
J e g y z ő k ö n y v  
 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 31-én 
megtartott üléséről 
 
 
Jelen vannak: 
 

- Zsombok Lajos polgármester, 
- Jozó Tamás, Kenyér Endre, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész Zoltán, 

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

 
Jelen van továbbá: - Peitlerné Takács Éva Művelődési Ház Igazgató, Nyers Györgyi 
Alapszolgáltatási Intézmények Intézményvezetője. 
 
Távol maradt: - Dankó József alpolgármester 
 
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.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, valamint az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
2.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010.évi munkájáról. 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
3.) Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályiról szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
4.) Az Önkormányzat 2010.évi költségvetési rendeletének módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
5.) Kezdeményezés önkormányzati társulás létrehozására a Dél-Balatoni és Sióvölgyi 
Nagytérség települései szilárd hulladékai kezelésének megoldására. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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6.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011.évi Közbeszerzési Terve. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
7.) Lengyeltóti város Sportkoncepciója.  
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
8.) Művelődési Ház Igazgatói álláshelyre pályázat. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
9.) Alapszolgáltatási Központ társulási megállapodásának módosítása a szociális törvény 
változásai miatt. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
10.) Törvényességi észrevétel a képviselő-testület 2010. november 23-án tartott nyilvános 
ülésével kapcsolatban.  
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
11.) Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-vel megállapodás megkötése a csatorna hálózatra 
történő rákötés ösztönzése érdekében. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
12.) Lengyeltóti 34 hrsz-ú Keleti temető telekhatár-rendezési ügye. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
13.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló rendelet módosítására irányuló kérelem. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
14.) Rendőrkapitányság Fonyód, Lengyeltóti Rendőrőrs Lengyeltóti, Bem u.7.sz. támogatási 
kérelme. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
15.) Dr. Sztankula Kornél fogászati feladatellátására vonatkozó megbízási szerződés 
módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
16.) Magyarország Alaptörvény tervezetének megtárgyalása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
17.) Buzsák Tourinform Iroda támogatási ügye. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
18.) Horváth Lászlóné ingatlanrész ajándékozási ügye. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
19.) Magyar Urbanisztikai Társasági tagság.  
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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20.) Házi és közösségi komposztálás bevezetése Lengyeltótiban 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
21.) Lengyeltóti, Rákóczi u. elején csapadékvíz elvezető építése. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
22.) Lengyeltóti, Tűzoltó utcai óvodánál irodák kialakítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
23.) A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának forgalmazásának 
egyes szabályairól szóló 1999.évi XLII. törvény szigorítása ügyében állásfoglalás 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
24.) Lengyeltóti, Csokonai u.6.szám alatti üzlethelyiség kiutalása.  
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
25.) Pályázat benyújtása iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
26.) Tájékoztató 
 
 
Zárt ülés: 
 
1.) Települési szilárd hulladék szállítási díj megfizetéséhez kedvezmény igénylők kérelmének 
elbírálása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
2.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása. 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

101/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 

                                 A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 
                                 pontokkal egyetért.  
 
 
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.) 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

102/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 
                         A képviselő-testület a polgármester két ülés között végzett tevékeny-  
                         ségéről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 
                         tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
  
 
2.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010.évi munkájáról. 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

103/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 

               Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
               tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
 
               Határidő: azonnal 
               Felelős: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
 
3.) Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályiról szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Mivel a feltételek között szerepel az illemhelyek megléte, kérdése, hogy mikorra várható azok 
elkészülte? 
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
A telepen több olyan család van, akik saját költségükön elkezdték az illemhely felállítását. 
Szándékaik  szerint a nyárra szeretnék, ha elkészülnének az illemhelyek. Addig a bizottság azt 
ne értékelje. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki a   Népjóléti Bizottság módosító javaslatával 
egyetért, - mely szerint a rendelet 2.§. (a) bekezdése az alábbiak szerint módosul: a.) 
egészségkárosodása 40 % (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői 
bizottságának véleménye alapján), valamint az első ellenőrzésen a bizottság minden tagja 
vegyen részt – kézfelemeléssel jelezze.  
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A képviselő-testület a Népjóléti Bizottság módosító javaslatát elfogadva 6 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2011.(IV. 1.) rendelete  

a 6/2009.(III.27), 15/2009.(VIII.26.), 
18/2009.(IX.25.), 28/2009.(XI.27., 7/2010.(IV.23.), 22/2010.(XI.24.,  

 rendeletekkel módosított   
A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól 

szóló 5/2009.(II.27.) rendelet módosításáról  
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
4.) Az Önkormányzat 2010.évi költségvetési rendeletének módosítása. 
 
