
 
J e g y z ő k ö n y v  

 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 23-án 
megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
 

- Zsombok Lajos polgármester, 
- Dankó József alpolgármester (később érkezett), 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, 
- Nagyné Horváth Gabriella közgazdasági irodavezető, 
- Sándor János főmunkatárs, 
- Dávid Jánosné főmunkatárs, 
- Subicz Istvánné belső ellenőr, 
- Borbély Róbert műszaki főelőadó, 
- Korenika László vezető-főtanácsos, 
- Bódis Attiláné főelőadó 

 
Jelen van továbbá: Peitlerné Takács Éva Művelődési Ház igazgató, Nyers Györgyi 
Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője. 
 
Zsombok Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy 6 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 döntésekről. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
2.) A helyi adókról szóló módosított 28/2008.(XII.12.) rendelet módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
3.) Lengyeltóti, Pusztaszentgyörgy és Pusztaberény 2011.évi ivóvíz- és szennyvízcsatorna díj 
megállapítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
4.) Települési szilárd hulladék-gyűjtés 2011.évi díjának megállapítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
5.) Önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 13/1995.(X.26.) rendelet 
módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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6.) Étkezési térítési díjak megállapítása 2011.évre a Bölcsődében. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
7.) Étkezési térítési díjak megállapításának véleményezése 2011.évre az oktatási 
intézményben. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
8.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló 
17/2005.(VIII.25.) rendelet módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
9.) Önkormányzati garázsok bérleti díjának megállapítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
10.) Művelődési ház, könyvtár, sportcsarnok és közösségi ház szolgáltatási díjainak 
megállapítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
11.) Tanuszoda belépőjegyek árának megállapítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
12.) Önkormányzati földterületek bérleti díjának megállapítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
13.) Fodor András közoktatási intézmény költségvetési előirányzatok módosításának 
engedélyezése. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
14.) Lengyeltóti város intézményeinél Munka- és Tűzvédelmi feladatok ellátására 
megállapodás megkötése. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
15.) 5/2010.(I.29.) OKM rendelet alapján kapott támogatás rendezése. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
16.) TÁMOP 5.2.5 B-10/2 „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok” 
elnevezésű pályázat benyújtásának támogatása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
17.) Kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása a Fodor András Iskolában. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
18.) Bölcsőde orvosi feladatok ellátására megállapodás megkötése. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
19.) Lengyeltóti, Zrínyi u.4.sz. alatti lakás karbantartási munkái. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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20.) Lengyeltóti, Csokonai u.3.sz. alatti lakás fűtés felújítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
21.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kitűzési ügye. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
22.) Lengyeltóti, Zrínyi u.1-3 szám alatti közösségi ház hasznosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
23.) Lengyeltóti, Csalogány u. Sportpálya területén veszélyes fák kivágása és gallyazása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
24.) Lengyeltóti helyi közutak hóeltakaritási munkáira vállalkozási szerződés megkötése. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
25.) Kaposvári Csiky Gergely Színház bérlet ajánlata. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
26.) Bálványkövi Attila részére a Lengyeltóti, Csalogány u.2.sz. alatti garázs kiutalása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
27.) Lengyeltóti, Kert u.1.szám alatti ingatlan tetőfelújítása. Nagy Lászlóné bérlő lakbér 
mérséklése 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
28.) Lengyeltóti, Csokonai u.6.szám alatti üzlet és irodahelyiség vizesblokk felújítása, 
valamint az alapszolgáltatási központ alagsorában lévő helyiség felújitása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
29.) 2010.évi belső ellenőrzési terv módosítása.  
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
30.) Márton István Imre lengyeltóti lakos számára szociális bérlakás biztosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
31.) Papp Csaba lengyeltóti lakos részére szociális bérlakás biztosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
32.) Kollár Sándorné lengyeltóti lakos részére szociális bérlakás biztosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
33.) Bodor Mária lengyeltóti lakos részére szociális bérlakás biztosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
34.) Fodor András közoktatási intézmény költségvetési előirányzatok módosításának 
engedélyezése saját bevételi többlet terhére  
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
35.) E-On Hungaria Zrt. által kiirt Családi Foci pályázat beadása.  
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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36.) Adventtől Vízkeresztig városi programok.  
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
37.) Kenyér Endréné temetkezési vállalkozó beszámolója a temetők gondozásáról. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
38.) Tájékoztató a Temető utca felújításáról. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Zárt ülés: 
 
1.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elbírálása. 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
2.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2011.évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

260/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
                             polgármester által javasolt napirendi pontokkal egyetért.  
 
