
J e g y z ő k ö n y v  
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-án megtartott 
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, 

 
Jelen vannak továbbá: 

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

 
 
 
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 döntéseiről. 
 
Előadó: Zsombok  Lajos polgármester 
 
2.) Lengyeltóti Város egészségügyi helyzete. 
 
Előadó: Orvosok, védőnők, mentők 
 
3.) Beszámoló az önkormányzat által alapított, vagy támogatott alapítványok, egyesületek, 
gazdálkodásáról, működéséről. 
 
Előadó: Alapítványok, egyesületek vezetői 
 
4.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2010.évi költségvetésének teljesítése. 
 
Előadó: Zsombok  Lajos polgármester 
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5.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2010.évi egyszerűsített beszámolója. 
 
Előadó: Zsombok  Lajos polgármester 
 
6.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2010.évi költségvetésének teljesítéséről beszámoló,  
zárszámadási rendelet alkotása.  
 
Előadó: Zsombok  Lajos polgármester 
 
7.) Beszámoló a 2010.évi belső ellenőrzési tevékenységről. 
 
Előadó: Zsombok  Lajos polgármester 
 
8.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.) számú rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevétel. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
9.) Tájékoztató az ISPA-KA Dél-Balaton Hulladékgazdálkodási Társulás megalakításáról. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
10.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
11.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
12.) A farkaslaki Tamási Áron Emlékház megmentésének kezdeményezése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
13.) Együttműködési megállapodás a Lengyeltóti CKÖ-tal az ’Újtelepi” labdarúgópálya 
használatáról. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
14.) Lengyeltóti, Bem u.20. alatti orvosi rendelő gáz mérőhely kialakítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
15.) Tájékoztatás a Lengyeltóti, Csokonai u.1.sz. alatti 364/2 hrsz-ú ingatlanon bútorbolt 
felújítással kapcsolatban. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
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16.) Lengyeltóti Body Club részére a Tűzoltó u.2.sz. alatti ingatlan helyiségének biztosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
17.) Tóti Napok rendezvény előzetes programja. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
18.) Záhony Zoltán kettő évre szóló helyi iparűzési adó mentességi kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
19.)  Kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Lengyeltótiban c. pályázati 
döntés módosítása 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
20.) „Házi és közösségi komposztálás bevezetése Lengyeltótiban” c. pályázati döntés 
módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
Zárt ülés: 
 
1.) Önkormányzati lakás iránti kérelmek elbírálása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
2.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása. 
 
Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 
 

134/2011.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 
 

                          A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi pontok 
                          tárgyalásával egyetért.  
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1.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, valamit átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Előadó: Zsombok  Lajos polgármester 
 
(Az írásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

135/2011.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 
 

                          A képviselő-testület a polgármester két ülés között végzett 
                          tevékenységéről, valamint az átruházott hatáskörben hozott 
                          döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
 
2.) Lengyeltóti Város egészségügyi helyzete. 
 
Előadó: Orvosok, védőnők, mentők 
 
(Az írásos tájékoztatók a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 
A napirend tárgyalásánál jelen van: Diósiné Dr. László Klára gyermekorvos, Dr. Kovács 
József, Dr. Kovácsy Tibor háziorvosok, Dr. Sztankula Kornél fogorvos, Tóth József 
mentőszolgálat vezetője, Dr. Horváthné Czakó Erika és Harasztovics Judit védőnők. 
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
A beszámolóval kapcsolatban a Népjóléti Bizottság az alábbi javaslatokat terjesztette a 
testület elé: Az ügyeletről szóló tájékoztató anyagot hiányolták. Az egészségügyi géppark 
pótlására pályázat lehetőségek keresése, kérdése, hogy ez kinek a feladata. A védőnői 
beszámolóban több elírás is történt. Tartalmi kérdést ez nem érinti, de javítani fogják. 
Javasolják továbbá, hogy érintettek előre egyeztetett időpontban üljenek le tárgyalni 
egyeztetés céljából. Az orvosok által feltett kérések kerüljenek megtárgyalásra, a megfelelő 
megoldások keresése és a megbeszéltek végrehajtása.  
 
Az ügyelet a többcélú kistérségi társulásnak számol be a tevékenységéről, mely az elmúlt 
évben megtörtént.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet   képviselő-testületi tag 
 
Több témában nem érti, hogy a Társulás van alárendelve az Önkormányzatoknak, vagy 
fordítva. Az elmúlt évben szerződésmódosításra került sor, ezért számoltak be az ügyelet 
működéséről. Véleménye szerint Lengyeltóti egészségügyi helyzetéhez az ügyelet is 
hozzátartozik. Nagyon bízik benne, hogy az orvosok és a testület közötti megbeszélés minél 
előbb létre fog jönni.  
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Zsombok Lajos  polgármester 
 
Kéri Dr. Szatmári Ibolya jegyzőt, hogy a május havi ülésre az ügyelet működéséről szóló 
megállapodás kerüljön megtekintésre.  
A fenntartónak köteles beszámolni az ügyelet a működéséről, mely jelen esetben a Társulás. 
az ügyelet beszámolójánál jelen volt Diósiné Dr. László Klára főorvos, és megítélése szerint 
minden kérdésre választ kaptak.  
Megköszöni az érintetteknek a beszámolók készítését. A védőnők beszámolója rendkívül 
korrekt és tartalmas volt az elírások ellenére is. Kifejezetten tartalmi elemekkel készültek a 
beszámolók. Lengyeltóti város lakosságának egészségügyi állapotáról nagyon szomorú képet 
mutatnak az adatok.  
Dr. Kovács József beszámolójában vetődtek fel olyan kérdések, amelyekről szeretné, ha szót 
ejtenének a májusban tartandó megbeszélésen.  
Észrevételezésre került, hogy nem megfelelő időben van a rendelőben a takarítás. A korábbi 
megállapodás értelmében az orvosok rendelkeznek a takarítóval, hisz a béréhez 
hozzájárulnak. Következésképpen a munkaidő beosztására is tegyenek javaslatot. Kovács 
doktor észrevételeket tett az épület külső és belső tisztántartásával kapcsolatban. Kéri, hogy 
közös álláspontra jussanak az orvosok a megbeszélés előtt, és akkor a takarítóval is meg kell 
beszélni a felvetett problémákat. Megítélése szerint, mint minden intézményben a takarítónők 
munkaköri kötelessége az épület előtti járda tisztántartása, nincs ez máshogy a rendelőben 
sem.  
Messzemenőkig támogatja, hogy a mentőállomás a jelenlegi helyén továbbra is maradjon.  
Májusban mindenképpen szükséges a költségmegosztás miatti találkozó. A mai napon kerül 
napirendre a rendelőben a gázszakaszolásának kérdése, de ezzel még nem oldódik meg a 
villany és víz gond.  Megköszöni az orvosok, védőnők és a mentők munkáját.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