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 
13/2011.(IV.1.) rendelete 

az Önkormányzat 2010.évi költségvetését megállapító 
25/2010.(XII.15.), 17/2010.(IX.23.), 16/2010.(VIII.27.), 15/2010.(VIII.12.), 

12/2010.(VI.29.) és 8/2010.(IV.23.) rendeletekkel módosított 
3/2010.(II.24.) rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
5.) Kezdeményezés önkormányzati társulás létrehozására a Dél-Balatoni és Sióvölgyi 
Nagytérség települései szilárd hulladékai kezelésének megoldására. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

104/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 
              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  
              a hulladékgazdálkodási társulásról szóló, Tab Város polgármesterétől  
              érkezett előterjesztést. 
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              A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulás alakuló  
              ülésén Lengyeltóti Város Önkormányzatát képviselje, továbbá arra,  
              hogy az eldöntendő kérdések tekintetében a többségi akaratnak megfelelően  
              az egységes társulási megállapodás tervezetét a májusi képviselő-testületi  
              ülésre megtárgyalás, esetleg elfogadás céljából terjessze be. 
 
             Határidő: folyamatos 
             Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
6.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011.évi Közbeszerzési Terve. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

105/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 
                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.évi  
                           Közbeszerzési Tervet jóváhagyja. 
 
                           Határidő: azonnal 
                           Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
7.) Lengyeltóti város Sportkoncepciója.  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Művelődési Bizottság javasolja, hogy a koncepció évente kerüljön felülvizsgálatra. 
 
Sipos Zoltán  képviselő-testületi tag 
 
A bizottság azért javasolta az évenkénti felülvizsgálatát, mivel a koncepció nagyon gyorsan 
készült el és sok olyan konkrét dolog van, amit úgy gondolnak, hogy 1 év múlva fontos lenne, 
hogy belekerüljön.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A koncepció nagyon korrekt módon lett elkészítve. A bizottság javaslatával kiegészített 
anyagot teszi fel szavazásra.  
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

106/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Lengyeltóti Város 
Sportfejlesztési Koncepcióját a 2011-2015 időszakra vonatkozóan elfogadja. 

 
         Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
         Határidő: azonnal 
 
8.) Művelődési Ház Igazgatói álláshelyre pályázat. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

107/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Városi 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására 
pályázatot ír ki. 

A Képviselő-testülete a pályázati felhívását az alábbiak szerint határozza meg: 

Munkahely neve és címe: Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 
(8693 Lengyeltóti, Rákóczi F. u. 20-22.) 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak 
kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

Vezetői megbízás időtartama: 5 év 

A vezetői megbízás betöltésének időpontja: 2011. november 1. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Városi kulturális rendezvények, állami, nemzeti ünnepek szervezése, a 
művelődési ház programjának szervezése, könyvtári feladatok ellátása. 
Lengyeltóti város környezeti, szellemi értékeinek, hagyományainak feltárása, 
gondozása, a nemzeti és az egyetemes kultúra értékeinek megismerése. A város 
lakói számára a szabadidő kulturált eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 
Civilszervezetek kulturális és közművelődési tevékenységének segítése. A 
Pogányvölgyi Kistérség mozgókönyvtári feladatainak szervezése. Lengyeltóti 
partnerkapcsolatainak ápolásában való aktív részvétel. Pályázati források 
kihasználása. 
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Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek (a 150/1992 (XI.20.) Kormányrendeletben előírtak 
szerint): 

− Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség: felsőfokú oktatási 
intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, 
művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) 
menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor 
diploma, oklevél. 

− Nem szakirányú, egyetemi végzettségű pályázó esetén felsőfokú szakirányú 
munkaköri szakvizsga. 

− Legalább ötéves szakmai gyakorlat. 

− Kiemelkedő közművelődési tevékenység. 

