
J e g y z ő k ö n y v  
 

készült a  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-án 
megtartott rendkívüli 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 
- Sándor János főmunkatárs, 
- Korenika László vezető főtanácsos, 
- Bódis Attiláné főelőadó, 
- Peitlerné Takács Éva Művelődési Ház Igazgató 

 
 
 
Zsombok Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy 7 fő képviselő-testületi tag megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
 
1.) Sportcsarnok energetikai pályázata. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
2.) Tájékoztató a Lengyeltóti, Zrínyi u.1-3 sz. alatti Közösségi Ház irodáinak bérbeadási 
lehetőségéről. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
3.) Pogányvölgyi Tanuszodával kapcsolatos intézkedések. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

131/2011.(IV.18.) képviselő-testületi határozat 
 

                                 A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 
                                 pontok tárgyalásával egyetért. 
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1.) Sportcsarnok energetikai pályázata. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A napirend tárgyalásánál jelen van: dr. Báthory Gergely a CAMPO Consulting Zrt. vezérigazgató-
helyettese.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző  
 
A KEOP pályázat benyújtását számos testületi ülésen tárgyalták már, így nem ismeretlen a tagok előtt. 
A testületi tagok részére kiosztásra került a megbízási szerződés, melyet az Önkormányzat és a Campo 
Consulting Zrt. között jön létre. A megbízási szerződés értelmében a cég 440.000,-Ft-ra jogosult 
abban az esetben, ha nem nyer a pályázat. Nyertes pályázat esetén az előkészítési költségeknek 
minden összegszerűségét beépítették, amit nem külön szerződés keretében kell kifizetni. A 
megvalósíthatósági tanulmány, a földhő-szonda-fúrások létesítési engedélyezési tervére, a gépészeti 
tervre, a bányakapitánysági engedélyek eljárási díjára betervezett összeg nyertes pályázat esetén teljes 
egészében elszámolható költsége a cégnek. A 6 %-os előkészítési költség teljes mértékben 
betervezésre kerül, és abból a szerződés ezen összegekre kerül megkötésre. Abban az esetben, ha nyer 
a pályázat a különbözetet ki kell fizetni, mely a megbízási szerződés 5. pontjában rögzítésre került.  
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
A határozati javaslatban úgy szerepel, hogy a „Lengyeltóti Fodor András Általános Iskola 
tornacsarnoka”. Tudomása szerint a tornacsarnok az Önkormányzaté.  
 
Zsombok Lajos  polgármester  
 
Sorra nyílnak meg az energetikai pályázatok. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a pályázat a 
sportcsarnokról szól és nem zárja ki azt, hogy egy másik pályázatban az általános iskola fűtés, 
világítás korszerűsítésére is pályázzanak. A sportcsarnoknak alszámlája van az iskolán belül, ezért 
kívánták kihangsúlyozni, hogy oda tartozik. Az energiaszükségletet a teljes épületre számolták ki. 
Helyrajzi számilag külön került megjelölésre.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Várható még, hogy a testület más KEOP-os pályázatot is beadhat. Alapvetően az iskolánál futnak a 
számlák. Almérővel rendelkezik a sportcsarnok.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Mindig arról beszéltek, hogy a Sportcsarnok a Művelődési Ház része. 
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
Irányítás szempontjából valóban a Művelődési Házhoz tartozik, de minden számlájára az iskolán fut 
keresztül. Évekkel ezelőtt a Művelődési Ház a mostani zeneiskola helyén állt, és annak az udvarába 
épült a Sportcsarnok. A következő 5.3. pályázaton a Művelődési Ház energetikai pályázatát kívánják 
előkészíteni.  
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Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
Kérdése, hogy a megtakarítás kinek a számlájára írandó? 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
Természetesen az önkormányzatéra, de az iskolánál fog megjelenni.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Az oktatási intézményt nem terheli költség, mivel mindent átszámláz az önkormányzatnak mindent. A 
sportcsarnoknak egyetlen terhe sem az iskola költségvetésében szerepel, csak átfutó tételként.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Sikeres pályázat esetén az ütemezést ősszel szeretnék megkezdeni, és 2012. augusztus 31-re szeretnék 
befejezni. A menedzsmenti költség 1.200 e Ft, mely az önkormányzat dolgozói között kerül 
elszámolásra, mivel a számlázási munkát is fogják végezni  
A pályázatot egyenlőre csak digitálisan kell benyújtani, melynek aláírására csütörtökön kerül sor.  
 