 
 
1.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, valamint az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

261/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 
                         A képviselő-testület a polgármester két ülés között végzett 
                         tevékenységéről, valamint az átruházott hatáskörben hozott 
                         döntésekről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 
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2.) A helyi adókról szóló módosított 28/2008. (XII.12.) rendelet módosítása 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
A képviselő-testület bizottságai az előterjesztést megvitatták, javaslatuk a kiosztott 
tájékoztatóban látható. Mivel más javaslat nem érkezett a Jogi, Pénzügyi Bizottság javaslatát 
teszi fel szavazásra. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

262/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                                    A képviselő-testület 2011. január 1 napjától az építmény- 
                                    adó mértékét az alábbiak szerint állapítja meg: 

- lakás után 1050,-Ft/m2, üzleti cél esetén 450,-Ft/m2, 
- garázs esetében: 250,-Ft/m2 

 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

263/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 
                                   A képviselő-testület 2011. január 1. napjától a telekadó 
                                   mértékét az alábbiak szerint állapítja meg: 
                                   800 m2-ig 85,-Ft/m2, 800 m2 felett 4,-Ft/m2 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

264/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 
                                  A képviselő-testület 2011. január 1. napjától a magánszemélyek 
                                  kommunális adóját az alábbiak szerint állapítja meg: 
                                  Lakás esetén: 9.000,-Ft, pince esetében 12 m2-ig: 3.500,-Ft, 
                                  pince esetében 12 m2 felett: 5.000,-Ft 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

265/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 
                                   A képviselő-testület az iparűzési adó mértékét változatlanul  
                                   hagyja. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

266/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 
                                 A képviselő-testület 2011. január 1. napjától az idegenforgalmi 
                                 adó mértékét 250,-Ft/fő/éj –ben határozza meg. 
      
Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2010.(XI.24.) rendelete 

a 31/2009.(XII.15. rendelettel módosított  28/2008.(XII.12.)  
a helyi adókról szóló rendelet  módosításáról 

 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
                               
3.) Lengyeltóti, Pusztaszentgyörgy és Pusztaberény 2011.évi ivóvíz- és szennyvízcsatorna díj 
megállapítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság a 2.számú alternatíva elfogadását javasolja.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

267/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                         Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
                         nyújt be a 2011.évi ivóvíz szolgáltatási díjtámogatásának igény- 
                         lésére. Meghatalmazza a DRV Zrt-t (Siófok, Fő u.37.), hogy 
                         készítse el és nyújtsa be a pályázatot a lakossági ivóvíz állami 
                         támogatás elnyerése érdekében. 
                         Utasítja a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges nyilatkozatokat. 
 
                         Határidő: azonnal 
                         Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2010.(XI.24.) rendelete 

a 2011.évi ivóvíz és szennyvízcsatorna díjáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
4.) Települési szilárd hulladék – gyűjtés 2011.évi díjának megállapítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a konzorciumban résztvevő polgármesterekkel  a holnapi nap 
folyamán tartanak megbeszélést, ahol együttesen próbálnak egy közös alternatívát kidolgozni.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

268/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 
 
                            A képviselő-testület a település szilárd hulladék-gyűjtés 2011.évi 
                            díjának megállapításáról szóló előterjesztést leveszi a napirendről. 
                            Az adatok pontos ismeretében a napirend a december havi ülésen  
                            kerüljön a képviselő-testület elé. 
 
                            Határidő: értelem szerint 
                            Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
Dankó József alpolgármester megérkezett az ülésre.  
 
 
5.) Önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 13/1995.(X.26.) rendelet 
módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A bizottság a lakbérek esetében 5 %-os emelést javasol. 
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Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A rendelet 21.§.-ának (3) bekezdését is szükséges módosítani, mivel a bizottság elnevezése 
változott.  
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2010.(XI.24.) rendelete 

a 8/2000.(II.24.), 11/2003.(X.30.), 18/2003.(XII.23.), 23/2008.(XI.28.), 
19/2009.(IX.25.), valamint a 29/ 2009. (XI.27.)  rendeletekkel  

módosított az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról 
szóló 13/1995.(X.26.) rendelet módosításáról 

 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
6.) Étkezési térítési díjak megállapítása 2011.évben a Bölcsődében 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2010.(XI.24.) rendelete 

6/2009.(III.27), 15/2009.(VIII.26.),18/2009.(IX.25.), 28/2009.(XI.27.), valamint a 
7/2010.(IV.23.) rendeletekkel módosított  

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
5/2009.(II.27.) rendelete módosításáról  

 
( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
  
7.) Étkezési térítési díjak megállapításának véleményezése 2011.évre az oktatási 
intézményben 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Zsombok Lajos  polgármester 
 
A térítési díjakat a Jogi, Pénzügyi és Településpolitikai Bizottság, valamint a Népjóléti 
Bizottság az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

269/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                          Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                          a közoktatási intézménynél 2011. január 1-től érvényes 
                          étkezési térítési díjak mértékét a mellékletben meghatározott 
                          adatok szerint elfogadja és meghatározásra javasolja az  
                          intézményt fenntartó Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
                          Társulásnak. 
 