A pályázat elbírálásánál előnyt élvez: az a pályázó, aki rendelkezik szakirányú 
közép- vagy felsőfokú könyvtárosi végzettséggel. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

− szakmai önéletrajz; 
− az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléssel;  
− iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; 
− 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
− nyilatkozat, hogy a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri; 
− nyilatkozat, amelyben hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásban közreműködők 

véleményük kialakításához a pályázat tartalmát megismerhetik; 
− kiemelkedő közművelődési tevékenység igazolása; 
− öt éves szakmai gyakorlat igazolása. 

A pályázat benyújtásának határideje: KSZK honlapon való megjelentetéstől 
számított egy hónapon belül. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

1. Postai úton, a pályázatnak Lengyeltóti Város Önkormányzata címére történő 
megküldésével (8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2.) Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a 
munkakör megnevezését: közművelődési intézmény igazgató. 

2. Személyesen Lengyeltóti Város Önkormányzata (8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. 
u. 2.) titkárságára. 

A pályázat elbírálásának rendje: A 150/1992 (XI.20.) Kormányrendeletben 
leírtak alapján a bíráló bizottság javaslatának kialakítását követő első képviselő-
testületi ülésen. 

A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidő letelte utáni 30 
napon belül. 
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A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

− Oktatási és Kulturális Közlöny 
− Lengyeltóti Városi Önkormányzat honlapja 

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást, információt nyújt: 
Zsombok Lajos polgármester a 85/330-873 telefonszámon. 

A Képviselő-testület megbízza Lengyeltóti Város Jegyzőjét a pályázati felhívás 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
internetes oldalán, az Oktatási és Kulturális közlönyben, valamint Lengyeltóti 
Város Önkormányzatának honlapján történő közzétételére. 

         Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
         Határidő: azonnal 
 
9.) Alapszolgáltatási Központ társulási megállapodásának módosítása a szociális törvény 
változásai miatt. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

108/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 
                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt,  
                 hogy a 2005. január 28-án kelt, a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ  
                 Fenntartói Társulás társulási megállapodásának módosítását dolgozza ki,  
                 és a következő Képviselő-testületi ülésre terjessze be a megállapodás módosításnak   
                 tervezetét annak megtárgyalása és elfogadása céljából. 
 
                Határidő: 2011. április 30. 
                Felelős: dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
10.) Törvényességi észrevétel a képviselő-testület 2010. november 23-án tartott nyilvános 
ülésével kapcsolatban.  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

109/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 
                       Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy  
                       Megyei Kormányhivatal által megállapított, működésben megnyilvánuló   
                       törvénysértés miatti törvényességi észrevételét a 2010. november 23-án  
                       tartott nyilvános Képviselő-testületi üléssel kapcsolatban megtárgyalta. 
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                       Az észrevételben foglaltakkal egyetért, a törvényesség maradéktalan  
                       betartása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi. 
 
                      Határidő: 2011. április 1. 
                      Felelős: dr. Szatmári Ibolya jegyző. 
 
11.) Dunántúli Regionális Vizmű Zrt-vel megállapodás megkötése a csatorna hálózatra 
történő rákötés ösztönzése érdekében. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

110/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 
                    Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Együttműködési  
                    Megállapodást köt Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel, melynek  
                    célja a csatornázott utcákban lévő még nem rákötött ingatlanok tulajdonosainak                  
                    ösztönzése a szennyvízhálózatra való rákötésre. A megállapodás értelmében Drv                     
                    Zrt. 2011. április 1. és 2011. június 30. közötti 3 hónapos időszakban a csatorna   
                    rákötés üzembe helyezésekor fizetendő szakfelügyelet díját –mely egyéni   
                    rákötések esetén bruttó 13.750.-Ft/db.- elengedi.        
                    Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok  
                    Lajos polgármestert az Együttműködési Megállapodás megkötésére.   
 