Dr. Szatmári Ibolya   jegyző 
 
Amennyiben a testületnek gondjai vannak a pályázat megnevezésével, valamint az 5 éves 
fenntarthatósági előírással, akkor módosítani lehet, a projekt címét.  
 
dr. Báthory Gergely  CAMPO Consulting Zrt. vezérigazgató-helyettese 
 
Nem lát ebben semmilyen problémát, a projekt megnevezése nem befolyásolja a döntést. Jogilag 
természetesen helyesen döntenek, ha a tényleges helyzetet tükrözi a cím.  
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
Javasolja, hogy a megnevezés Lengyeltóti Városi Önkormányzat tulajdonát képező Sportcsarnok 
energetikai korszerűsítésére  energetikai korszerűsítése, megújuló energia hasznosítással 
kombinálva” címre változzon.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

132/2011.(III.18.) képviselő-testületi határozat 
 
1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Lengyeltóti, 
Csokonai u.15.sz. 354/1 és a Csokonai u.5.sz. 361  hrsz-ú ingatlanokon álló, Lengyeltóti 
Városi Önkormányzat tulajdonát képező Sportcsarnok energetikai korszerűsítése, megújuló 
energia hasznosítással kombinálva” címmel az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett 
KEOP-2011-4.9.0. pályázati konstrukcióra pályázatot nyújt be. 
A tervezett beruházás költsége 95.085.626,-Ft, melyből az elismerhető bekerülési költség 
95.095.626,-Ft. A beruházás költségéből 14.262.844,-Ft-ot saját forrásként a 2011.évi 
költségvetéséből biztosit, a fennmaradó 80.822.782,-Ft-ra vissza nem térítendő támogatásra 
pályázik. 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati sajátforrás összegét a költségvetésben elkülöníti. 
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2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos 
polgármestert, hogy a CAMPO Consulting Zrt-vel (1145. Budapest, Mexikói út 65/A) a 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat tulajdonát képező Sportcsarnok energetikai pályázatára 
vonatkozó megbízási szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
2.) Tájékoztató a Lengyeltóti, Zrínyi u.1-3 sz. alatti Közösségi Ház irodáinak bérbeadási 
lehetőségéről. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
A testület elé másik anyag is kiosztásra került, ami a diákotthon alaprajza. Fontolóra kell 
venni, ha 10 évre gondolkodik Groupama a biztosító, akkor biztos bevételi forrásra tesznek 
szert. Korábban tárgyaltak arról, hogy újból  el kívánják indítani a diákotthont, de nem biztos, 
hogy évekig fenntartható lesz. A Közösségi Ház átalakítása kiadással járna az 
önkormányzatnak, és közel 8 hónapig bérleti díjat sem kérhetnek. 
 
Dankó József képviselő-testületi tag 
 
A közeljövőben még sok minden változhat, kistérségi és járási szinten is. Nem javasolja, hogy 
a Közösségi Házat bérbeadják, mivel lehet, hogy még szükség lenne rá. Kevesebb 
ráfordítással járna a diákotthon bérbeadása.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A Közösségi Házat csak akkor szabad „beindítani”, ha minden irodát meg tudnak tölteni, mert 
csak így gazdaságos az üzemeltetés. Csak huzamosabb időre éri meg az önkormányzatnak 
bérbeadni a helyiséget, mert a kiköltözés után jönnek rá, hogy több kárt termelt, mint hasznot. 
Közintézménynek a jelenlegi hivatal és a közösségi ház felel meg Lengyeltótiban. Nagyon át 
kellene gondolni, hogy egy biztosítónak rendeznek be székházat, vagy közösségi célra 
használják.  
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
A továbbiakban a tárgyalásokat a testületi tagok által javasoltak szerint a diákotthon 
épületével kapcsolatosan végzi, melyről a május havi ülésen tájékoztatást fog adni. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi. 
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3.) Pogányvölgyi Tanuszodával kapcsolatos intézkedések. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Az uszoda felügyelő bizottság tagjai részére kiosztásra került az uszodával kapcsolatos 
beadvány. Az adatok ismeretében a bizottság döntsön arról, hogy mikor kíván ülést tartani, 
ahol a kérelmet és a továbbra is fennálló problémákat megtárgyalják.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy Ányos Viktor kérelmet terjesztett elő, melyben előadta, hogy 
szeretné az uszodánál lévő büfét bérelni. Valamint arra vonatkozóan nyújtott be kérelmet, 
hogy a balatonboglári uszoda május 2-től három hétig karbantartási munkák miatt zárva lesz, 
ebben az időszakban szeretné a tanuszodában tartani a reggeli edzéseket. Ez hétköznap 6-7 
óráig tartana, mivel a Balatoni Úszóiskola Kft. dolgozói is rendelkeznek uszodamesteri 
végzettséggel és a takarító személyzet 7 órára jár dolgozni, ezért személyzetet nem érintené a 
korábbi nyitva tartás. 
2011. nyarán újra meghirdetésre kerül a nyári napközis tábor. Kizárólag a Lengyeltótiban lakó 
gyermekek részére augusztus első hetében szeretnének egy olyan tábort indítani, amely a 
szülők költségét csökkentené, ehhez szeretnének engedélyt kérni, hogy ezen a héten a 
gyermekek ingyenesen vehessék igénybe az uszodát az úszásoktatás ideje alatt. Ezáltal a 
szülők költsége majdnem a felére csökkenne. A Balatoni Úszóiskola Kft. szeretne nyílt napot 
hirdetni, amely alatt az úszásoktatást és a csecsemőúszást lehetne megnézni az 
érdeklődőknek. Lehetőségük lenne rá, hogy a rádióban és körzeti újságban meghirdessék. 
Kérdésük az lenne, hogy a  Tanuszoda neve szerepelhet-e a hirdetésben. 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Az uszodával kapcsolatban nagyon sok kérdés van, amelyre szeretne választ kapni. Szeretné 
látni a szerződéseket, személyi, tárgyi és pénzügyi kérdései lennének.  
 
