
 J e g y z ő k ö n y v  
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26-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, 
- Dr. Bek Melinda hatósági irodavezető, 
- Dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető, 
- Subicz Istvánné közgazdasági irodavezető, 
- Korenika László vezető főtanácsos, 
- Borbély Róbert főelőadó, 
- Sándor János főmunkatárs, 
- Bódis Attiláné főelőadó, 

 
Jelen van továbbá: Nyers Györgyi intézményvezető, Peitlerné Takács Éva művelődési 
ház igazgató. 
 
 
Zsombok Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy 7 fő jelen van, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
 
1.) Tájékoztató a polgármester két ülés közötti tevékenységéről, az átruházott hatáskörben 
hozott döntéseiről. 
 
Előadó: Zsombok  Lajos polgármester 
 
2.) Beszámoló a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2010.évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek 
bérletéről szóló módosított 7/1994.(II.24.) rendeletének módosítása. 
 
4.) Pályázat kiírása önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadására. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
5.) Lengyeltóti belterületi vízrendezés II.ütem beruházás műszaki tartalom változtatása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
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6.) Tájékoztatás a Lengyeltóti, Csokonai u.1.sz. alatti 364/2 hrsz-ú ingatlanon bútorbolt 
felújítással kapcsolatban. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
7.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ átköltözése a Lengyeltóti, Zrínyi u.6.sz. alatt lévő 
diákotthon épületébe. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
8.) 2010.évi belső ellenőrzési hozzájárulás tényleges megállapítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
9.) Saját levelező szerver kialakítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
10.) Dr. Kovácsy Tibor 2 kamerás térfigyelő rendszer kiépítésének lakbér-beszámítási 
kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
11.) Tűzoltó autó eladásával kapcsolatos érdeklődés. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
12.) Megjelenés az „Akikre büszkék vagyunk” c. kiadványban. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
13.) Körzeti megbízott munkájának felmérése, település közbiztonságára kifejtett hatásának 
vizsgálata. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
Zárt ülés anyaga: 
 
1.) Javaslat megfogalmazása megyei kitüntető címek adományozására. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
2.) Kitüntető címek adományozása.  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
3.) Megbízás aljegyző helyettesítésére. 
 
Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

159/2011.(V.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                         A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi pontok 
                         tárgyalásával egyetért.  
 
 
1.) Tájékoztató a polgármester két ülés közötti tevékenységéről, az átruházott hatáskörben 
hozott döntéseiről. 
 
Előadó: Zsombok  Lajos polgármester 
 
(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

160/2011.(V.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                              A képviselő-testület a polgármester két ülés között végzett 
                              tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
                              szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
 2.) Beszámoló a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2010.évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 
 
Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
A napirend tárgyalásánál jelen van: Paldesz Zoltánné óvoda gyermekvédelmi felelőse, Marics 
Mariann bölcsőde-vezető, Sebestyénné Lédig Éva családgondozó, Nyers Györgyi szociális, 
gondozási intézmények intézményvezetője, Dr. Györe Zsuzsanna Melinda Gyámhivatali 
főtanácsos, Vincze Ádám hadnagy Fonyódi Rendőrkapitányság részéről, Dávid Jánosné 
főmunkatárs. 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Minden érintett szervett részéről, korrekt szakmai beszámoló készült, melyért köszönetét 
fejezi ki az abban résztvevőknek.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

161/2011.(V.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                             Lengyeltóti Város Képviselő-testülete az önkormányzat 
                             2010.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladati ellátásáról 
                             készített átfogó értékelését megtárgyalta és elfogadja. 
 
                             Határidő: 2011. május 31. 
                             Felelős: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
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3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek 
bérletéről szóló módosított 7/1994.(II.24.) rendeletének módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Kéri a testület tagjait, hogy a rendelet-tervezet 24.§.(4) bekezdésében foglaltakkal 
kapcsolatban tegyék meg javaslatukat, hogy a helyiség bérlőjének meghatározása kinek a 
hatáskörébe tartozzon.  
 
Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület hatáskörbe kerüljön a döntési lehetőség.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

162/2011.(V.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                      A képviselő-testület a rendelet 24.§. (4) bekezdését az alábbiakban 
                      javasolja a rendeletbe beépíteni: 
                      „A pályázati eljárás eredménytelensége esetén a helyiség pályázati 
                      eljárás nélkül is bérbe adható. Ebben az esetben a helyiség bérlőjét 
                      a képviselő-testület határozza meg.” 
 