                    Határidő: azonnal 
                    Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
12.) Lengyeltóti 34 hrsz-ú Keleti temető telekhatár-rendezési ügye. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

111/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 
                    Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzat 
                    tulajdonában lévő Lengyeltóti, K-i temető (34. hrsz.), a Lengyeltóti  
                    14. hrsz-ú ingatlan, valamint a temető előtti 339/15. hrsz-ú ingatlanok  
                    közötti, a valós állapotnak megfelelő telekhatár-rendezési vázrajz  
                    elkészítését   Gimesi Attila fonyódi földmérőnél megrendeli.  
                    A telekhatár-rendezési dokumentáció készítésének költségét - 50.000.-Ft-ot  
                    - a Képviselő-testület a költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja.  
                    A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a telekhatár-  
                    rendezési dokumentáció elkészítésének megrendelésére.      
                    Határidő: azonnal 
                    Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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13.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló rendelet módosítására irányuló kérelem. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

112/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 
                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési szilárd   
                  hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 26/2007.          
                  (XII.21.) helyi rendeletet nem módosítja, az időszakosan használt ingatlanokkal  
                  kapcsolatban előírásokat nem fogalmaz meg.  
 
                  Határidő: azonnal 
                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
14.) Rendőrkapitányság Fonyód, Lengyeltóti Rendőrőrs Lengyeltóti, Bem u.7.sz. támogatási 
kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
A Jogi Bizottság havi 30.000,-Ft támogatás megítélését javasolja.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

113/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 

       Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő testülete a 2011.április 1.napjától 
       havi 30.000,Ft támogatást nyújt a Lengyeltóti Rendőrőrs szakmai munkájához. 
 
       Határidő: értelem szerint 
       Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 
15.) Dr. Sztankula Kornél fogászati feladatellátására vonatkozó megbízási szerződés 
módosítása. 
 
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: 
 

114/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint megbízó és Dr. Sztankula Kornél 
egyéni vállalkozó fogorvos, mint megbízott között létrejött vegyes korcsoportú fogászati 
alapellátási feladatellátására kötött megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A megbízási szerződésben foglalt Dr. Sztankula Kornél egyéni vállalkozó fogorvos 
székhelye az alábbiak szerint változik: 8693 Lengyeltóti, Kölcsey u. 20. 
 
2. A megbízási szerződésben meghatározott rendelési idő az alábbiak szerint változik:   
hétfő   08.00 – 14.00      
kedd   08.00 – 14.00 
szerda   13.30 – 19.30 
csütörtök  08.00 – 14.00 
péntek   08.00 – 14.00 iskolafogászat 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
16.) Magyarország Alaptörvény tervezetének megtárgyalása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

115/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 
                           A képviselő-testület a Magyarország Alaptörvény tervezetének 
                           megtárgyalásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
17.) Buzsák Tourinform Iroda támogatási ügye. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság javasolja, hogy mind a 12 település közötti arányos elosztással  járuljanak 
hozzá az iroda működéséhez.  
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

116/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 
                       Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Buzsáki  
                       Tourinform Iroda 2011. évi működési  költségeihez 1/12-ed részben,  
                       azaz 89.000-Ft-al járul hozzá. 
                       Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal  
                       arra vonatkozóan, hogy a fenti összeget két részletben :  
                       2011. április 15–ig, és 2011. december 15-ig megfizeti Buzsák Községi   
                       Önkormányzat 67100437-15300210 számú számlájára. 
 
                     Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
                     Határidő: azonnal 
 
18.) Horváth Lászlóné ingatlanrész ajándékozási ügye. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

117/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 
                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Lászlóné Zalakomár,  
               Rákóczi F. u. 36. szám alatti lakos résztulajdonát képező Lengyeltóti, Dózsa Gy. u.   
               8. szám alatti, 846. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó felajánlási kérelmét elutasítja,  
               az ingatlant nem veszi tulajdonba.                 
 
               Határidő: azonnal 
               Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
              
 
19.) Magyar Urbanisztikai Társasági tagság.  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

118/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 
                    Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar  
                    Urbanisztikai Társaságnak továbbra is tagja kíván maradni, és a 2011. 
                    évre járó 6.618,-Ft-os tagdíj megfizetését vállalja. 
                    Határidő: azonnal 
                    Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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20.) Házi és közösségi komposztálás bevezetése Lengyeltótiban 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

119/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv keretében kiírt KEOP-6.2.0./A-09 kódszámú pályázati felhívásra a „Házi és közösségi 
komposztálás bevezetése Lengyeltótiban” címmel pályázatot nyújt be 7.315.000.- Ft vissza nem 
térítendő támogatásra. 
A pályázathoz szükséges 5 %-os sajátforrás részt,  385.000.-Ft-ot az önkormányzat a költségvetéséből 
biztosítja. 
 