Dr. Szatmári Ibolya   jegyző 
 
A képviselő-testület, mint taggyűlésnek vannak alapvető jogosítványai és utána következik a 
felügyelő bizottság. Ezek a jogosítványok az Alapító Okiratban rögzítésre kerültek, melyet a 
fenntartó fogadott el, és egy alkalommal a tisztségek meghosszabbításával módosított. Az 
ügyvezető minden szakmai jogosítvánnyal rendelkezhet, kivéve a pénzügyi 
kötelezettségvállalást, amit az alapító okiratban foglaltak szerint a fenntartó képviselőjével 
gyakorol.  Amennyiben a testületi tagoknak a Tanúsz Kft-vel megkötött megállapodás nem 
került átadásra, akkor azt utólag pótolni fogják, bár a testület fogadta el, így testületi anyag 
volt. Megítélése szerint a polgármester úr sokkal több teret enged a Felügyelő Bizottságnak, 
mint ami az Alapszabály szerinti feladata. Ez természetesen nem probléma, mert a Bizottság 
olyan témákat is meg tud tárgyalni, amivel a taggyűlést segítheti.  
A pályabérleti szerződésekkel kapcsolatban elmondja, hogy a Felügyelő bizottság ülésére 
konkrétan át fogják tekinteni azokat.  
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Zsombok Lajos polgármester 
 
Mindenképpen tisztázni kell azokat a dolgokat, amelyekre az elmúlt időszakban nem kaptak 
választ. Megítélése szerint az uszoda fennállása óta nem sikerült rendet teremteni.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

133/2011.(III.18.) képviselő-testületi határozat 
 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                 felkéri a Pogányvölgyi Tanuszoda Kft. Felügyelő  
                                 Bizottságát, hogy 2 héten belül folytasson egyeztetést 
                                 a felmerült kérdésekben és a május havi ülésen adjon 
                                 tájékoztatást. 
 
                                 Határidő: értelem szerint 
                                 Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
Bejelentések: 
 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A vetőmagok kiosztásával kapcsolatosan elmondja, hogy rendben lezajlott, de a korábban 
beígértekkel ellentétben nem hoztak burgonyát. A szolgálat munkatársa elmondta, hogy 
valószínű nem is lesz. Nagyon sok ember több ezer forintért szántatta fel a kertjét, azért hogy 
megtermelje a családja éves szükségletét. Alpolgármester úr közreműködésével találtak egy 
termelőt, akitől 8 mázsát vásárolnak. A telepen 20 család tette rendbe a kertjét, ami nagyon jó 
arány. A megvásárolt burgonyát egy táblába fogják elrakni a Táncsics u lévő önkormányzati 
területre. A burgonya vételárát megelőlegezik, és majd az Alapítványtól visszaigénylik. 
 
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a Csokonai utcában zúzott kavicsos útpadkával 
kívánják megoldani a parkolási lehetőséget. Kérték továbbá a vállalkozót, hogy a Csokonai 
utca végéig adjon ajánlatot az árok lefedéséről.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A bútorbolttól a zeneiskoláig parkoló kiépítésének tervével rendelkezik az önkormányzat. Az 
iskola előtti területen a paraméterek nem teszik lehetővé. Sajnos burkolt parkolóra 
semminemű pályázati lehetőség nincs.  
 
Dankó József   képviselő-testületi tag 
 
Az iskola és környékének közlekedésbiztonságát a közeljövőben meg kell tervezni, 
figyelemfelkeltő táblákkal, esetleg fekvőrendőr elhelyezésével.  
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Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Az út tulajdonosának joga, hogy a testület kérését figyelembevéve figyelemfelkeltő táblákat 
helyezzen el.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A feltett probléma forgalomtechnikai kérdés. Szakembereket kell hívni, és a helyszínen meg 
kell beszélni az esetleges teendőket. A körforgalommal kapcsolatban még mindig nem tudják 
a pályázat eredményét.  
 
Megköszöni a képviselő-testületi tagok megjelenését, az ülést bezárja. 
 
 
 
 

kmf. 
 

 
 
Dr. Szatmári Ibolya                                                                                        Zsombok Lajos 
jegyző                                                                                                              polgármester  

 
 
 
 