                      Határidő: azonnal 
                      Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2011. (V.26.) számú rendelete 
a 15/1994./VII.28./, 8/1995/III.30./,  
a 16/2003./XII.23./, 9/2005.(IV.29.),  

10/2006.(III.31.), 19/2009.(IX.25.), számú rendeletekkel módosított 
a lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/1994. (II. 24.) számú rendeletének 

módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
4.) Pályázat kiírása önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadására. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
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Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet   képviselő-testületi tag 
 
Kérdése, hogy az udvar is bérbeadásra kerül-e és számon kérik tőlük annak további rendbetételét?  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A bérbeadás az udvarra nem terjed ki, mivel a testületnek más céljai vannak azzal kapcsolatban.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

163/2011.(V.26.) képviselő-testületi határozat 
 
 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről 
szóló 7/1994. (II. 24.) számú rendelet 25. § értelmében az alábbi helyiség bérleti jogának 
elnyerésére pályázatot ír ki. 
 
a.) A pályázható helyiség adatai: 
 Lengyeltóti, Csokonai u. 3. (365. hrsz.) 
 hasznos alapterülete: 74 m2 

 rendeltetése: irodaépület és udvar 
 felszereltsége: összes közművel rendelkezik 
b.) felhasználás célja, folytatható tevékenység: irodai szolgáltató tevékenység 
c.) bérleti szerződés időtartama (határozott, határozatlan vagy feltétel bekövetkezéséig tartó):  
 határozatlan 
d.) a leendő bérlő által saját költségén elvégzésre váró építési munkák és ezek elvégzésének 
határideje, az eredeti állapot helyreállításának kötelezettsége: nem releváns 
e.) pályázni jogosultak: a pályázat nyilvános, azon minden természetes és jogi személy, 
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részt vehet. 
f.) induló bérleti díj: 950 Ft/m2/HÓ 

g.) a pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal, Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. 
Polgármesteri titkárság. Benyújtási határidő: 2011. május 31. 12.00 óra. A pályázatok 
elbírálására a benyújtási határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülésen kerül sor. 
A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, 
címét, a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát, nyilatkozatot arról, hogy a 
pályázati feltételeket elfogadja. 
A pályázók közül az részesül előnyben, aki a legmagasabb összegű bérleti díj és annak 6 
hónapra eső részének megfizetését egy összegben vállalja. 
A pályázati hirdetményt a bérbeadó a helyben szokásos módon (Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláin, valamint a város honlapján) legalább 5 napig kihirdeti. 
A pályázati eljárás eredménytelensége esetén a helyiség pályázati eljárás nélkül is bérbe 
adható. Ebben az esetben a helyiség bérlőjét a Képviselő-testület átruházott hatáskörében 
határozza meg. 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati kiírás kihirdetéséről és a pályáztatás 
lebonyolításáról gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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5.) Lengyeltóti belterületi vízrendezés II.ütem beruházás műszaki tartalom változtatása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

164/2011.(V.26.) képviselő-testületi határozat 
 

 
1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Lengyeltóti 
belterületi vízrendezés II. ütem” című DDOP-5.1.5/c-09-2010-0005 azonosító számon 
támogatott projekt 1-0 jelű földárkának 0+010 sz-tól a 0+410 szelvényig tartó tervezési 
szakaszán a 423 hrsz-ú árok ingatlanon a tervezett és támogatott földmunkákat nem valósítja 
meg. A projekt támogatását végző közreműködő szervezetnél a műszaki tartalom 
csökkentését kezdeményezi. 
Felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy az elmaradó munkák értékének a 
projekten belül más munkanemekre történő felhasználásáról a közreműködő szervezettel 
tárgyalást folytasson. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
6.) Tájékoztatás a Lengyeltóti, Csokonai u.1.sz. alatti 364/2 hrsz-ú ingatlanon bútorbolt 
felújítással kapcsolatban. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság az előterjesztés 1/b. és 2/a. pontját javasolja elfogadásra a testületnek.  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

165/2011.(V.25.) képviselő-testületi határozat 
 

                            Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Csokonai u.1. 
                            szám alatti, 364/2 hrsz-ú ingatlanon lévő bútorbolt felújításával kapcsolatban 
                            nem bíz meg független igazságügyi szakértőt a tetőszerkezet kivitelezési 
                            munkáinak felülvizsgálatával. 
 