                           Határidő: értelem szerint 
                           Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
8.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló 
17/2005.(VIII.25.) rendelet módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2010.(XI.24.) rendelete 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndij odaitéléséről szóló 
17/2005.(VIII.25.) számú rendelet módositásáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
9.) Önkormányzati garázsok bérleti díjának megállapítása 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
A Bizottság 10 %-os bérleti díj emelést javasol. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

270/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                      Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
                      garázsok bérleti díját 2011. január 1. napjától havi 3.520,-Ft/m2/év  
                      (ÁFA-val) összegben állapítja meg. 
 
                      Határidő: 2011. január 1. 
                      Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
10.) Művelődési Ház, Könyvtár, Sportcsarnok és Közösségi ház szolgáltatási díjainak 
megállapítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
A bizottságok egyetértenek az előterjesztésben foglaltakkal. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

271/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                             A képviselő-testület a Művelődési Ház, Könyvtár, Sportcsarnok és 
                             Közösségi Ház szolgáltatási díjait 2011. január 1-napjától az alábbiak 
                             szerint állapítja meg: 
 

Művelődési ház, könyvtár, sportcsarnok és közösségi ház s zolgáltatási díjai 2011.évre 
  2011.január 1-t ől 

Sportcsarnok óradíjai:   
 Lengyeltóti iskola, óvoda számára ingyenes 
 Lengyeltóti nevét viselő egyesületek számára ingyenes 
 a fennmaradó időben:        nagyterem 3.000.-Ft/óra 
                                        kisterem 1.100.-Ft/óra 
 hétvégi igénybevétel  (min.4 óra) 12.000.-Ft 
   
Művelődési ház és közösségi ház terembérleti díjai:   
 kereskedelmi célú - árusítás,büfé,disco (1 helyiség) 10.000.-Ft/alkalom 
 árubemutatók 2.500.-Ft/óra 
 oktatási célú (tanácskozás, tandíjas tevékenység) 2.500.-Ft/óra 

 
oktatási célú számítógép használattal(tanácskozás, tandíjas 
tevékenység) 3.500.-Ft/óra 

 Műv.ház és könyvtár tevékenységébe illő tevékenység ingyenes 
 színház terem 60.000.-Ft 
      (fűtési idényben  + 10.000.-Ft fűtési költség)  
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 kisterem tanácskozásra 11.000.-Ft/alkalom 
 kisterem - konyhai eszközök használatával 20.000.-Ft/alkalom 
 Lengyeltóti civil szervezetnek, művészeti csoportnak ingyenes 
   
Művelődési ház eszközeinek kölcsönzése:   
 mobil színpad                         15.000.-Ft/alkalom 
 sör garnitúra (összesen 25 garnitúra) 18.000.-Ft/nap 
 sör garnitúra (1 asztal - 2 pad) 500.-Ft/nap 
                    (a kistérségben csere alapon) ingyenes 
   
Művelődési ház vendégszoba:   
 2 ágyas szoba 2.500.-Ft/fő/nap 
               (fűtési idényben) 3.600.-Ft/fő/nap 
 önkormányzat vendégeinek ingyenes 
   
Irodatechnikai szolgáltatások:   
 fénymásolás A4-es 25.-Ft/oldal 
 fénymásolás A3-as 35.-Ft/oldal 
 nyomtatás (fekete, csak szöveg) 25.-Ft/oldal 
 nyomtatás (fekete, kép) 120.-Ft/oldal 
 nyomtatás (színes, csak szöveg) 120.-Ft/oldal 
 nyomtatás (színes, kép A4-es) 480.-Ft/oldal 
 fax - belföld 220.-Ft/oldal 
 fax - külföld 480.-Ft/oldal 
 szövegszerkesztés 360.-Ft/oldal 
 laminálás A3-as 360.-Ft/oldal 
 laminálás A4-es 180.-Ft/oldal 
 laminálás A5-ös 120.-Ft/oldal 
 névjegykártya 25.-Ft/db 
 kötés 600.-Ft/db 
   
Beiratkozási díjak - Könyvtár   

Lengyeltótiak számára  
 16 éves korig ingyenes 
 diákok, nyugdíjas, gyes-en lévő, munkanélküli 500.-Ft/év 
 felnőttek 1.000.-Ft/év 
   

