
J e g y z ő k ö n y v  
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 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, 
- dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető, 
- Subicz Istvánné közgazdasági irodavezető, 
- Dávid Jánosné főmunkatárs, 
- Sándor János főmunkatárs, 
- Korenika László vezető-főtanácsos, 
- Bódis Attiláné főelőadó, 

 
Jelen van továbbá: Nyers Györgyi intézményvezető 
 
 
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, az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről. 
 
Előadó: Zsombok  Lajos polgármester 
 
2.) Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
3.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 5/2009. (II. 27.) 
számú rendelet módosítása (az Alapszolgáltatási Központot fenntartó társulás társulási 
megállapodásának módosítása miatt). 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
4.) Az Önkormányzat 2011.évi költségvetési rendeltének módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
5.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
26/2007.(XII.21.) rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevétel megtárgyalása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
6.) Pete Lajos közben forgalom lassítók elhelyezése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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7.) „Lengyeltóti belterületi vízrendezés II. ütem” vízjogi létesítési engedély módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
8.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat vagyonbiztosításának módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
9.) Védőnői szolgálat ellátási területének módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
10.) Somogyi Hírlap PR ajánlata. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
11.) Horváth István lengyeltóti lakos körhinta felállítási ügye Tóti Napok alkalmával. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
12.) Egyebek 
 
 
Zárt ülés anyaga: 
 
1.) Önkormányzati lakás iránti kérelmek elbírálása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
2.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elbírálása. 
 
Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
3.) Kivételes méltányosságú ápolási díj iránti kérelem elbírálása. 
 
Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

201/2011.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 
 

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

202/2011.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                                   A képviselő-testület a polgármester két ülés között végzett tevékeny- 
                                   ségéről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 
                                   tájékoztatót elfogadja. 
 
 
2.) Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

203/2011.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                                   A képviselő-testület a folyamatban lévő pályázatokról szóló  
                                   tájékoztatót elfogadja. 
 
                                   Határidő: azonnal 
                                   Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
3.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 5/2009. (II. 27.) 
számú rendelet módosítása (az Alapszolgáltatási Központot fenntartó társulás társulási 
megállapodásának módosítása miatt). 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2011.(VI.29.) rendelete 

6/2009.(III.27), 15/2009.(VIII.26.), 
18/2009.(IX.25.), 28/2009.(XI.27., 7/2010.(IV.23.), 22/2010.(XI.24., 12/2011.(IV.1.)   rendeletekkel  

módosított 5/2009.(II.27.) a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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4.) Az Önkormányzat 2011.évi költségvetési rendeltének módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2011.(VI.29.) rendelete 

az Önkormányzat 2011.évi költségvetését megállapító 
4/2011.(II.25.) rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
5.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
26/2007.(XII.21.) rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevétel megtárgyalása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

204/2011.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy 
                             megyei Kormányhivatal Főigazgatója által „A települési szilárd 
                             hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról  
                             szóló 26/2007.(XII.21.) helyi rendelet előírásaival kapcsolatban tett 
                            törvényességi észrevétellel egyet ért, melynek megfelelően  
                            rendeletet alkot. 
  
                            Határidő: azonnal 
                            Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2011.(VI.29.) rendelete 

a 15/2000.(I.20.), 24/2033.(XII.23.), 16/2055.(VII.1.), 24/2055.(V.28.), 
14/2006.(IV.26.), 5/2008.(VI.20.), 2/2009.(I.30.), 19/2009.(IX.25.), 20/2009.(X.30.), 

9/2010.(IV.23.) és 11/2011.(II.25.) rendeletekkel módosított  
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló 26/2007.(XII.21.) rendelete módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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6.) Pete Lajos közben forgalom lassítók elhelyezése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Sándor János  főmunkatárs 
 
A kivitelezők más megoldáson is gondolkodtak, de a jelenlegi megoldás látszik legcélszerűbbnek, 
mivel nem kell hozzá sem engedély, sem a Magyar Közút Kht. hozzájárulása és a közműveket sem 
érintik. A rácsos áteresz építése túl költséges lenne, melyre nincs fedezet. 
A betonvápás megoldás esetén a beton kötési idejére a forgalmat ki kellett volna tiltani az utcából, 
mely az üzletek forgalmát zavarta volna. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

205/2011.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, 
                             Pete Lajos köz elején és a téren a parkoló szélén készített forgalom- 
                             lassítók megépítését tudomásul veszi és utólagosan hozzájárul annak 
                            fennmaradásához. 
 