A pályázat teljes bekerülési költsége bruttó 7.700.000.-Ft. 
Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos 
aláírásokat és nyilatkozatokat megtegye. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
21.) Lengyeltóti, Rákóczi u. elején csapadékvíz elvezető építése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

120/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 
             Lengyeltóti Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Rákóczi utca  
             elején a Babakert felőli oldalon a meglévő zárt csapadékvíz elvezető  
             rendszert meghosszabbítja 25 méterrel a gyalogátkelő hídjáig. A munka  
             fedezetére az Áruház mögötti terület vízrendezésére biztosított keret maradéka  
             terhére a 662.500,-Ft-ot átcsoportosítja.  
             Felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy a RADÁK Építőipari  
             és Szolgáltató Kft-vel a kiviteli szerződést megkösse. 
 
             Határidő: azonnal 
             Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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22.) Lengyeltóti, Tűzoltó utcai óvodánál irodák kialakítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

121/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 
                Lengyeltóti Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Lengyeltóti,  
                Tűzoltó u.10.sz. alatti Óvoda épületben lévő szolgálati lakás felújításával  
                oldja meg az óvónők irodáinak kialakítását. A felújítási munkák anyagköltségére  
                a Csokonai u.6.sz. épület felújítására betervezett összegből megmaradt  
                234.194,-Ft-ot átcsoportosítja. 
 
                Határidő: azonnal 
                Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
23.) A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának forgalmazásának 
egyes szabályairól szóló 1999.évi XLII. törvény szigorítása ügyében állásfoglalás 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

122/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy egyetért minden 
olyan javaslattal, melynek célja a nemdohányzók és a dohányzók fokozottabb védelme a 
dohányzás egészségkárosító hatásaival szemben, valamint az egészséghez és az egészséges 
környezethez való jog érvényesülésének elősegítése.  
A Képviselő-testület támogatja a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvény arra 
irányuló módosítását, hogy a szabályozás a közforgalmú intézmények és munkahelyek zárt 
légterű helyiségében való dohányzással kapcsolatban a zéró tolerancia elvéhez közelítsen.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot továbbítsa az 
Országgyűlésnek, valamint a döntésről tájékoztassa Dombóvár Város Polgármesterét.   
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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24.) Lengyeltóti, Csokonai u.6.szám alatti üzlethelyiség kiutalása.  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
Az elmúlt ülésen már döntés született, hogy az épületben ügyvédi iroda kerül kialakításra, de 
a kamara nem találta megfelelőnek. Ezért javasolja, hogy a korábbi határozatot vonják vissza. 
Az ügyvéd úr számára más lehetőséget fognak ajánlani, melyről a későbbiekben fog 
tájékoztatást kapni a testület. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

123/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 
                             Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a 77/2011.(II.24.) 
                             számú határozatát visszavonja. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

124/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 
 
      Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Csokonai u. 6.. szám alatti, 155  hrsz-

ú ingatlanon lévő üzlethelyiséget szépségszalon számára Nagy Zoltán egyéni vállalkozó 
számára 2011. április 15. naptól, havi 20.000,- Ft bruttó összeg + rezsi költségért bérbe 
adja. 

 
      Határidő: értelem szerint 
      Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
25.) Pályázat benyújtása iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Amennyiben nyertes a pályázat, akkor a 3 millió forintos önerőt az iskola költségvetéséből 
fogják megfizetni. Kéri, hogy erről is szülessen határozat. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 
 

125/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
 

 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter 7/2011. 
(III.9.) BM rendelete szerinti „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 
felújítás” kiírásra pályázatot nyújt be „Fodor András Általános Iskola sportpálya 
felújítása” címmel. 

A projekt összköltsége bruttó 15.339.751,- Ft, melyből 3.067.950,- Ft a pályázati 
önerő. 

A Képviselő-testület a szükséges önerőt a 2011. évi költségvetésében biztosítja. A 
szükséges önerő az Önkormányzat rendelkezésére áll, és a projekt 
megvalósítására kívánja azt felhasználni. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos 
polgármestert a pályázat és a csatolandó dokumentumok aláírására. 