                            Határidő: azonnal 
                            Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

166/2011.(V. 26.) képviselő-testületi határozat 
 
                            Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felszólítja 
                            a bútorbolt tetőszerkezet kivitelezését végző vállalkozót, hogy a 
                            padlástérben feltárt hiányosságokat, a felső deszkázat helyre- 
                            állítását, az agyagtapasztás kijavítását, valamint a padlás letakarí- 
                            tását 30 napon belül végezze el. 
 
                            Határidő: azonnal 
                            Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
7.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ átköltözése a Lengyeltóti, Zrínyi u.6.sz. alatt lévő 
diákotthon épületébe. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet   képviselő-testületi tag 
 
Az előterjesztés mellékletét képezi az átköltözés költsége. A számítógépek átkötése 
megítélése szerint nagyon magas összeget takar. Miért nem tudja a hivatal informatikusa ezt a 
problémát megoldani? 
 
Nyers Györgyi intézményvezető 
 
A Somogyinformatika Kft. végzi a gépek karbantartási munkáit, melyek hálózati rendszerbe 
vannak egybekötve. Az adott árajánlatban összesen 9.000,-Ft a kiszállási díj, a többi 
anyagköltség.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Nem biztos, ha mással végeztetnék el a feladatot, akkor kevesebbe kerülne, mivel a cég felel a 
gépek biztonságos üzemeltetéséért.  
 
Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
A hivatal informatikusának nincs olyan végzettsége, hogy egy hálózati rendszer kiépítésén 
dolgozzon. A programokban kapcsolatos ügymenetben tudják az ő munkáját igénybevenni.  
Az átköltözés költségét az intézményvezető saját költségvetéséből oldja meg, erre külön 
fedezetet az önkormányzatnak nem kell biztosítania. Bútorvásárlás nem engedélyezett a 
polgármester úr.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

167/2011.(V.26.) képviselő-testületi határozat 
 
 

                   Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási   
                   Központ költözését a diákotthon épületébe támogatja. 

 
                        Határidő: azonnal 
                        Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
8.)2010. évi belső ellenőrzési hozzájárulás tényleges megállapítása 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

168/2011.(V.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                              Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi belső  
                              ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos elszámolást elfogadja. Az elszámolás   
                              során a 2010. belső ellenőrzési feladatok ellátásához: 
                              Hács Község Önkormányzatának 14 ezer Ft,  
                              Gyugy Község Önkormányzatának 17 ezer Ft,  
                              Kisberény Község Önkormányzatának 7 ezer Ft,  
                              Buzsák Község Önkormányzatának 34 ezer Ft,  
                              Öreglak Község önkormányzatának 38 ezer Ft,  
                               Pamuk Község Önkormányzatának 44 ezer Ft,  
                               Somogyvámos Község Önkormányzatának 19 ezer Ft,  
                               Somogyvár Község Önkormányzatának 302 ezer Ft,  
                               Szőlősgyörök Község Önkormányzatának 37 ezer Ft  
                               hozzájárulási kötelezettsége áll fenn.   
  
                               Határidő: azonnal 
                               Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
9.) Saját levelező rendszer kialakítása 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr.Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A szerver beszerzésével még várnak 1-2 hónapot, addig a levezést folyamatosan 
karbantartják, így az esetleges hibák kiküszöbölhetőek.  
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Zsombok Lajos  polgármester 
 
Jónak tartaná, ha a pénzügyi részlegnek teljesen különálló adatbázisa lenne, mivel ott tárolják 
a legtöbb információt.  A Jogi Bizottság a szerver beszerzését támogatja. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

169/2011.(V.26.) képviselő-testületi határozat 
 

1. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az előterjesztés mellékletének 2. pontjában szereplő Szerver számítógép beszerzésére,  
az árajánlatban szerepeltek alapján, összesen 281 600,-Ft +ÁFA értékben. 
A fejlesztési kiadás a működési kiadások átcsoportosításával valósul meg. 
Az  átcsoportosításnak  megfelelően  Lengyeltóti Városi  Önkormányzat  költségvetési 

            előirányzatát  és  költségvetési rendeletét módosítja, melyet a soron következő testületi 
            ülésre elő kell terjeszteni. 
 