136/2011.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                          A képviselő-testület Lengyeltóti város egészségügyi helyzetéről 
                          szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
  
 
 
3.) Beszámoló az önkormányzat által alapított, vagy támogatott alapítványok, egyesületek, 
gazdálkodásáról, működéséről. 
 
Előadó: Alapítványok, egyesületek vezetői 
 
(Az írásos beszámolók a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A napirend tárgyalásánál jelen van: Wolf Sándorné, Mikliánné Kollarics Tünde, id. Lenner 
Vilmos Egyesületi képviselők. 
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Zsombok Lajos  polgármester 
 
A bizottságok az egyesületek, alapítványok beszámolóját megtárgyalták, elfogadásra 
javasolják.  
 
Wolf Sándorné  Nyugdíjas Egyesület  
 
A beszámolóból kimaradt a Művelődési Ház dolgozóival való kapcsolattartás, ami kiválóan 
működik. Minden segítséget megkapnak akár tanácsadásról, akár más segítségről van szó.  
 
Mikliánné Kollarics Tünde  Ördöngös Néptánc Alapítvány 
 
Megköszöni a testületi tagok támogatását. Szeretettel meghívja polgármester urat és a 
képviselő-testületet az Együttes 20. évfordulójának megünneplésére, melyet június 12-én 
tartanak. Bíznak abban, hogy az idei évben is támogatni fogja a testület az Egyesület 
munkáját. 
 
Lenner Vilmos  Brass Band Zenei Egyesület 
 
Megköszöni a testület támogatását, mely az egyesület költségvetésének 40 %-át jelentette. 
Kéri, amennyiben lehetőség van rá a jövőben is támogassák az egyesületet. Az egyesület 1,3 
millió forintot nyert hangszerbeszerzésre. Problémát jelent, hogy ugyan a pályázat nyertes, de 
nincsenek kifizetések jelen pillanatban. Úgy gondolták, hogy felét megvásárolják a 
hangszereknek, de ha nem fizetik ki akkor teljesen csődbe menne az egyesület. Polgármester 
Úrral történt előzetesen megbeszéltek alapján kérni fogják, hogy a testület előlegezze meg 
részükre ezt az összeget. Az egyesület vezetősége azonban nem fordul ilyen kéréssel a 
testülethez, mivel kilátástalan a helyzet és nem biztosak abban, hogy kifizetik a nyert 
összeget. Amennyiben változna a helyzet és valamilyen módot ígéretet kapnak arra, hogy az 
összeget időben megkapják, csak abban az esetben kérik majd a testület segítségét.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Lenner Úr által felvázolt pályázat ügye, már több mint 1 éve húzódik. Papszt Úr is ígéretet tett 
arra, hogy megteremtik a lehetőséget a hangszervásárlásra. Amennyiben ez aktuálissá válik, 
akkor a testület támogatására biztosan számíthat az egyesület.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A kistérségi ülésen egy kaposvári társadalmi szervezet olyan jellegű jelzéssel élt, hogy a 
társadalmi szervezeteknek jogi megújítása válik szükségessé júniusig.  
A kaposvári Ügyészség a társadalmi szervezetek működését vizsgálja, Lengyeltótiban a 
Lengyeltóti Sportjáért Közalapítvány érintett. Jó lenne, ha a vezetőség lépne a tisztújítás 
kérdését illetően, és nem várnák meg az ügyészségi eljárást.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

137/2011.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                               A képviselő-testület a: 
                               - Lengyeltótiért Közalapítvány, 
                               - Lengyeltóti Sportjáért Közalapítvány 
                               - Ördöngös Néptánc Alapítvány,  
                               beszámolóját az önkormányzat által nyújtott támogatásra 
                               vonatkozóan elfogadja. 
 
                               Határidő: azonnal 
                               Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
138/2010.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 

 
                               A képviselő-testület a: 
                               - Brass Band Zenei Egyesület, 
                               - Lengyeltóti Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány, 
                               - Fodor Diáksport Egyesület, 
                               - Óvodások Kincsesládikója Közhasznú Alapítvány,  
                               - Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete 
                               - Városi Sportegyesület,  
                               tájékoztatóját az önkormányzat által nyújtott támogatásra 
                               vonatkozóan tudomásul veszi. 
 
                               Határidő: azonnal 
                               Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
4.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2010.évi költségvetésének teljesítése. 
 
Előadó: Zsombok  Lajos polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi javaslattal élt: az intézményvezető 
az ellátotti létszám emelésére tegyen meg minden szükséges intézkedést és a féléves 
költségvetési beszámolóval egyidejűleg számoljon be annak eredményéről. Tájékoztatásul 
elmondja, hogy az intézményvezető a költségvetés elfogadásakor feladatul kapta a létszám 
felülvizsgálatot. Kéri, hogy a bizottság javaslatát figyelembevéve szavazzon a testület. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

139/2011.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 
 

1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
      Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2010.évi költségvetésének     
       teljesítéséről szóló beszámolóval egyetért és azt az 1. és 2.számú   
      mellékleteknek megfelelően elfogadja. 
2.) Felhívja a testület az intézményvezető figyelmét, hogy az ellátotti 

létszám emelésére tegyen intézkedéseket, melyről a féléves 
beszámolóval egyidejűleg számoljon be. 

 
                   Határidő: 1.) pont : azonnal 
                                   2.) pont : értelem szerint 
 
                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
5.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2010.évi egyszerűsített beszámolója. 
 