Vidékiek számára  
 16 éves korig ingyenes 
 diákok, nyugdíjas, gyes-en lévő, munkanélküli 500.-Ft/év 
 felnőttek 1.000.-Ft/év 
   
A kölcsönzési határid ő lejárta után visszahozott könyvek után 
 fizetend ő késedelmi díj 150.-Ft/kötet/hónap 
   
Számítógép használat:   
 éves bérlet (január 1-től december 31-ig) 5.200.-Ft/év 
 negyedéves  (három hónap) 1.500.-Ft 
 napi használat (max. 2 óra) 300.-Ft 
   
Tóti TV hírdetés   
 képes hírdetés                       (max.30 mp.) 6.000.-Ft/30 mp 
 hír blokkban szereplő hírdetés (hozott anyagból) 1.800.-Ft 
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A megállapított díjak a mindenkor hatályos ÁFA-t is tartalmazzák.  
 
Határidő: 2011. január 1. 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
11.) Tanuszoda belépőjegyek árának megállapítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Jogi, Pénzügyi bizottság javaslata a mellékletben olvasható. A kistérség településeinek 
diákjai délelőttönként térítésmentesen veszik igénybe az uszodát, miközben a fenntartáshoz 
nem járulnak hozzá.  
 
 
Makarész Zoltán  képviselő-testületi tag 
 
Az uszoda Felügyelő Bizottság javaslata is olvasható az előterjesztésben, ahol 2:1 arányban 
szavaztak az ő javaslatáról. A javaslata nem volt alaptalan, kéri a Jegyző Asszonyt, hogy 
ismertesse az uszoda jelenlegi finanszírozási helyzetét.  
 
Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
Elmondja, hogy elég bizonytalan jelenleg a PPP beruházás pénzügyi konstrukciója, az állam 4 
hónapja nem fizet a tulajdonos felé. Lengyeltóti  jogszerűen a havi fizetési kötelezettségének 
eleget tesz. Az elmúlt héten a minisztérium munkatársai ellenőrzést végeztek a beruházással 
kapcsolatban, a szakmai anyagokat begyűjtötték. Nagyon fontos, hogy a minisztérium is 
fizessen, mert Lengyeltóti  hiába tesz eleget a fizetési kötelezettségének egy idő után nem fog 
elég lenni. Makarész Úrnak a Felügyelő Bizottság elnökének az volt a javaslata, hogy addig 
semmiképpen ne módosítsanak az árakon, amíg a Tanuszoda a pénzügyi stabilitást vissza nem 
nyeri.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet képviselő-testületi tag 
  
Megítélése szerint, amennyiben a rendszer borul, akkor teljesen mindegy, hogy milyen árakat 
állapítanak meg, akár a tavalyi szintet tartják, akár emelnek. Fontos, hogy az emberek úgy 
érezzék, hogy segítenek nekik a nem luxus igényeik igénybevételéhez.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Véleménye szerint, ha az állam szerződést szeg, akkor nyilván feltételeket sem fog diktálni. 
Tanulságként kell, hogy szolgáljon, ha van egy fórum és hoz egy döntést, akkor az mindig 
kétesélyes, mert egy módosító indítvánnyal megváltoztatható. 
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Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 
 
A két javaslatot áttekintve nincs lényegében különbség. Nem a végletekről beszélnek, hanem 
két egymáshoz nagyon közel álló javaslatról.  
 
 
 
 
A képviselő-testület 4 igen, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

272/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                               A képviselő-testület a „Csalogány Tanuszoda” szolgáltatásainak 
                               díjait 2010.évi szintnek megfelelően hagyja jóvá, mely szerint: 
 

      A feltüntetett díjak az ÁFA-t is tartalmazzák.  
 
     Határidő: 2011. január 1. 
     Felelős: Zsombok  Lajos polgármester  
 
 
A képviselő-testület 4 igen, 3 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

273/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 
 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                 a Pogányvölgyi Tanuszoda Kft. Felügyelő Bizottsága 
                                 tanuszoda belépőjegyek árának módosítására vonatkozó 
                                 javaslatát nem támogatja. 