            Határidő: azonnal 
            Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
10.) Dr. Kovácsy Tibor 2 kamerás térfigyelő rendszer kiépítésének lakbér-beszámítási 
kérelme 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság az előterjesztésben foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

170/2011.(V.26.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete SMART VALUE CONSUL- TING 
Kft. 1115. Budapest, Ballagi Mór u. 6. szám (képviseli: dr. Kovácsy Tibor Lengyeltóti, Zrínyi 
u. 12.) kérelmére tulajdonosi hozzájárulását adja a Lengyeltóti, Zrínyi u. 12. szám alatti, 375. 
hrsz-ú, szolgálati lakással beépített ingatlanon 2 kamerás térfigyelő kamerarendszer 
kiépítéséhez. A Képviselő-testület az érvényben lévő lakásbérleti szerződés alapján a 
térfigyelő kamerarendszer kiépítése költségeinek a lakbérbe történő beszámításához nem járul 
hozzá. A tulajdonosi hozzájárulás a két fél között fennálló lakásbérleti jogviszony idejére 
vonatkozik annak felbontásával automatikusan megszűnik.   

Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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11.) Tűzoltó autó eladásával kapcsolatos érdeklődés. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság javaslata, hogy a vételár ismeretében döntsenek az eladásról.  
 
Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
Az autó egy muzeális érték, ha eddig nem foglalt helyet, akkor ezután sem fog. Biztos abban, 
hogy a vevő nem fizetne érte annyit, amennyit érne.  
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
Amíg nem jelentkeztek megvételre, senkinek nem jutott eszébe, hogy létezik az autó. Nem 
tudja, hogy valóságban milyen értéke lehet, de véleménye szerint, elfoglalja és 
kihasználatlanná teszi a szertár egy helyiségét. Fel kellene mérni, hogy melyek azok az 
épületek, gépek és területek, amelyek az önkormányzat tulajdonában vannak, de nem 
használják. Ezeket a régi dolgokat rendbe kellene tenni, melynek a módját meg kellene 
keresni, akár alapítvány, társadalmi munka, közmunka formájában. Nem gondolja, hogy 
azonnal állítsák helyre az autót, de rövid határidőn belül gondoskodni kell az utókor számára 
történő megőrzésről. Természetesen felvetődik, hogy ha jó áron tudnák értékesíteni, akkor azt 
az összeget másra is lehetne fordítani.  
 
Dr.Kovácsné Füstös Erzsébet   képviselő-testületi tag 
 
Kérdése, hogy az autót nem lehetne-e kiállítani? 
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
A tűzoltóságnak komoly hagyományai voltak a városban. Valószínű, hogy a helytörténeti 
gyűjtemény  udvarán helyet találhatnak az autónak.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A Jogi Bizottság 3 igen szavazattal abban döntött, hogy az autót nem kívánja értékesíteni.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Javasolja, hogy a vételár ismeretében újra tűzze napirendre a testület az autóval kapcsolatos 
előterjesztést.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

171/2011.(V.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                                A képviselő-testület a tűzoltó autó eladásával kapcsolatosan 
                                a vételár ismeretében hozza meg döntését. 
 
                                Határidő: értelem szerint 
                                Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
       
12.) Megjelenés az „Akikre büszkék vagyunk” c. kiadványban 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság a kiadványban való megjelenést támogatja, és javasolják, hogy 
Lengyeltótiról készüljön kiadvány.  
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
A kiadvány országos, dunántúli, vagy Somogy megye jellegű? 
 
dr. Bertalan Bernadett  kistérségi irodavezető 
 
A kiadvány országos jellegű.  
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
El kell gondolkodni, hogy a városról korábban készült kiadványokból egy utánnyomást kell 
rendelni, vagy új prospektust kiadni, 3 nyelven (magyar, német, angol). Javasolja, hogy az 
összeállítást szélesebb körre terjesszék ki, így az ötletekből lehetne meríteni.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A LEADER program keretében hátrányt jelent, hogy városi címmel rendelkeznek, mivel nem 
lehet kiadvány kiadására pályázatot benyújtani.  
 
A napirend keretében tájékoztatja a testületet az 1000 ház programról, mely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

172/2011.(V.26.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Városok, nagyközségek, községek 
szülöttei” – Akikre Büszkék Vagyunk elnevezésű kiadványban való megjelenéssel egyetért. A 
kiadványban bemutatásra kerül a Zichy család és Fodor András 1-1 oldalon A/5-ös 
formátumban. A megjelenés költségvonzata: 40.000 forint, melyet Lengyeltóti Város 
Önkormányzat 2011. évi költségvetése terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza 
Zsombok Lajos polgármestert a megjelenésről szóló megállapodás megkötésére az Európa 
Kulturális Műsorszervező Irodával (1123 Budapest, Ráth Gy. u. 1.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
13.) Körzeti megbízott munkájának felmérése, település közbiztonságára kifejtett hatásának 
vizsgálata. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A bizottságok a témában álláspontjukat kialakították, mely megküldésre kerül a 
rendőrkapitányság részére. A felmérés csupán tájékoztató jellegű, így döntést nem kell hozni. 
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
Megítélése szerint, ha ismernék a rendőröket, akkor talán jobb pontszámokat is adhattak 
volna. Kezdeményezni kell, hogy a testület látogasson el az őrsre, vagy őket kell meghívni 
egy beszélgetésre.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
A hivatal hirdetőtábláján a helyi rendőrség fogadóórái fel vannak tüntetve.  
 