Előadó: Zsombok  Lajos polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

140/2011.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010.évi 
egyszerűsített  beszámolóját elfogadja, és hozzájárul a 249/2000. (XII.24.)sz. 
Kormányrendelet  szerint  összeállított - a könyvvizsgáló által záradékolt - 2010.évi  
egyszerűsített   beszámoló (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, 
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás) 2011. június 30-ig történő közzétételéhez és az 
Állami Számvevőszék részére történő megküldéséhez. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
6.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2010.évi költségvetésének teljesítéséről beszámoló,  
zárszámadási rendelet alkotása.  
 
Előadó: Zsombok  Lajos polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A napirend tárgyalásánál jelen van:  ifj.  Szita László könyvvizsgáló. 
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Zsombok Lajos polgármester 
 
A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, az abban foglaltakkal egyetértenek.  
 
ifj. Szita László  könyvvizsgáló 
 
Ismerteti a könyvvizsgálói jelentést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A Lengyeltóti Városi Önkormányzat  
14/2011.(IV.29.)  rendelet-tervezete 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat  2010. évi költségvetése teljesítésének 
jóváhagyásáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
7.) Beszámoló a 2010.évi belső ellenőrzési tevékenységről. 
 
Előadó: Zsombok  Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

1412011.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 
 

                       Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010.évi  
                       belső ellenőrzési tevékenységről készült beszámolót elfogadja. 
                        
                       Határidő: azonnal 
                       Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
8.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.) számú rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevétel. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, javasolja a testületnek, hogy a 2.számú 
rendelet-tervezet a.) változatát fogadja el, 90 %-os kedvezményben részesüljenek a helyi 
vállalkozók. 
 
Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
Ismerteti a törvényességi észrevételt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A jegyzői 
hatáskörbe tartozó úthasználattal kapcsolatban készítettek egy új rendeletet. Törekedtek arra, 
hogy a két rendelet szabályozása és a díjszabások ne térjenek el egymástól. A helyi 
vállalkozók úthasználatával kapcsolatos díjszabás mértékén kívántak változtatni, ami eddig 80 
%-os kedvezményt adott. Teljes díjmentességet nem lehet adni, 90-95 %-os kedvezményben 
részesülhet az, aki ilyen jellegű tevékenységet folytat. Megítélése szerint a törvényességi 
észrevételnek ezekkel a módosításokkal eleget tettek.  
 
Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 
 
A 90 %-os kedvezmény nagyon méltányos. Azonban a rendelet tartalmazza a vendég-látóipari 
előkert használatára vonatkozó díjszabást, amit soknak tart, már csak azért is, mert az 
önkormányzat a bérleményeit ennél sokkal olcsóbban adja bérbe. Ez Lengyeltótiban több 
vendég-látóhelyiséget is érint. Az előkert azért nem volt használva eddig sem, mert a 400,-
Ft/m2 árért közel 20-25 ezer forintos havi költséget jelentett volna, miközben az 
üzlethelyiségért sem fizet sokkal többet a vállalkozó. A rendelet értelmében a kétszeresére 
emelik, nyilvánvalóan még úgysem fogják igénybevenni, mint eddig.  
 
Borbély Róbert műszaki ügyintéző 
 
A törvényességi észrevétel egyik pontja értelmében kellett módosítani a díjat, mivel 
arányosítani kellett a többi díjhoz a vendéglátóipari előkert használat, stb. használatának díját.  
 
Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
Az arányosítást kellett elvégezni, viszont a kedvezményekbe ezen díj nem került bele. A 
testület foglaljon állást abban, hogy a kedvezmények körében milyen mértékkel kerüljön be 
az előkert használatbavételének díjszabása. Volt-e az önkormányzat bevétele a 
vendéglátóipari előkert használatából? Milyen díjszabás volt a régi rendeletben? 
 
Borbély Róbert műszaki ügyintéző 
 
Véleménye szerint így megint nem lesz arányos a díj, az Alkotmánybíróság is mindig pont ezt 
kifogásolja, hogy azonos kategóriáknál és ne mossák össze a közterületi parkolással, mert az 
nem azonos kategória, tehát árusításnál, vendéglátásnál kell arányosnak lenni egymással. Az 
megint nem arányos, ha a rendeletbe van egy 80 %-os kedvezmény a d. és az f. pontra, ami az 
árusításra vonatkozik és a h. pontra pedig megállapít a testület egy 50 %-os kedvezményt. 
Előfordulhat, hogy jön a vendéglátós, aki kiveszi a teraszt bérbe és azt fogja mondani, hogy 
akkor ő miért nem 100 %-ot kap.  
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A testület helybenhagyja a közterületi árusítást, ami polgármesteri hatáskör és külön veszik a 
közút más célú használatának engedélyezését, ahova a bizottság 90 %-os kedvezményt 
javasolt, itt viszont megmaradt a 80 %. Ezt is fel lehet emelni 90 %-ra, talán a két rendeletet 
nem hasonlítják össze.  
A d. és az f. pont benne van a rendeletbe, csak a h. pont nincs, és most arról vitatkoznak. 
Valóban a 400,-Ft is sok volt, az új bérlők már a második hónapban visszaadták az engedély 
kérelmüket, mivel nem tudták fizetni.  
Véleménye szerint ha a h.) pont díja 1000,-Ft/m2/hó és a helyiek ugyanúgy kapnak 80 % 
kedvezményt, akkor fizet 200,-Ft/m2 + ÁFÁ-t m2-enként. De ezt azért nehéz összehasonlítani 
egy mozgóbolttal, mert ott 1 autóról van szó, és nem számolják azt, hogy az 1 IFA, ami 15 
m2, vagy egy kis fagyisautó, ami 3 m2, itt viszont az előkerteknél, teraszoknál a m2-ek 
számítanak, mert ahhoz hogy egy asztalt le tudjon rakni, nem fér el 2 m2-en. Egy terasz 
legalább 30 m2.  
Az előkert bérbevételét maximum egy vállalkozó vette igénybe, de ő is kért 1 m2-t, fizetett 
havi 500,-Ft-ot, vagy 2 m2-ért 1.000,-Ft-ot.  
 