Uszoda belépődíjak  Lengyeltóti lakosoknak Vidékieknek: 

Felnőtt belépőjegy  650,-Ft 800,-Ft 
Nyugdíjas napijegy 450,-Ft 600,-Ft 
Felnőtt bérlet  10 alkalomra 4.800,-Ft 6000,-Ft 
Gyermek napijegy (6-14 év ) 320,-Ft 500,-Ft 
Diák napijegy (14-18 év diákigazolvány) 550,-Ft 650,-Ft 
6 éven aluli gyermek egész napra ingyenes 500,-Ft 
Gyermek bérlet 10 alkalom 2500,-Ft 3500,-Ft 
Mozgássérült,(igazolvány felmutatásával)  kerekes 
székkel egész napra  

Ingyenes 600,-Ft 

Szauna (14 felettiek) 500,-Ft+belépő 500,-Ft+belépő 
Pályabérleti díj 1.500,-Ft/óra 
Uszoda teljes bérlete  15.000,-Ft/óra 
 
Szauna 

Heti három alkalommal (szerda, péntek, szombat) 
október 1-től március 31-ig. 2010. április 1. – 
szeptember 30 közötti időszakban heti 2 alkalommal 
(szerdán és szombaton) üzemel 

Gyermek 0-6 éves korig csak érvényes belépőjeggyel rendelkező nagykorú kísérővel tartózkodhat az uszoda 
területén.  
A helyi egyesületek szervezett formában havonta egyszer ingyenesen használhatják az  uszodát. 
Öltözőszekrény kulcs betétdíjaként értéktárgy vagy személyi igazolvány leadása szükséges, a kulcs elvesztése 
esetén 1.000,-Ft fizetendő.  
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12.) Önkormányzati földterületek bérleti díjának megállapítása 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 4 igen, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

274/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                 az önkormányzat tulajdonában lévő bel- és külterületi 
                                 beépítetlen földterületek bérleti díját 2011. január 1. 
                                 napjától változatlanul hagyja, mely alapján: 
                                 1 ha alatti ingatlanok esetében 3,50,-Ft/m2 (ÁFA-val), 
                                 valamint 1 ha feletti ingatlanok esetében 4,00 Ft/m2 
                                 (ÁFA-val).  
 
                                 Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
13.) Fodor András közoktatási intézmény költségvetési előirányzatok módosításának 
engedélyezése 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

275/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

1.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Lengyeltóti Fodor András Iskola tagintézményei számára a 
TÁMOP 3.1.4. kompetencia alapú oktatás pályázat támogatási 
összegéből az előirányzatok alábbi módosítását engedélyezi: 
 
Fodor András Iskola      47 e Ft.           ebből bér      38 e  Ft, 
                                                             járulék            9 e  Ft, 
Kincsem Óvoda L.tóti    37 e Ft.           ebből bér      30 e  Ft, 
                                                                             járulék           7 e  Ft, 
Óvoda Szőlősgyörök      47 e Ft.                      ebből bér     38 e  Ft, 
                                                                             járulék           9 e  Ft, 
Óvoda Hács                     47 e Ft.               ebből bér      38 e  Ft, 
                                                                             járulék            9 e  Ft,            

                            Összesen:                         178 e Ft.                   ebből bér     144 e  Ft, 
                                                                                                    járulék           34 e  Ft 
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2.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti 

Fodor András Iskola Lengyeltóti Iskola tagintézménye számára a 996 e Ft 
összegben keletkezett többletbevétel felhasználását 784 e Ft összegben 
a személyi juttatások, 212 e Ft összegben a munkaadót terhelő járulékok 
előirányzatának módosítására engedélyezi, mely felhasználása a „Jó 
gyakorlat” – ban résztvevő pedagógusok munkájának elismerésére szolgál. 

 
 
                      Határidő: értelem szerint 
                      Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
14.) Lengyeltóti város intézményeinél Munka- és Tűzvédelmi feladatok ellátására 
megállapodás megkötése 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

276/2010.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének 63/2010.(IX.17.) számú határozatában foglaltakkal és a mellékelt módosított 
Társulási Megállapodásban foglaltakkal nem ért egyet, a Társulásból kilép és a Munka- és 
Tűzvédelmi feladatok 2011. évi ellátása vonatkozásában a METÓDUS Mérnöki Tanácsadó 
Kft.-vel Kaposvár, Rezeda u. 5. (képv.: Szalontai Sándor) köt szerződést a Kft. által 2010. 
november 16. és 17- én keltezett árajánlatban szereplő díjak elfogadása mellett.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a szerződés megkötésére.   

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
15.) 5/2010.(I.29.) OKM rendelet alapján kapott támogatás rendezése 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

277/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az 
5/2010. (I.29.) OKM rendelet 7. § és 18. § alapján meghirdetett képesség-
kibontakoztató, integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztő programok 
2010/2011-es tanév szeptember 1-jétől december 31-éig terjedő időszakában 
történő szervezéséhez, valamint az ebben résztvevő pedagógusok kiegészítő 
illetményének támogatására kapott összegek a jogutód fenntartó költségvetési 
számlájára az alábbiak szerint átvezetésre kerüljenek: 

 Intézmény 
Kapott 

támogatás 
összesen 

Támogatást felhasználó 
jogutód fenntartó 

Fodor András Általános 
Iskola 

3 367 826 

Kincsem Óvoda 1 357 986 

Napsugár Óvoda 190 052 

Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás 

Berzsenyi Dániel Általános 
Iskola 

2 050 210 

Nikla Óvoda 712 039 

Nikla Község 
Önkormányzata 

Összesen: 7 678 113  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos 
Megállapodás aláírására. 