 
A képviselő-testület a körzeti megbízott munkájának felmérése, település 
közbiztonságára kifejtett hatásának vizsgálatával kapcsolatos tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
 
 
14.) Tájékoztató 
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Zsombok Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a kistérség által benyújtott leghátrányosabb helyzetű 
kistérséges pályázatokat (egészségterv, hátrányos helyzetű gyermekek integrációja, roma 
komplex foglalkoztatási program) elutasították, ami azt jelenti, hogy a kistérségből 460 millió 
forintot vonnak el. Levelet intézett a pályázatok ügyében Fellegi Tamás miniszter Úrnak, 
valamint Balogh Zoltán államtitkár Úrnak.  
 
Elmondja továbbá, hogy a körforgalomra benyújtott pályázat is elutasításra került, forráshiány 
miatt.  
 
Tájékoztatást ad az Árindex Kft. ajánlatáról, melyről a képviselő-testület a május 31-én 
tartandó rendkívüli ülésén fog állást foglalni.  
 
A Zichy parkra benyújtott pályázatot június elején fogják elbírálni. Ha nyertes a pályázat 
akkor 500.000,-Ft-hoz juthatnak, ha nem, akkor is vannak a testületnek kötelezettségei. 
Alpolgármester Úr közreműködésével kidolgozták azon minimális bekerülési költséget, amely 
terheli az önkormányzatot, mely 350.000,-Ft körüli összeg. (betonszegély, mosott kavics, 
öntöttkő asztal és pad, zászlótartó alapja és az emlékmű alapja). A munkálatokhoz 
mindenképpen hozzátartozik a 3 db. fa kivágása.  
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
A megbeszélés alapgondolata az volt, hogy viszonylag késői az időpont ahhoz, hogy valaki 
parkot építsen. Szem előtt kellett tartani, hogy nem nyernek a pályázaton és mi az a 
legminimálisabb feladat, ami a park létrehozásához szükséges. Fontos, hogy az elkövetkező 
nyári aszályos időszakra olyan növények telepítését vállalják be, amelyet gondozni is tudnak. 
A park helyreállítási munkálatait mértékkel kell megoldani, mert rossz hatást keltenének 
azzal, hogy elkezdik kivágni a fákat és a bokrokat. Többen támogatják, hogy a nagy fenyőfa 
maradjon meg, azokat a növényeket kellene előnyben részesíteni, amennyiben nem teljes 
földcsere lesz, melyek jobban bírják a szűkösebb tápanyagot.  
Fontosnak tartja, hogy biztonságos alappal oldják meg a kövek elhelyezését, hogy később ne 
okozhasson balesetet.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatásul közreadja a testületi tagoknak azt a plakettet, amely a Zichy évfordulóra fog 
készülni.  
Tájékoztatja a testületet, hogy a Művelődési Ház Igazgatójával a tegnapi nap folyamán Légen 
jártak. A testvértelepülés június 18-án tartja a falunapot, melyre tisztelettel várják a testület 
tagjait, a néptánccsoportot és a zenészeket. A városnapra Lég településről a futballisták 
jönnek. Farkaslaka polgármesterével telefonon egyeztette a Tóti Napok programját, aki 
elmondta, hogy néptánccsoporttal fognak érkezni. 
Az országgyűlés alelnöki Latorczay Úr visszajelzéssel élt a rendezvénnyel kapcsolatosan. A 
Zichy család leszármazottja Dr. Zichy Mihály szintén elfogadta a meghívást és a felkérést.  
 
Peitlerné Takács Éva  Művelődési Ház Igazgató 
 
Rövid tájékoztatást ad a Tóti Napok rendezvény előzetesen összeállított programjáról, melyről 
a testület a május 31-i ülésére részletesebb anyagot fog kapni. 
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Zsombok Lajos  polgármester 
 
Bejelenti, hogy a képviselő-testület a továbbiakban zárt ülés keretében folytatja a 
tanácskozást.  
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 

Zsombok Lajos                                                                                              Dr. Szatmári Ibolya 
polgármester                                                                                                               jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