Jozó Tamás képviselő-testületi tag 
 
A park megépítésével az előkerten is változtatni kell. Nincs értelme azonban beruházni, ha 
nem tudja üzemeltetni.  
 
Borbély Róbert műszaki ügyintéző 
 
A régi rendeletben a díjak módosítás előtt 200,-Ft/m2/év szerepelt, melyet 400,-Ft/m2/hóra  
módosítottak.  
 
 
Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
A 80 %-os kedvezményt javasol a h.) pontra vonatkozóan.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

142/2011.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 
 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy megyei Kormányhivatal 
Főigazgatója által „A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a 
település tisztaságáról” szóló 1/2000. (I.20.) Önkormányzati rendelet előírásaival 
kapcsolatban tett törvényességi észrevétellel egyet ért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

143/2011.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                       A képviselő-testület elfogadja a Jogi, Pénzügyi, Településpolitikai 
                       Bizottság javaslatát, mely szerint a helyi közutak nem közlekedési 
                       célú igénybevételéről szóló rendelet 2.§. (3) bekezdésében 
                       90 %-os kedvezmény kerüljön beépítésre.  
                       Egyetért továbbá a testület azzal, hogy, hogy a 1/2000.(I.20.) 
                       rendelet 12.§. (20) bekezdésébe kerüljön beépítésre a h.) pont. 
 
                       Határidő: azonnal 
                       Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 
A képviselő-testület elfogadva a módosító indítványokat 7 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2011./ IV.29./ rendelete 

a 15/2000.(I.20.), 24/2003.(XII.23.), 16/2005.(VII.1.), 24/2005. (X.28.),  
14/2006. (IV.26.), 5/2008. (III.28.), 16/2008. (VI.20.), 2/2009. (I.30.), 19/2009. (IX.25.) 

20/2009.(X.30.), 9/2010.(IV.23.) 7/2011.(II.25.),  rendeletekkel módosított 
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 

tisztaságáról szóló 1/2000. (I.20.) rendelete módosításáról  
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2011. (IV.29.)  rendelete 

a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
9.) Tájékoztató az ISPA-KA Dél-Balaton Hulladékgazdálkodási Társulás megalakításáról. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy Tab város Polgármestere 2011. május 2-án 9.00 órára hívta 
meg az érintett önkormányzatokat egy egyeztetési tárgyalásra. A tárgyaláshoz a soron 
következő ülésen tájékoztatást fog kapni a testület.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

144/2011.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 
 

                           A képviselő-testület az ISPA-KA Dél-Balaton Hulladékgazdál- 
                           kodási Társulás megalakításáról szóló tájékoztatót tudomásul 
                           veszi. 
 
                           Határidő: azonnal 
                           Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 

 
10.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

145/2011.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási 
Központ Fenntartó Társulás Társulási Megállapodását az alábbiakban módosítja: 
 
 
A megállapodás 2. pontja az alábbi 2.5 ponttal egészül ki: 
 
2.5 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat a társult tagok vonatkozásában Lengyeltóti Város 
Önkormányzat ’Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról’ szóló rendelete tartalmazza. 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat egyetértési jogot biztosít az érintett önkormányzatoknak a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló szabályok lefektetésében. 
 
Az egyetértési jog gyakorlásának módja az alábbi: 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat előző évi költségvetési beszámolójának elfogadását 
követően kerül kiszámításra az intézményi térítési díj mértéke. A számítások eredményét a 
közgazdasági iroda tájékoztatásul közli az önkormányzatokkal május 10-ig. Az érintett 
önkormányzatok határozatukban kialakítják a településükön érvényes 
jövedelemkategóriáknak megfelelő személyi térítési díjakhoz nyújtott kedvezményeket és azt 
május 31-ig közlik Lengyeltóti Város Önkormányzatával. Lengyeltóti Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete soron következő testületi ülésén megalkotja a ’Személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról’ szóló rendeletet. 
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Egyetértési jog gyakorlásának hiányában Lengyeltóti Város Önkormányzata jogosult a 
rendelettervezetet a ’Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról’ szóló rendeletébe 
beépíteni. 
 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
11.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

146/2011.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás alábbiak szerinti módosítását: 
 
 
1. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 4. sz. 
melléklete 

4. sz. melléklet 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás tagjait megillető szavazatok száma 
 

Társult tag megnevezése Lakosságszám 
2004. január 1-jén 

 

Szavazatszám 

1. Buzsák Község Önkormányzata 1448 12 
2. Gyugy Község Önkormányzata 285 2 
3. Hács Község Önkormányzata 434 4 
4. Kisberény Község Önkormányzata 187 2 
5. Lengyeltóti Város Önkormányzata 3352 29 
6. Öreglak Község Önkormányzata 1717 15 
7. Pamuk Község Önkormányzata 300 3 
8. Somogyvámos Község Önkormányzata 809 7 
9. Somogyvár Község Önkormányzata 1841 16 
10.  Szőlősgyörök Község Önkormányzata 1231 10 
Összesen 11604 100 

 
az alábbiak szerint módosul: 
 

4. sz. melléklet 
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A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás tagjait megillető szavazatok száma 
 

Társult tag megnevezése Lakosságszám 
2010. január 1-jén 

 

Szavazatszám 

1. Buzsák Község Önkormányzata 1526 13 
2. Gyugy Község Önkormányzata 306 3 
3. Hács Község Önkormányzata 411 3 
4. Kisberény Község Önkormányzata 180 2 
5. Lengyeltóti Város Önkormányzata 3309 29 
6. Öreglak Község Önkormányzata 1621 14 
7. Pamuk Község Önkormányzata 270 2 
8. Somogyvámos Község Önkormányzata 813 7 
9. Somogyvár Község Önkormányzata 1877 16 
10.  Szőlősgyörök Község Önkormányzata 1249 11 
Összesen 11562 100 

 
 
2. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása IV. A 
Társulás részletes feladatai A) Alapfokú oktatás-nevelés d.) pontja: 
 
d). A közoktatási feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen megállapodás XI. 
fejezetének 5.) pontja, jelen megállapodás 6. számú melléklete, továbbá jelen megállapodás 7. 
számú, 7/A. számú, 7/B. számú és 7/C. számú melléklete tartalmazza. (18) 
szövegrész helyébe: 
 
d). A közoktatási feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen megállapodás IV. A) és 
XI. fejezete(22), továbbá jelen megállapodás 7. számú, 7/A. számú, 7/B. számú és 7/C. számú 
melléklete tartalmazza. (18) 
szövegrész kerül. 
 
3. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása XI. fejezete a 
Közoktatási Társulási Bizottság feladatai, az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
- az óvodai felvétel és általános iskolai beiratkozás időpontjának meghatározása 
 
4. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása IV. A 
Társulás részletes feladatai A) Alapfokú oktatás-nevelés, az alábbi 6. ponttal egészül ki: 
 
6. A Társulás az ágazati jogszabályban meghatározott fenntartói feladatok látja el, 
különös tekintettel az alábbiakra: 
 

- közoktatási intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, alapító okiratának 
kiadása 

- az intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása 
- az intézmény pedagógiai programjának, helyi tantervének jóváhagyása 
- a közoktatási intézmény minőségirányítási programjának jóváhagyása 
- a közoktatási intézmény nevelési programjának jóváhagyása 
- a közoktatási intézmény házirendjének jóváhagyása 
- az intézmény működését érintő egyéb kérdésekről 
- a közoktatási intézmény gazdálkodásának, törvényes működésének, 

hatékonyságának, a szakmai munka eredményességének ellenőrzése 
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- az intézményvezető kievezéséről, felmentéséről, fegyelmi és kártérítési 
felelősségre vonása  

- az intézmény költségvetésének, zárszámadásának elfogadása 
- az óvodába történő jelentkezés módja 
- a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének 

időpontjáról való döntés 
- az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása 
-  az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, a 

maximális osztály, csoport átlaglétszámtól való eltérés engedélyezése, az adott 
tanítási évben, az iskolában indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok) 
számának meghatározása, a maximális létszámtól való eltérés engedélyezése;  

- a nevelési-oktatási intézményében a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység, a 
tanuló és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedések ellenőrzése 

- a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programjában 
meghatározott feladatok végrehajtásának, a pedagógiai munka 
eredményességének ellenőrzése 

- egyetértési jog gyakorlása a nem kötelező tanórai foglalkozás, illetve az egyéni 
foglalkozások megtartásához nagyobb időkeret megállapításához 

- az iskola igazgatójának felhívása intézkedési terv készítésére, ha az adott 
iskolában folyó pedagógiai tevékenység az országos mérés, értékelés eredményei 
szerint nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot 

- az óvodai felvétel és általános iskolai beiratkozás időpontjának meghatározása 
 
5. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása XVI. Záró 
rendelkezések 4. pontja 
 
4. A társulási megállapodás mellékleteit képezik:  

- a jóváhagyó döntést tartalmazó testületi ülésről készült, hitelesített jegyzőkönyvi 
kivonat (1. számú melléklet),(3) 

- a Társulás bélyegző lenyomata (3. számú melléklet), 
- a Társulás tagjait megillető szavazatok száma (4. számú melléklet)   
- a Társulás mikro-körzeti társulásai által fenntartott intézmények (5. sz. melléklet) 

 
szövegrész helyébe 
 
4. A társulási megállapodás mellékleteit képezik:  

- a jóváhagyó döntést tartalmazó testületi ülésről készült, hitelesített jegyzőkönyvi 
kivonat (1. számú melléklet), 

- a Társulás bélyegző lenyomata (3. számú melléklet), 
- a Társulás tagjait megillető szavazatok száma (4. számú melléklet)   
- Hatályon kívül helyezve (22) 
- Megállapodás a közös igazgatású közoktatási intézmény működtetéséről és 

finanszírozásáról (7. számú melléklet)  
 
szövegrész kerül. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
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12.) A farkaslaki Tamási Áron Emlékház megmentésének kezdeményezése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Természetesen gesztusértékű, ha támogatják, de a támogatás mértékéről ne döntsenek. 
Tudomása szerint az Emlékház felújítására  pályázaton már nyertek pénzt. Lengyeltóti 
vállalkozók részére közzétettek egy felhívást az Emlékház támogatására. Tisztázatlan még, 
hogy az összegyűlt összeget erre az épületre valóban felhasználják-e? 
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
A Legyeltótiban élő emberek szívesebben adakoznának egy helyi dolognak, mint számukra 
nem igazán érezhető feladathoz. Nem tartja szükségét, hogy több százezer forinttal 
támogassák a felújítást. Személyes tapasztalata volt Erdélyben, amikor átadták az adományt, 
nem igazán kaptak érte köszönetet. Az ilyen jellegű támogatásokat  a Lengyeltótiért 
Közalapítvány számláján keresztül bonyolították eddig is.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással  az alábbi határozatot hozza: 
 

147/2011.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 
 

                        A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, a támogatás 
                        összegéről a későbbiekben dönt. 
 
                        Határidő: azonnal 
                        Felelős: Zsombok Lajos polgármester     
                            
 
 
13.) Együttműködési megállapodás a Lengyeltóti CKÖ-tal az ’Újtelepi” labdarúgópálya 
használatáról. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, javasolják annak elfogadását, azzal hogy a 
Hatósági Iroda készítsen a terület elrendezéséről vázlatot.  
Kérte a Jegyző Asszonyt, hogy ne csak vázlatot készítsenek, hogy rögzítsék írásba, hogy mi 
és hogyan történt, milyen módon szemlélte ezt a kisebbségi önkormányzat  
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Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
A három telek pontos kijelölését kéri, amit írásban is rögzítsenek. Egy hozzáértő személy 
felügyelje a rendezettséget. A telepen nagyfokú rendrakás történt, tudomásul kellene vettetni 
az ott élőkkel az előbbiekben elfogadott rendeletet, főként annak az égetésre vonatkozó 
paragrafusait. Megítélése szerint a szemét újra termelődik, és elkezdődött a lomizás időszaka.  
 
