
J e g y z ő k ö n y v  
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 15-én 
megtartott rendkívüli üléséről 
 
 
Jelen vannak: 
 

- Zsombok Lajos polgármester, 
- Jozó Tamás, Kenyér Endre, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán képviselő-testületi 

tagok, 
- dr. Szatmári Ibolya jegyző, 
- dr. Szűcs Gábor kistérségi referens, 
- Bódis Attiláné főelőadó 

 
 
 
Zsombok Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy 5 fő megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
1.) Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 
fizetendő díjakról szóló rendelet módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
2.) Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
3.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár igazgató állás pályázat elbírálásához 
szakértő felkérése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
4.) Lengyeltóti, 34 hrsz-ú Keleti temető telekhatár-rendezési ügye. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
5.) Egyebek 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

191/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

                                A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 
                                pontokkal egyetért. 
 
 
1.) Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 
fizetendő díjakról szóló rendelet módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2011.(VI.16.) rendelete 

a Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézményben 

fizetendő díjakról szóló 
24/2007.(XII.21.) rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
2.) Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

192/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja csatlakozási 
szándékát a 2011. szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülő Európai 
Mobilitási Héthez, vállalva Lengyeltóti városban a következő program(ok) 
megvalósítását: 
 
− Egyhetes rendezvénysorozat szervezése a 2011. év „Közlekedj ÖKOsan!” 

központi jelmondatának jegyében. 
 
− Legalább egy olyan hosszútávú intézkedés meghozatala, amely elősegíti a 

személygépkocsi helyett a környezetkímélő, fenntartható városi közlekedés 
használatát. 
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− EURÓPAI AUTÓMENTES NAP szervezése 2011. szeptember 22-én. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Mobilitási Hét Kartájának az 
aláírására. 
 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
3.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár igazgató állás pályázat elbírálásához 
szakérő felkérése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

193/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Városi 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgató beosztás ellátására kiírt pályázat 
elbírálásában résztvevő bizottság országos szakmai szervezet tagjaként Kálmánné 
Bodó Edit (8306 Keszthely, Vaszary Kolos u. 14. A/3) szakértőt bízza meg. 
 
Kálmánné Bodó Edit szakértői munkájáért 30.000 Ft + 25% ÁFA vállalkozási díj, 
valamint 4.245 Ft útiköltség, összesen 41.745 Ft díj illeti meg, amely összeg 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának pénzforgalmi számlájáról kerül 
kiegyenlítésre.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szakértővel megkötendő 
vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
4.) Lengyeltóti, 34 hrsz-ú Keleti temető telekhatár-rendezési ügye. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 
 
A területre szüksége van az önkormányzat, arról azonban vitatkozni lehet, hogy a 200.000,-Ft 
sok, vagy kevés.  
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Zsombok Lajos  polgármester 
 
A 200.000,-Ft-al még nem áll meg az önkormányzat kiadása, mert ehhez még az átírási, 
ügyvédi költségek jönnek és kb. 270.000,-Ft lesz.  
 
Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
Javasolja, hogy a területért ajánljanak 150.000,-Ft-ot.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Megítélése szerint a 150.000,-Ft-os ajánlat nagyon méltányos.  
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

194/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 
                         Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
                         Önkormányzat tulajdonában lévő Lengyeltóti, K-i temető (34 hrsz.) 
                         a Lengyeltóti 14 hrsz-ú ingatlanok valós állapotnak megfelelő telek- 
                         határrendezése vonatkozásában a 14 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa Unger 
                         Judit Lengyeltóti, József A.u. 14. szám alatti lakos által 
                         tett 200.000,-Ft-os ajánlatát nem fogadja el.  
                         Az érintett 218 m2 területrészért bruttó 150.000,-Ft –os ajánlatot 
                         tesz.  A telekhatár-rendezéssel felmerülő összes költséget (vázrajz 
                         készítés, ügyvédi költség, földhivatali költség) az Önkormányzat 
                         vállalja. A képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgár- 
                         mestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
                         Határidő: értelem szerint 
                         Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
          
 
5.) Egyebek 
 
 
Makarész Zoltán  képviselő-testületi tag 
 
Kéri, hogy a keleti temetőben az új parcellázás területét gyalultassák meg addig, amíg több 
sírhelyet nem adnak el, mert utána már nem lehet.  
Kérdése, hogy az idei évben jár-e külföldi kiküldetési átalány. 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A kaszálás és rendbetétel az önkormányzat és az üzemeltető közös feladata. A 
tereprendezéssel még várjanak, mivel pályázati forrás lehetősége merült fel.  
Javasolja a testületnek, hogy döntsenek arról, hogy az idei évben nem jár kiküldetési átalány. 
Az önkormányzat fizeti az utat, szállásdíjat sem kell fizetni, az ellátásukról is gondoskodnak.  
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

195/2011.(VI.15.) képviselő-testületi határozat 
 
                             A képviselő-testület a 2011.évben  a külföldi kiküldetést 
                             teljesítők részére költségtérítés nem állapit meg.  
                             Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy a soron következő 
                             ülésre az erre vonatkozó rendelet-módosítást készítse elő.  
 
                             Határidő: értelem szerint 
                             Felelős: Zsombok Lajos polgármester   
    
 
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
A továbbiakban tájékoztatást ad a hétvégi Légi programról, valamint a Tóti Napra érkező 
vendégek elhelyezéséről.  
 
Megköszöni a megjelentést, a továbbiakban a képviselő-testület együttes ülés keretében 
folytatja munkáját.  
 
 
 

kmf. 
 
 

dr. Szatmári Ibolya                                                                                    Zsombok Lajos 
jegyző                                                                                                         polgármester  