 
        Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
        Határidő: azonnal 
 
           
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 
126/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 

 
                        A pályázat megvalósításához szükséges saját erő összegét, 3 millió 
                        forintot a Lengyeltóti Fodor András Iskola 52/2011.(II.24.) képviselő- 
                        testületi határozatban előirt 3 % megtakarítási kötelezettséggel egybe- 
                        számítva takarítsa meg. 
 
                        A képviselő-testület javasolja a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
                        Társulásnak, hogy költségvetési határozatában írja elő a Lengyeltóti 
                        Fodor András Iskola tagintézménynek a megtakarítási intézkedés 
                        végrehajtását.  
 
26.) Tájékoztató 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Trombitás Zoltán bizottsági tag észrevételezi, hogy a 
bútorbolt átépítése során kivitelezett tetőfelújítás nem megfelelő műszaki tartalommal készült 
el. A bizottsági tag személyesen megtekintette a padlásteret. Megállapította, hogy nem 
megfelelő a szigetelés, és a tető felújítás minősége. Nem érti a műszaki ellenőr, hogyan vette 
át a munkát. A minőségi kifogással 5 éven belül lehet élni, mert utána ez a lehetőség elévül. 
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Megítélése szerint lépni kell. Javasolja, hogy az épületen végzett munkák minőségi 
kivitelezését vizsgálják felül. Szükségét látja összehasonlítani a terveket a kivitelezési 
munkákkal.  
 
A felvetéssel kapcsolatban a Jogi Bizottság határozatot hozott, hogy az egyéni szóbeli 
előterjesztésben foglaltak szerint javasolja testületnek, hogy az építkezések műszaki 
felülvizsgálatát végeztesse el.  
 
Sándor János  főmunkatárs  
 
Az épület teteje pályázati pénzből készült. A homlokzat utólagos hőszigetelése és nyílászárók 
cseréje teljes egészében önkormányzati finanszírozásból készült. A födém hőszigetelésére 
egyik szerződésben sem volt biztosítva pénz.  
A pályázati pénzből készült beruházásokat külön műszaki ellenőr is megvizsgálta, azon felül a 
támogatást nyújtó műszaki ellenőre is helyszíni szemlét tartott, valamint a használatbavételi 
engedélyt kiadó Nagyatád Város Önkormányzata építési hatósága is ellenőrzött.  
 
Kenyér Endre képviselő-testületi tag 
 
A fő kérdés az, hogy a mennyezetszigetelés be volt-e tervezve.  
 
Sándor János  főmunkatárs 
 
Nem volt betervezve. A födémhez azért kellett hozzányúlni, mert a felújítás során a kivitelező 
saját hibájából leázott az épület, melynek következménye volt a parketta felpúposodása és a 
födém átázása. A kivitelező úgy látta jónak, hogy a nádszövetes mennyezet helyreállítása 
helyett egy gipszkarton álmennyezetet épít, mely esztétikusabb és egy új réteget is kap az 
épület pluszba. Ez a munkaköltség teljes egészében a kivitelezőt terhelte.  
Mivel az önkormányzat nem tudott a felújításhoz saját forrást biztosítani a pályázati pénzből 
ennyit sikerült megvalósítani. Nincs semmi akadálya annak, hogy egy független műszaki 
ellenőr megnézze az épületet.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Trombitás Zoltán építési szakember, ha úgy érzi, hogy vannak konkrét elképzelései, akkor azt 
írja le. Az önkormányzatnak pedig az a feladata, hogy a műszaki ellenőrrel és az építésügyi 
kollégával felülvizsgálják azt, hogy mi szerepelt a tervekben. Amennyiben úgy látják, hogy 
valami eltérés történt, akkor a következő ülésre elő kell terjeszteni. Ha a tervektől eltért  a 
felújítás, akkor az itt lévő jóteljesitési garanciát érvényesíteni fogják a vállalkozó felé.  
 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Az egyéni hozzászólás arra irányult, hogy a terveket és a kivitelezést módja legyen 
megtekinteni a bejelentőnek.  Az előző testület annyi információ birtokában tudott dönteni, 
amennyit megosztottak velük.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 
127/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozat 
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                             A képviselő-testület kéri Trombitás Zoltán külső bizottsági 
                             tagot, hogy konkretizálja azokat a hiányosságokat, amelyeket 
                             a Csokonai u.1.sz. alatti épületnél tapasztalt írásban.   
                             A képviselő-testület az áprilisi ülésen kapjon tájékoztatást 
                             a Csokonai u.1.sz. alatti épület terveiről és az elvégzett 
                             munkákról.  
 