Dr.Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Ez az a probléma, amiben a hivatal minden intézkedése ellenére sem tudnak hatékonyságot 
felmutatni. A szabálysértési eljárás keretében a feljelentett, lomizást folytató egyént 
figyelmeztetésben részesítették. Ha nem szórnák szét a lomizásból felhalmozott szemetet és 
nem égetnének, akkor egy megélhetési forrásnak is betudható lenne a tevékenységük.  
Amikor a lomizási időszak elkezdődött Polgármester Úr nyomatékosan felhívta az ott élő 
emberek figyelmét, hogy nem tehetik meg, hogy 2 héten belül újra szeméthegyek legyenek a 
telepen. Felhívták a figyelmüket, hogy csak olyan holmit hozzanak, amit azonnal hasznosítani 
tudnak. A szabálysértési bírságok kiszabása fejtörést okoz, mert nem fogják tudni kifizetni és 
leülni sem akarják.  
Az elmúlt évben a településőrökkel karöltve több lehetősége volt az önkormányzatnak 
figyelni a telepen élők tevékenységét. Jelenleg a rendőrség és Borbély Róbert műszaki kolléga 
tart ellenőrzést. Problémát jelent azonban, hogy Borbély Róbert hetente 2 napot tölt más 
hivatalokban, így csak 3 napot tartózkodik itt. Szükséges, hogy a hivatal részéről más 
személyt kell megbízni a feladattal. Kéri a testület véleményét az ügyben. 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Hiányolja az egészségügy közreműködését, mert a két hónapos akcióban senki nem 
jelentkezett, hogy miben segíthetnek. A cigány kisebbségi önkormányzat egyetlen tagja sem 
vett részt a krumplirakásnál. Lengyeltótiban május 17-18-án lesz a lomtalanítás. Az 
önkormányzatnak kerül pénzébe, hogy amit lomizásból behordtak az emberek, azt most 
vitessék el.  
 
Jozó Tamás   képviselő-testületi tag 
 
A törvényadta lehetőségek kimerültek, így ők sem tudnak okosabbat mondani. A hulladék 
elhelyezéssel kapcsolatban az ülés végén szeretne szólni.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

148/2011.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi 
Önkormányzattal megkötendő megállapodás tervezetet önkormányzati ingatlan ingyenes használatáról 
megtárgyalta, a vázlat írásban történő rögzítésével kiegészítve elfogadja. Felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2011. május 5. 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester. 
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14.) Lengyeltóti, Bem u.20. alatti orvosi rendelő gáz mérőhely kialakítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság az előterjesztés 1. pontjában foglaltakkal ért egyet.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Az előterjesztés nagyon foghíjas, melyért elnézést kér. Nem került kiküldésre egy alaprajz, 
hogy konkrétan milyen helyiségekben, és darabszámnak kerülnének elhelyezésre a mérőórák. 
A határozati javaslat 3. pontja nem fedi a valóságot, ugyanis az orvosok nem fizetnek bérleti 
díjat, csak rezsi költséget és ebből adódóan nincs is miből lelakni. Megítélése szerint az 
előterjesztés a döntésre elég tájékoztatást nem nyújt. Alapvetően a hivatalnak volt egy 
vállalása, hogy az érintettekkel egyeztetni fog májusban melyre nem került még sor, ez  az 
előterjesztés pedig ennek szerves része lenne.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Nem kell szabadkozni, a lényegén a dolognak nem változtat. Az orvosokat a télen tartott 
megbeszélésen Dr László Klára képviselte, mivel ő látja el a kollegáris főorvosi teendőket. 
Több alternatívát is kidolgoztak az ügyben. A testület nincs rálátása, hogy melyik 
helyiségekben helyeznék el a mérőórákat, de a helyszíni bejáráson az  orvosok hívták fel a 
figyelmet arra, hogy hol lehet elhelyezni azokat. Természetesen ez csak a gázra vonatkozik. 
Az érintettek részéről sem a villanyra, sem a vízre nem volt javaslat.  
Természetesen a témában nem egyértelműek a dolgok, de kéri, hogy arról szavazzanak, hogy 
foglalkozzanak továbbra is a témával  és tárgyalási alap a kisebb árajánlat legyen. Az 
érintettekkel e dolgok ismeretében tudnak egységes álláspontot kialakítani. Amennyiben a 
használók nyitottak arra, hogy közösen végezzék el a feladatokat, akkor meg fogják találni 
annak a módját, hogy a költségeket leírhassák. Tudni kell azonban, hogy a város nincs olyan 
helyzetbe, hogy olyan költségeket vállaljon fel, amit más feladatoktól von el.  
 
Kenyér Endre   képviselő-testületi tag 
 
Kérdésként merül fel, hogy ezzel az átalakítással a tervezett célt elérik-e. Az a véleménye, 
hogy az orvosok tisztességes megállapodást kössenek egymással, és az ügyelettől vállalnának 
át költségeket. 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Az ügyelettől így is minden költség át van vállalva, nem fizetnek semminemű rezsi és 
eszközhasználati költséget. A rezsi költségek a helyi orvosok között kerül felosztásra.  
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Zsombok Lajos  polgármester 
 
Pénzügyi bizottság elnökeként is többször felvetette, hogy kész javaslattal álljanak elő az 
orvosok és közösen üljenek le, erre a mai napig nem került sor. Most visszaköszön a 
takarítónő probléma, 2008-as megbeszéléskor az orvosok közölték, hogy a bér 60 %-át ők 
fizetik, ők fogják beosztani az idejét.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
2009-ben is kezdeményezték a közös tárgyalást, de valami miatt mindig el lettek utasítva. 
Természetesen meg akarják oldani a problémát, de senki nem akarja felvállalni. A napirendi 
pont ismeretében meglepődve tapasztalta, hogy a mentőknél külön almérő van felszerelve a 
gázra és m2-n arányos felosztás szerint fizetnek. A mai ülésen kedvezményben részesítették a 
vállalkozókat. Az orvosok is kötelezően ellátandó feladatot látnak el, ugyan vállalkozásban, 
akkor nekik milyen kedvezmények járnak?  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Megítélése szerint május hónapban az együttes tárgyalásra mindenképpen sort kell keríteni.  
Át kell gondolni, ha minden helyiségbe almérőt szerelnek még mindig egyeztetés tárgya a 
közös helyiségek költségeinek viselése. Az orvosok helyiségbérleti díjat nem fizetnek, ami 
támogatás.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Az egészségügyi koncepciót ismerők tudják, hogy az ügyeletet a mentők kívánják építeni, 
készenléti orvosok közreműködésével, akkor nem is biztos, hogy erről a témáról beszélniük és 
beruházniuk kell. Nagy valószínűséggel Fonyód lesz a kijelölt centrum. Az orvosok nem 
fizetnek helyiségbérletet, csak a rezsi költségen osztozkodnak  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