 
            Felelős:  Zsombok Lajos polgármester 
            Határidő:       azonnal 
 
 
 
16.) TÁMOP 5.2.5.B-10/2 „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok” 
elnevezésű pályázat benyújtásának támogatása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Felkéri az Alapszolgáltatási Központ vezetőjét, Nyers Györgyit ismertesse a pályázat 
lényegét. 
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Nyers Györgyi  intézményvezető 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a pályázat a Lengyeltóti  12-29 év közötti fiatalokra 
vonatkozik. A pályázat kétféle irányban íródik, az egyik a leszakadó réteg fiataljairól szól, 
akiknek ugyan vásárolni nem lehet épületet, de felújítani igen  egy közösségi ház létrehozását 
tervezik. Ahol életmód tanácsadásokat szerveznének a gyermek pelenkázástól elkezdve  a 
szülői kötelezettségekig kiterjesztve. A másik az itt élő normál családi életet élő fiatalok 
szórakozására irányul. A Központ kérdőíveket küldött ki ezen fiatalok részére, az igények 
felmérése céljából. Szinte minden visszajelzésben szerepel, hogy nincs szórakozási 
lehetőségük, az internet kávéháztól elkezdve mindenféle verzióban gondolkodnak. 
Polgármester Úrral egyeztetve az előterjesztésben szereplő 35 millió forint helyett az 50 
milliós pályázatot célozzák meg. Azért mert az épület felújításának költsége nem haladhatja 
meg a 10 %-ot, így  kb. 5 millió forint lenne az, amire a felújítást tervezni lehet.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A testület tárgyalni fog egy előterjesztést, ami a Kert u. lakások állapotáról szól. Amennyiben 
ebben a pályázatban meg kell jelölni konkrétan az épületet, akkor az ott üresen álló lakrészre 
fogják benyújtani az igényt. Jegyző Asszonnyal megtekintették a lakásokat, amelyek a külső 
arculatot látva, nem lakhatatlanok, nem életveszélyesek.  A közösségi tér rendelkezésre áll, 
mivel ez nem kizárólag a cigány fiatalokra íródott  pályázat. Az önkormányzat nincs más 
lehetősége, hogy azokat a lakásokat felújítsa, és másik lakás sincs, ahova elhelyezhetné őket. 
A szociális lakáspályázat az ettől a pályázattól független. A kérdőívet kitöltők között szerepel 
egy főiskolás munkanélküli, akit foglalkoztatni lehet, az program keretében.  
 
Makarész Zoltán  képviselő-testületi tag 
 
Egyetért a pályázat benyújtásával és a pályázati céllal is.  
 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Kérdése, hogy jól érti, a pályázati pénzből hozzák rendbe a Kert u. 1.sz. alatti lakást? Nem a 
pályázattal van konkrétan problémája, hisz annak céljaival egyetért.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A nyert összeg 10 %-át  felújításra és helyiség berendezésre fordíthatják. 
 
Nyers Györgyi  intézményvezető 
 
Részletesen felsorolja a kötelező ifjúsági célú programokat, mely a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. Elmondja, hogy a felsoroltakon kívül szeretnének egy nyári tábort szervezni az ifjúság 
részére.  
 
Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
Az önkormányzat hány évig kell fenntartási kötelezettséget vállalnia? Van-e az épület esetén 
cserelehetőség a pályázatban?  
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Nyers Györgyi  intézményvezető 
 
A fenntartási kötelezettség 5 év az adott ingatlanban és adott a cserelehetőség. 
 
Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
A Kert u.1.sz. alatti ingatlanra az önkormányzatnak valamilyen mértékben áldoznia kell. Nem 
úgy kell gondolkodni, hogy ezt a problémát csak ebből a pályázatból tudják megoldani. Úgy 
gondolja, hogy az ott lévő helyiséget ki lehet nevezni a pályázati-projekt menedzser 
irodájának.  
 