                             Határidő: értelem szerint 
                             Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet Paldesz Zoltán haszonbérleti szerződésének megkötéséről, mely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Korenika László   főtanácsos 
 
Tájékoztatást ad a kerékpártároló és a nyilvános mosdó kialakításának terveinek jelenlegi 
helyzetéről. A 2.800 e Ft, mely rendelkezésre áll elegendő lesz a munkálatokra.  
 
Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztériumában az uszodával 
kapcsolatos tárgyaláson vettek részt a polgármester Úrral a délelőtt folyamán. Nyárra ígérik, 
hogy az uszoda kivitelezőjével a minisztérium megegyezik az adásvételről. Vélhetően ebben 
az évben lezajlik a folyamat. A tulajdonjogot a minisztérium kívánja megszerezni, és a vétel 
ára is a minisztériumot érinti.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A továbbiakban tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a kialakítandó Zichy emlékpark 
terveiről. Bemutatja a készülő gránitlap, és emlékplakett terveit, mely 200.000,-Ft-ba kerül. 
A park terveit Blaser Melinda készítette, ingyenesen. Az ő elgondolásai alapján a hivatal 
munkatársai elkészítettek egy költségvetést. Az építési munka (előre gyártott szegély, tükör, 
tipegő lapok) a legszűkebben számolva is 313.000,-Ft. Az öntöttkő asztal, kőpadokkal és az 
információs táblákkal 205.000,-Ft körüli összeget tesz ki. Minden anyagot számítva kb. 
825.000,-Ft-ot jelentene a park elkészítése, melyből  325.000,-Ft a munkadíj, melyet a saját 
közmunkásokkal meg lehet takarítani. A zöldnövényzetre kettő árajánlat érkezett egy helyi és 
egy vidéki vállalkozótól, közel 100.000,-Ft összegre. Maximálisan 700.000,-Ft-ra lehet 
pályázatot benyújtani.  
 
A sportcsarnok energetikai pályázata jó úton halad. Április 18-án rendkívüli ülés tartása 
szükséges, mivel konkrét számok ismeretében hozzák meg a végső döntésüket.  
 
Peitlerné Takács Éva  Művelődési Ház Igazgató 
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Polgármester Urat megkereste a Magyar Turizmus c. műsor, hogy Lengyeltótiról kívánnak 
pénteken 1 órás műsort felvenni. Felvették a kapcsolatot az intézményekkel, civil 
szervezetekkel és a vállalkozókkal.  
 
 
Április 24-én Szent György napján Pusztaberényben hagyománnyá vált a pásztor fogadás 
megünneplése. Az idei évben lehetőséget szeretnének arra biztosítani, hogy a nyitottabbá 
tegyék ezt a rendezvényt, ami a húsvét miatt 25-én kerül megrendezésre. Erről a lakosságot 
szélesebb körben fogják majd tájékoztatni.  
 
Nyers Györgyi  Alapszolgáltatási Központ Vezetője 
 
Tájékoztatást ad a testületnek a „Minden gyermek lakjon jól” Alapítvány Lengyeltótiban 
szervezés alatt álló akciójáról. A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családoknak 
nyilatkozniuk kell arról, hogy az Alapítvány által felajánlott vetőmagok, kisállat (csirke, 
kacsa, nyúl), vagy a sertés tartást vállalja-e.  
 
Zsombok Lajos   polgármester  
 
Tájékoztatja a testületet, hogy Légrádi Miklós mezőgazdasági vállalkozó ígéretet tett arra, 
hogy a Táncsics u. lévő önkormányzati területű földet felszántja. Markus Blaser vállalta, hogy 
a telepen lévő szemét elszállításában közreműködik. Hétfő-keddre társadalmi munkát 
szerveztek a telepen élő személyeknek.  
 
Bejelenti, hogy a képviselő-testület a szociális ügyek elbírálását zárt ülés keretében folytatja. 
 
 

kmf. 
 
 

Zsombok Lajos                                                                                Dr. Szatmári Ibolya 
polgármester                                                                                              jegyző 
 
 