149/2011.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 
 

                              A képviselő-testület a Lengyeltóti, Bem u.20.sz.alatti orvosi rendelőben 
                              a gázkazánok fogyasztásának külön mérővel történő kialakítására 
                              Járfás Kft. 271.830,-Ft-os kivitelezési ajánlatát támogatja és tárgyalási 
                              alapnak tekinti.  
                              Felhatalmazza a testület Zsombok Lajos polgármestert, hogy az 
                              orvosokkal való egyeztetés után a május havi ülésre terjessze elő 
                              újra az előterjesztést.                         
                           
                             Határidő: értelem szerint 
                             Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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15.) Tájékoztatás a Lengyeltóti, Csokonai u.1.sz. alatti 364/2 hrsz-ú ingatlanon bútorbolt 
felújítással kapcsolatban. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A március havi ülésen hozott döntésről Trombitás Zoltán tájékoztatva lett, a kifogásolt és 
általa vélt hiányosságokra vonatkozóan írásos anyagot nem küldött.  
 
Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
Trombitás Zoltán a bizottsági ülésen a technológiai kötelezettség betartására hivatkozott. 
Továbbá arra, ha ez a tetőszerkezet továbbra is így marad, akkor 5 éven belül több millió 
forintba fog kerülni a helyreállítás, mivel el fog korhadni, mivel a technológiai előírásokat 
nem tartották be és nem a műszaki előírásoknak megfelelő fólia került beépítésre.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A pályázati kiírásban a tetőcsere szerepelt. Az ablakok cseréjéről a testület külön szavazott. 
Az önkormányzat kérhet egy független műszaki szakembert, aki felülvizsgálja az épületet, de 
azért fizetni kell.  
 
Korenika László vezető főtanácsos 
 
A műszaki átadás úgy zajlik le, hogy adnak egy árajánlatot, amelynek van műszaki tartalma, 
konkrétan szerepel a tételekben, hogy mi kerül beépítésre. A beépített anyagokról az 
átvételkor minőségi tanúsítványt kell átadni a műszaki ellenőrnek. A kivitelezői 
nyilatkozatban is nyilatkoznia kell a kivitelezőnek, hogy milyen anyagokat épített be. Az 
általa átnézett anyagokban a teljesítés igazolások hiánypótlás nélkül rendben voltak, 
hiánypótlásként merült fel a párkánydeszkázat hiánya,  de az is elkészült. A vizsgálat tárgyát a 
födém képezte, a fóliázást át kell tekinteni, ha azt feltételezik, hogy nem az az anyag került 
bele. Szakmailag nem indokolt egy ilyen tetőnél, hogy szellőzőréseket építsenek be.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Írásban nyújtsa be Trombitás Zoltán, hogy mit kifogásol, mert ha nem az került beépítésre, 
akkor lehet a vállalkozót visszahívni.  
 
Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
Egy fűtés kötelezett épületnél milyen szigetelési  előírás van?  
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Korenika László vezető főtanácsos 
 
A szóban forgó épületen nem működik a hőszigetelő rendszer, a homlokzat hőszigetelés csak 
3 cm., ami szintén nem megfelelő. A tetőtérben nincs szigetelés, de ez nem is volt része a 
műszaki tartalomnak.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Az épületnek kizárólag tetőcserére szavaztak, és pluszban szavaztak a homlokzat 
szigetelésére. A lapostető helyett roppant egyszerű módon egy magas tető lett készítve, azért, 
hogy a körülötte lévő épületekkel szinkronban legyen.  
 
Kenyér Endre képviselő-testületi tag 
 
A lapostetőnek meg van a maga szigetelési rendszere, de mivel magas tetőt építettek, annak 
már szigetelés szempontjából más műszaki előírásai vannak.  
 
Korenika László vezető főtanácsos 
 
A minőségi kifogásoknál esetlegesen még szóba jöhet, és át kell tekinteni, hogy szalufák 
közötti távolságból adódhat e probléma, mert a cserép súlya alatt meghajolhat a tető.  
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
Az eddig esetlegesen felmerülő műszaki problémákat kell áttekinteni. 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A bérlőktől sem írásban, sem szóban nem érkezett a hivatalhoz kifogás, az esetleges beázás és 
egyéb problémák miatt. Mást számon kérni, mint amire a megrendelés szólt. nem lehet.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

150/2011.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 
 
      Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Csokonai u. 1. szám alatti, 364/2 hrsz.-ú 

ingatlanon lévő bútorbolt felújításával kapcsolatban a tájékoztatást nem fogadja el, a Trombitás 
Zoltán külső bizottsági tag által írásban benyújtott konkrét észrevételek ismeretében további 
intézkedéseket tesznek. 

      Utasítja a testület a hivatal műszaki csoportját, hogy a kivitelezett állapotot vesse össze a műszaki 
tartalommal, melyről a május havi ülésen adjon tájékoztatást.  

 
      Határidő: értelem szerint 
      Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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16.) Lengyeltóti Body Club részére a Tűzoltó u.2.sz. alatti ingatlan helyiségének biztosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

151/2011.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a 8693 Lengyeltóti, Tűzoltó utca 2. szám alatti, 377 
hrsz-ú ingatlanon lévő Tűzoltószertár (pihenőszoba, előtér, wc, öltöző, zuhanyzó-előtér) 
helyiségeit a Lengyeltóti Városi Sportegyesület számára – a Body Club ideiglenes 
működtetése céljából – 2011. augusztus 31. napjáig kiutalja. A helyiségért havonta fizetendő 
bérleti díjat 11 062 Ft-ban állapítja meg. Továbbá a bérlő kötelessége a közüzemi díjak 
megfizetése.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 
Sipos Zoltán képviselő-testületi eltávozik az ülésről  
 
 
17.) Tóti Napok rendezvény előzetes programja. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az előzetes program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Peitlerné Takács Éva Művelődési Ház Igazgató 
 
A jelenleg benyújtott program még nagyon kezdetleges, a brüsszeli pályázat eredményétől 
függően próbálnak színesíteni azon. A program pénteken bővül Szabóné Lázár Erzsébet 
festőművész kiállításával. A nyugdíjas énekkar az idei évben ünnepli fennállásának 10. 
évfordulóját, így a pénteki esti programban ők is szerepet kapnak. A helyi csoportok a 
fellépésért pénz fognak kapni, így támogatást nyernek és nem idegen csoportoknak fizetnek.  
 
Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
Mennyi fővel számolnak, és a vendéglátás költsége mennyit tesz ki a számítások szerint? 
 
Peitlerné Takács Éva Művelődési Ház Igazgató 
 
Polgármester Úr a tegnap televíziós interjújában kérte a lakosságot, hogy a magyar ajkú 
vendégek szállásához nyújtsanak segítséget. A lengyel vendégek elszállásolásáról az 
iskolában gondoskodnak. A német vendégek mindenképpen a Kék-tón kerülnek 
elszállásolásra.  
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Zsombok Lajos  polgármester 
 
A német csoport 20 fővel fog érkezni. A horvát és lengyel vendégek műsorral fognak érkezni. 
Az erdélyi és szlovák  vendégek szereplése egyenlőre nem ismert. A gálaműsort nagyon 
szolidan kívánják megoldani, maximum 1 órás terjedelemben. Az este vendége Latorczai 
János az országgyűlés alelnöke lesz. Kéri a testület tagjait, hogy a kitüntetési javaslatokon 
gondolkodjanak.  
 
Peitlerné Takács Éva Művelődési Ház Igazgató 
 
Tájékoztatja a testület, hogy május 21-én  került megrendezésre az óvodai fesztivál. Május 
28-án a Mohácsi szőlőhegyen a nyitott pincék napját kívánják megszervezni.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

152/2011.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                         A képviselő-testület a Tóti Napok rendezvény előzetes programját 
                         jóváhagyja. 
    
 
18.) Záhony Zoltán kettő évre szóló helyi iparűzési adó mentességi kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Zsombok Lajos  polgármester  
 
Záhony Úr e-mailben fordult a testülethez, hogy a COOP Zrt. tulajdonában lévő  régi 
tejboltban látszerész üzletet kíván nyitni, melyre 2 évre adómentességet kíván igénybe venni. 
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Az adómentesség, adókedvezmény a törvény szerint csak azt a vállalkozót illetheti meg, 
akinek az adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Erről rendelkezhet rendeletben a 
képviselő-testület. Az önkormányzat adómentességre, adókedvezményre való jogosultság 
szempontjából 2,5 millió forinttól alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat  a 
rendeletben. A helyi rendeletben iparűzési adó mentesség nem szerepel. Az illetékességi 
területen nagyon sok adózó van. Egyedi kérelmekre semmilyen esetben nem adhatnak 
mentességet. Csak valamennyi érintett adózónak abban az adóalap tartományban amikről a 
testület dönt. Az illetékességi területen 291 szervezet van, aki iparűzési adó hatálya alá 
tartozik, ebből 47 db. nullás bevallású, 250 adóalany fizeti az adót. 0-1,5 milliós 
tartományban 172 szervezet tartozik, 1,5 -2,5 milliós adóalapú 39 db. , 2,5 millió feletti 43 db.  
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

153/2011.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                 A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Záhony Zoltán   
                 iparűzési adó mentességre irányuló kérelmét elutasítja. 
 
                Határidő: azonnal 
                Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy az előzetes kalkulációban tapasztalati számokat építettek be a 
végleges pályázatba pedig a konkrét árajánlatok kerültek, melynek összege alacsonyabb volt 
és ez eredményezte a beruházás költségeinek csökkenését, vele együtt a saját forrás összegét 
is. Kéri a testületet, hogy a korábbi határozatait módosítsa.  
 
 
19.) Kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Lengyeltótiban c. pályázati 
döntés módosítása 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

154/2011.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                              A képviselő-testület a 99/2011.(III.7.) számú határozatát az 
                              alábbiak szerint módosítja: 
 
                              Lengyeltóti Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az  
                              Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében kiírt KEOP-6.2.0/ 
                              A-09-11 kódszámú pályázati felhívásra a „Kerékpáros közlekedés 
                              infrastrukturális feltételeinek javítása Lengyeltótiban” címmel  
                              pályázatot nyújt be 8.735.250,-Ft vissza nem térítendő támogatásra. 
                              A pályázathoz szükséges 5 %-os sajátforrás részt 459.750,-Ft-ot az 
                              önkormányzat a költségvetéséből biztosítja. 
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
20.) „Házi és közösségi komposztálás bevezetése Lengyeltótiban” c. pályázati döntés 
módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

155/2011.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 
 
A képviselő-testület a 119/2011.(III.31.) képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
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 6.726.000.- Ft vissza nem 
térítendő támogatásra. 
A pályázathoz szükséges 5 %-os sajátforrás részt,  354.000.-Ft-ot az önkormányzat a költségvetéséből 
biztosítja. 
A pályázat teljes bekerülési költsége bruttó 7.080.000.-Ft. 
Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos 
aláírásokat és nyilatkozatokat megtegye. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
Bejelentések: 
 
 
Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 
 
A Kert utca vízelvezetését kéri, hogy tekintsék meg a műszaki kollégák. 

Tájékoztatja a testület, hogy Győrben egy hulladék feldolgozási bemutatón  vett részt. 
Szeretné, ha jövő hét folyamán az illetékes cég és a polgármester úr egy személyes találkozó 
erejéig találkoznának.  
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
Természetesen nyitott minden olyan beruházásra és találkozóra, amellyel munkahelyet 
teremthet a város és hasznot termelnek.  
 
 
 
Bejelenti, hogy a képviselő-testület a szociális ügyek elbírálását zárt ülés keretében folytatja. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 

Zsombok Lajos                                                                                              Dr. Szatmári Ibolya 
polgármester                                                                                                               jegyző 
 


