

Lengyeltóti 
Város 
Önkormányzata  

építés-felújítás-bővítés 786.949.720 

Lengyeltóti 
Város 
Önkormányzata  

eszközbeszerzés 53.931.499 

Lengyeltóti 
Város 
Önkormányzata  

mérnöki szakértői díjak 55.603.500 

Lengyeltóti 
Város 
Önkormányzata  

rendezvény szervezés 2.850.000 

Lengyeltóti 
Város 
Önkormányzata  

nyilvánosság biztosítása 4.275.000 

Lengyeltóti 
Város 
Önkormányzata  

közbeszerzési eljárások 
lebonyolítása 

16.517.642 

Lengyeltóti 
Város 
Önkormányzata  

könyvvizsgálat biztosítása 2.850.000 

 Összesen  943.865.296 

 
A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az 
elvégzéséért. 
 
 A 7. pont helyébe a következő szövegrész kerül: 
 
Amelyik tag nevére szól a számla (egyéb bizonylat) kiállításra, annak a tagnak kerül –a 
konzorcium vezetőn keresztül- folyósításra a támogatás, és beruházás esetén ennek a tagnak 
kell aktiválni a költséget. 
A projekt keretében megvalósuló fejlesztése aktiválásának  minden esetben annál a partnernél 
kell megtörténnie aki a fejlesztést ténylegesen megvalósítja. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy a szerződés módosítását 
aláírja . 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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9.) Egyebek: 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Zichyi évforduló  alkalmából egy követ kívánnak elhelyezni a Babakertben . Március 25-én 
Süttőre hivatalos, ahol térítésmentesen ajánlanak fel egy követ erre a célra. A park alakítására 
és a kő feliratára, elhelyezésére ötleteket, javaslatokat kér. Javasolja, hogy a 31-i testületi 
ülésen a testület tekintse meg a parkot és ott felvázolnák az elképzeléseiket.  
 
Erdélyből is várható, hogy kapnak ajándékba egy követ. Úgy gondolták, hogy a Hősök 
Ligetébe fogják elhelyezni.  
 
Március 15- i ünnepségen a képviselő-testület együtt fog koszorút elhelyezni.  
 
Dielheimből kereste Johann Payer, aki elmondta, hogy szeretnék ha az idei évben a Kervén 
sátorral jelennének meg, mivel az elmúlt évben keresték a vendégek a magyar sátrat. Az 
ünnepség szeptember végén várható. Véleménye szerint a 18 fős iskolabusszal meg tudnák 
oldani az utazást.  
Az idei évben minden testvértelepülés meghívásának eleget kívánnak tenni.  
 
 
 
Zsombok Lajos polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 
 
 

kmf. 
 
 

 
Dr. Szatmári Ibolya                                                                        Zsombok Lajos  
jegyző                                                                                             polgármester  
 


