
J e g y z ő k ö n y v  
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 31-én 
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, 
- Dr. Bek Melinda hatósági irodavezető, 
- Dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető, 
- Korenika László vezető főtanácsos, 
- Sándor János főmunkatárs, 
- Bódis Attiláné főelőadó, 

 
 
 
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.)  Lengyeltóti-Somogyért Egyesület megkeresése játszótér építés ügyben. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
2.) Lengyeltóti, Csokonai u.3.sz. alatti ingatlan helyiségbérleti ügye. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
3.) Árindex Kft. megkeresése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
4.) Lengyeltóti leendő Zichy Emlékpark területén fakivágás. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
5.) Tóti Napok 2011.évi programja. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
Zárt ülés: 
 
1.) Javaslat kitüntető címek adományozására. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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2.) Javaslat megfogalmazása megyei kitüntető címek adományozására. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

182/2011.(V.31.) képviselő-testületi határozat 
 

                             A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 
                             pontokkal egyetért. 
 
 
 
1.)  Lengyeltóti-Somogyért Egyesület megkeresése játszótér építés ügyben. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A napirend tárgyalásánál jelen van: ifj. Lenner Vilmos a Lengyeltótiért-Somogyért Egyesület 
elnöke. 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet   képviselő-testületi tag 
 
Kérdése, hogy amennyiben az egyesület nem tudja a megfelelő összeget biztosítani, akkor 
elveszik a nyert összeg? 
 
Ifj. Lenner Vilmos  egyesületi elnök 
 
Igen, mint minden pályázat esetében, ha nem tudják a feltételeket biztosítani, akkor le kell 
mondaniuk az összegről. 
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
Kérdése, hogy kinek a feladata lesz a játszótér felügyelete és annak tisztántartása.  
 
Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
A megállapodás-tervezetben rögzítésre került az egyesület és az önkormányzat kötelezettsége.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A felügyelet jelenleg és a későbbiek folyamán is az uszoda személyzetének a feladata lesz.  
 
Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
Mi történik abban az esetben, ha az egyesület 2 éven belül feloszlik, az önkormányzat hogyan 
jut a kölcsönadott pénzhez? 
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Zsombok Lajos  polgármester 
 
A megállapodásban és a kölcsönszerződésben is rögzítve van, hogy a kölcsönadott összeget a 
pályázati forrás kézhezvételét követő 8 napon belül, de legkésőbb 6 hónapon belül visszafizeti 
az egyesület.  
 
ifj. Lenner Vilmos  alapítványi elnök 
 
A játékok fele annyiba kerülnének, ha saját maguknak otthon készítenék, de kötelezettség, 
hogy EU. szabványnak megfelelő, tanúsítvánnyal ellátott játékok kerüljenek ki a közterületre. 
A pályázat feltétele, hogy ingyenesen használhatja bárki, tehát nem lehet elkeríteni, zárni a 
területet.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A kölcsönszerződésben szerepel, hogy az önkormányzat csak abban az esetben biztosítja a 3 
millió forintot, ha a többi összeg is rendelkezésre áll. Közös érdeke az önkormányzatnak és az 
egyesületnek, hogy minden előírásnak megfeleljenek, mert különben az MVH nem fogja 
utalni az összeget.  
Az egyesület 5 évig fenntartási kötelezettsége van. Biztosítást köt rá, hogy minden feltétel 
rendben legyen. Az éves hivatalos felülvizsgálatokat a megállapodás szerint az önkormányzat 
vállalja.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

183/2011.(V.31.) képviselő-testületi határozat 
 
                              1.)Lengyeltóti Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellék- 
                              letét képező Lengyeltótiért Somogyért Egyesülettel kötendő 
                              kölcsönszerződést elfogadja. 
  
                              2.) Lengyeltóti Városi Képviselő-testülete az előterjesztés mellék- 
                              letét képező Lengyeltótiért Somogyért Egyesülettel kötendő meg- 
                              állapodást elfogadja. 
 
                              Felhatalmazza a testület Zsombok Lajos polgármestert, hogy a 
                              Lengyeltótiért Somogyért Egyesülettel a kölcsönszerződést és a 
                              megállapodást aláírja. 
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
      
 
 
2.) Lengyeltóti, Csokonai u.3.sz. alatti ingatlan helyiségbérleti ügye. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Dankó József  alpolgármester 
 
A cég részéről az épületen történő esetleges átalakításokra kitért-e a szerződés? 
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Igen, amennyiben átalakítást kívánnak végezni, akkor 6 hónappal előbb a testület felé jelzési 
kötelezettsége van a biztosító társaságnak.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

184/2011.(V.31.) képviselő-testületi határozat 
 
                      Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és 
                      helyiségek bérletéről szóló 7/1994.(II.24.) számú rendelet 26-27.§.-ai 
                      szerint, valamint a 2011. május 26.napján közzétett pályázati kiírás 
                      értelmében a Lengyeltóti, Csokonai u.3. (365 hrsz.) szám alatti önkor- 
                      mányzati tulajdonú helyiséget a Groupama Garancia Biztosító Zrt. 
                      (1051. Budapest, Október 6.u. 20) részére 2011. június 1. napjától 
                      határozatlan időre bérbe adja, 950,-Ft/m2/hó összegért. 
 