Dankó József képviselő-testületi tag 
 
Kétségei vannak afelől, hogy az 5 millió forint esetleg csak a tetőszerkezetre lesz elég. Az 
épület attól még ugyanolyan rossz állapotban marad. Korábbi években már többször 
felvetődött, hogy annyira rossz állapotban vannak ott a lakások, hogy el kellene dózerolni az 
egész területet. Gondot csak az jelent, hogy nem tudnak másik lakást biztosítani az ott 
lakóknak. Most kapott információkból kiderül, hogy nincsenek is azok a lakások olyan rossz 
állapotban.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A műszaki kollégákkal folytatott egyeztetések alapján megjegyzi, hogy számításokat kell 
végezni arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerülne az épület teljes renoválása, takarékos 
módon, és úgy hogy több évtizeden keresztül is használható legyen. Meg kell vizsgálni, hogy 
egy hasonló funkciót kiválható épület mennyibe kerülne. Véleménye szerint kövessék a 
polgármester úr javaslatát és jelöljék meg az ingatlant a pályázatban. Számítások bizonyítani 
fogják, hogy érdemes-e az épületre költeni. 
 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Ez a házrész amiről szó van jelenleg egy 50 m2-es lakatlan épület. Ha az önkormányzat nyer 
5 millió forintot erre a felújításra, akkor már kevesebb önkormányzati pénz kell a többi ott 
lakó ember sorsának a rendezésére. Természetesen el kell gondolkodni azon is, hogy a 
felújítás idejére el tudják-e helyezni a lakókat.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

278/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Lengyeltóti 
Alapszolgáltatási Központot a TÁMOP 5.2.5 B-10/2 „Gyermekek és fiatalok társadalmi 
integrációját segítő programok” elnevezésű pályázat benyújtását illetően 50 millió forint 
támogatási összegre.  
 
A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ a pályázatot önállóan nyújtja be. A projekt 
megvalósítási helye: Lengyeltóti Város közigazgatási területe. A pályázat önerőt nem igényel. 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a támogatott projekt 
keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 5 
évig fenntartja. 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos 
polgármestert a fenntartói nyilatkozat, továbbá a pályázat dokumentációinak aláírására. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
17.) Kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása a Fodor András Iskolában 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

279/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

             
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 
„Kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása a Fodor András Iskolában” 
címmel pályázatot nyújt be 8.778.190.- Ft vissza nem térítendő támogatásra. 
A pályázathoz szükséges 5 %-os sajátforrás részt,  462.010.-Ft-ot az önkormányzat a 
költségvetéséből biztosítja. 
A pályázat teljes bekerülési költsége bruttó 9.240.200.-Ft. 
Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy a pályázattal 
kapcsolatos aláírásokat és nyilatkozatokat megtegye. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
18.) Bölcsőde orvosi feladatok ellátására megállapodás megkötése 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
A Bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, az abban foglaltakkal egyetértenek. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

280/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást köt Diósiné Dr. László 
Klára házi gyermekorvossal a bölcsődében elvégzendő egészségügyi feladatok ellátására.  
A megbízó a feladatot heti 2 órában látja el, 10.000 forint/hó megbízási díjért. A felek a 
megállapodást 2010. december 1-től határozatlan időre kötik. 
A képviselő-testület a megállapodás aláírására felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
19.) Lengyeltóti, Zrínyi u.4.sz. alatti lakás karbantartási munkái 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Zsombok Lajos  polgármester  
 
 
A Lengyeltóti, Zrínyi u.4.sz. alatti lakás bérlőjének 2010. január 1. napjától kerül sor a lakbér 
megállapítására.  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

281/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                      Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, 
                      Zrínyi u.4.sz. alatti lakás felújításához 109.000,-Ft anyagköltséggel 
                      járul hozzá, számlával igazoltan. A felmerülő többlet munkát bérlő 
                      saját költségén végzi el, mely megtérítésre nem kerül. 
                      A képviselő-testület Korenika László részére a 203/2010. 
                     (IX.22.) számú képviselő-testületi határozatával kiutalt szolgálati 
                      lakás után havonta fizetendő bérleti díjat 2011. január 1. napjától 
                      állapítja meg.  
                       
                      Határidő: azonnal 
                      Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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20.) Lengyeltóti, Csokonai u.3.sz. alatti lakás fűtés felújítása 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
A bizottság a 3.számú határozatot javasolja elfogadásra. Jegyző Asszony tájékoztatást adott 
arról, hogy a Pintér Úrnak 6 hónapos felmondási idő volt kikötve a szerződésben, így alku 
tárgyát képezi az, hogy az Önkormányzat nem tart igényt a felmondási időre járó bérleti díjra, 
dr. Pintér Gyula pedig lemond a fűtés csövekről. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