                            Határidő: értelem szerint 
                            Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
7.) „Lengyeltóti belterületi vízrendezés II. ütem” vízjogi létesítési engedély módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

206/2011.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 
 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Lengyeltóti belterületi 
vízrendezés II. ütem” 1-0 jelű árkát a 414 hrsz-ú ingatlan D-i oldalán építi meg, a meglévő árok 
meghosszabbításával a Szent János árokig. Az új nyomvonal megtervezésével a Kapos-Hidro Kft-t 
bízza meg 100.000,-Ft bruttó tervezési díjért, mely magába foglalja a szolgalmi jog bejegyzésére 
alkalmas vázrajz elkészítését is.  
A tervek elkészülte után a vízjogi létesítési engedély módosítását kéri, melyhez a 70.000,-Ft eljárási 
díjat biztosítja. 
 
Határidő. értelem szerint 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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8.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat vagyonbiztosításának módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

207/2011.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                                 A képviselő-testület a Lengyeltótiért Somogyért Egyesülettel 
                                 kötendő megállapodást a vagyonbiztosításra vonatkozóan elfogadja. 
                                 Felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
                                 Határidő: értelem szerint 
                                 Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
9.) Védőnői szolgálat ellátási területének módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

208/2011.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat, mint egészségügyi szolgáltató, Képviselő-testülete a védőnői 
feladatellátás módosítással érintett képviselő-testületek határozatai alapján, kérelmet nyújt be a 
védőnői szolgálat ellátási területének módosítására vonatkozóan a Somogy Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Marcali, Fonyódi, Lengyeltóti, Kistérségi Népegészségügyi 
Intézete felé. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 

 

10.) Somogyi Hírlap PR ajánlata. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 
 
Javasolja az újságban való megjelenést, hisz ez csak évi 1 alkalommal válik szükségessé. Megítélése 
szerint a rendezvény költségvetése ezt az összeget elbírja.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Javasolja, hogy a pénteki és a hétfői számban is jelenjen meg cikk a Tóti Napokról.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

209/2011.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                              A képviselő-testület az Axel Springer Magyarország Kft. (7400. 
                              Kaposvár, Kontrássy u.2/a.) ajánlata alapján 80.000,-Ft+ÁFA 
                              összesen: 100.000,-Ft összegért megrendel a Somogy Hírlapban 
                              egy egyoldalas körképet a XXI. Tóti Napok rendezvénysorozathoz 
                              kapcsolódóan. 
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
11.) Horváth István lengyeltóti lakos körhinta felállítási ügye Tóti Napok alkalmával. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Művelődési Ház területére nem javasolja a körhinta felállítását, mert az zavarja a további 
műsorokat. Vasárnap délelőtt és délután lesznek a sportprogramok és a játszótér átadását, javasolja, 
hogy ott állítsa fel a körhintát. Természetesen a területre helypénzt kell fizetni. 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Egyetért abban, hogy a Művelődési Ház területére ne engedélyezzék a hinta felállítását, mert ezzel 
„búcsú jellegűvé válik” az egész és ez az ünnep nem arról szól.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

210/2011.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth 
                                  István Lengyeltóti, Damjanich u.2.sz. alatti lakos kérelmére a  
                                  Lengyeltóti, Rákóczi u.24.számú, Művelődési Ház területén  
                                  a „Tóti Napok” rendezvénysorozat ideje alatt 2 db. körhinta  
                                  működtetéséhez tulajdonosi hozzájárulását nem adja meg. 
                                  Javasolja nevezett részére a sportpálya előtti terület bérbe- 
                                  vételét.  
 
                                  Határidő: azonnal  
                                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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12.) Egyebek 
 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A továbbiakban a Tóti Napokkal kapcsolatosan szálláselosztásról, a kirándulásról és a három nap 
étrendjéről ad tájékoztatást. 
 
 
 
 
 
 
Bejelenti, hogy a képviselő-testület a szociális ügyek elbírálását zárt ülés keretében folytatja. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 

Zsombok Lajos                                                                                              Dr. Szatmári Ibolya 
polgármester                                                                                                               jegyző 
 
 
 
 
 
 
 