                      Felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a helyiségbérleti  
                      szerződés aláírására. 
 
                      Határidő: azonnal 
                      Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
3.) Árindex Kft. megkeresése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Javasolja a testületnek, hogy amíg nem kerülnek kiírásra a pályázatok ne kössenek szerződést. 
Több cég jelezte már, hogy ebben a témában szeretnének ajánlatot adni, lehet, hogy 
kedvezőbbet, mint az Árindex kft.  
 
Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 
 
Nem tartja szükségesnek, hogy most döntsenek a szerződéskötésről.  
 
Dankó József  alpolgármester 
 
A szerződéskötéshez jó lenne tudni, hogy melyek azok a pályázatok, amelyek mentén az 
önkormányzatnak szüksége van pályázatíróra.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

185/2011.(V.31.) képviselő-testületi határozat 
 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                 nem köt szerződést pályázati szaktanácsadási szolgáltatásra 
                                 az Árindex Forrásközvetitó és Beruházási Tanácsadó Kft-vel 
                                 (1071. Budapest, Peterdy u.15.) 
 
                                 Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
4.) Lengyeltóti leendő Zichy Emlékpark területén fakivágás. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a park felújítására benyújtott pályázat nem nyert 
támogatást.  
 
Dankó József  alpolgármester 
 
Nem tartja szükségesnek a nagy fa kivételét, mivel a helyszíni bejáráson nem tartott azt 
életveszélyesnek. Kéri, hogy Kovács Imre bácsitól kérjenek véleményt az ügyben.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A parképítők azt javasolták, hogy ki kell vágni a fát. Teljesen meg van dőlve, lehet, hogy 1 
éven belül nagyobb bajt is okozhat, mivel előtte van a kút és a kereszt. A kérdés nem azon 
van, hogy egészséges-e a fa, hanem azon, hogy egy új arculatot kívánnak a település 
központjában létrehozni és ahhoz illeszkedik-e.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Amennyiben a testület a fa megmaradása mellett dönt, akkor új árajánlatot kell kérni a 
Tűzoltóságtól, ami nem sokkal lesz kevesebb, mert itt inkább a kiszállás költségét kell 
megfizetni.  
Mivel a pályázat nem nyert, valószínű, teljes parképítést nem tudnak végrehajtani, ezért a fa 
megmaradása melletti javaslattal él a testület felé.  
 
Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
Az ilyen magas fenyőfák nagyon veszélyesek egy vihar esetén.  
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A képviselő-testület 5 igen, 2 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

186/2011.(V.31.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Városközpontban található 
leendő Zichy – Emlékpark területén álló 3 db. fenyőfa kivágásával egyet ért. A fák kivágását Marcali 
Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóparancsnokságtól (képviseli: Greffer József tűzoltóalezredes, 
tűzoltóparancsnok) megrendeli, a kivágás költségére bruttó 90.000.- Ft összeget a Városgazdálkodás 
dologi kiadások terhére biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármester Urat 
a fák kivágására kötendő megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
5.) Tóti Napok 2011.évi programja. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(A program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Peitlerné Takács Éva  Művelődési Ház Igazgató 
 
A pénteki és szombati programok egyértelműek, a vasárnap esti program még nem teljes. 
Kiderült, hogy a Kék-tón nincs szálláslehetőség, azért a tegnapi nap folyamán Polgármester 
Úrral Csisztán jártak szállás ügyben, ahol azt megoldódni látszik. A testvértelepülésekről még 
nem ismert, hogy hány fővel érkeznek.  
Több helyen érdeklődött, de ettől kevesebbért tűzijátékot nem tudnak szerezni. Varga Miklós 
műsora kerül a programba, de a tűzijátékig még valamilyen műsort kellene vásárolni. 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Nem biztos, hogy félóráért több százezer forintot kell fizetni, nem olyan hosszú a program 
nélküli időszak, az emberek fel fogják találni magukat műsor nélkül is. Fél órával el kell tolni 
a műsorokat.  
 
Dankó József  alpolgármester 
 
Nem javasolja, hogy 300 e Ft-ért tűzijátékot rendezzenek, az arra ráfordított összegen inkább 
műsort vásároljanak.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Véleménye szerint Varga Miklós műsora elé vásárolják meg a Mikroszkóp színpad 
produkcióját, és Varga Miklós műsorával zárják a rendezvényt. 
Kéri, hogy a testületi tagok a Tóti Napokon az alábbi csoportok vendéglátásáról, kiséréséről 
gondoskodjanak: Makarész Zoltán-Farkaslaka, Wegierska-Górka-Kenyér Endre, Dielheim-
Jozó Tamás, Durdevac-dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Lég-Sipos Zoltán, Szlovénia-Dankó 
József.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozza: 
 

187/2011.(V.31.) képviselő-testületi határozat 
 

                                  A képviselő-testület a Tóti – Napok 2011.évi programját 
                                  jóváhagyja. 
 
                                  Határidő: azonnal 
                                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
Zsombok Lajos polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület a továbbiakban zárt ülés 
keretében folytatja a tanácskozást.  
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 

Zsombok Lajos                                                                                              Dr. Szatmári Ibolya 
polgármester                                                                                                               jegyző 
 
 
 
 