282/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Lengyeltóti, 
Csokonai u.3.sz. alatti lakás fűtés felújítását a Gázláng 2006. Kft. ajánlata alapján kombi zárt 
égésterű ionizációs gázkazánnal oldja meg, 245.000,-Ft-ért. Felhatalmazza a testület Zsombok 
Lajos polgármestert folytasson tárgyalásokat Dr. Pintér Gyula ügyvéd Úrral a bérleti 
szerződésre hivatkozva a 6 hónapos  felmondási időtől való eltekintésről, melynek értelmében 
a bérlő által beszerelt fűtési csöveket (idomokat), melynek értéke 100.000,-Ft az 
önkormányzat részére bocsátja térítés mentesen. A fűtés korszerűsítéshez szükséges összesen: 
245.000,-Ft-ot a költségvetéséből biztosítja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
21.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kitűzési ügye 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

283/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                              II. ütemben az Önkormányzat tulajdonában lévő Lengyeltóti 
                              K-i temető (34 hrsz.), a régi temető (080/26 hrsz.) ingatlanok 
                              telekhatár kitűzését 2010. december 15-ig, 
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                              valamint a tatárvári út (3094/2, 3128 hrsz) ingatlanok telek- 
                              határ kitűzését 2011. március 31-ig megrendeli Gimesi 
                              Attila földmérőnél.  
                              A kitűzés költségét – 172.000,-Ft-ot- a képviselő-testület 
                              a költségvetési tartalék-keret terhére biztosítja. A testület 
                              felhatalmazza Zsombok Lajos polgármester az ingatlanok  
                              kitűzésének megrendelésére. 
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
22.) Lengyeltóti, Zrínyi u.1-3 szám alatti közösségi ház hasznosítása 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

284/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Zrínyi u. 1-3. szám alatti 
Közösségi Ház első nagytermét 2010. december 31- ig 4 alkalommal disco megtartása 
céljából a Városi Művelődési Ház és Könyvtár részére térítésmentesen biztosítja. A disco 
alkalmanként 21.00 órától, 02.00 óráig tart. A discoban és a Közösségi Ház környezetében a 
rend fenntartásáról a disco ideje alatt a művelődési Ház ügyeletet tartó dolgozói a Rendőrség 
bevonásával gondoskodnak.   

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 
 
23.) Lengyeltóti, Csalogány u. Sportpálya területén veszélyes fák kivágása és gallyazása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dankó József   képviselő-testületi tag 
 
Több olyan fa van a sportpálya területén, ami veszélyes. Javasolja, hogy Kovács Imrét keresse 
a műszaki csoport és az éves ellenőrzést végezzék el még a tél előtt.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

285/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 
                     Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti,  
                     Csalogány u. Sportpálya DNY-i oldalán lévő 2 db tölgyfa kivágását,  
                     és a sportpálya kerítése mellett 3 db fa veszélyt okozó ágainak  
                     levágását engedélyezi.  

 
                     Határidő: azonnal 
                     Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
24.) Lengyeltóti helyi közutak hóeltakaritási munkáira vállalkozási szerződés megkötése 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az 1.) pontban foglaltakat javasolja elfogadni 
a testületnek. 
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
Az Önkormányzat intézményeinek parkolói – gondol itt a Művelődési Házra – ahol a 
karácsonyi rendezvények lesznek, nem látja a mellékletben. A közintézmények járdáit ki 
tartja rendben? 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Kéri, hogy kerüljön a megállapodás módosításra a közösségi szabadtéri terekkel kiegészítve.  
Minden intézménynél van karbantartó, takarító ők kötelesek a járda tisztántartásáról. 
Természetesen olyan idős emberek előtt, akik nem tudják eldobálni a havat, azok előtt a 
közmunkások végzik el a feladatot. Januártól a közhasznú  létszám még előre nem ismert, de 
decemberben ez biztosan nem fog gondot jelenteni. 
 
 
Nyers Györgyi  intézményvezető 
 
A házisegitségnyújtásban résztvevő idős embereknél a gondozónők az ilyen jellegű 
feladatokat elvégzik. Természetesen nem reggel 6-kor, hanem később.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

286/2010. (XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti helyi közutak téli 
hóeltakarítási munkáinak elvégzésére Kondor Balázs Lengyeltóti Arany J. u. 3. szám alatti 
lakossal köt megállapodást. A szerződés időtartama 2010. november 25-től – 2011. március 
15-ig tart, azonban a tél elhúzódása esetén a szerződés módosításával meghosszabbítható. A 
hóeltakarítás munkadíja 7.500.-Ft + áfa, azaz 9.375.-Ft/óra/gép. A hóeltakarítás munkadíját a 
Képviselő-testület a költségvetés út-híd szakfeladata terhére biztosítja. Felhívja a testület 
vállalkozó figyelmét, hogy a padkák védelme érdekében a tolóekét gumivédelemmel lássa el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a mellékelt megállapodás 
megkötésére.    

Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
25.) Kaposvári Csiky Gergely Színház bérlet ajánlata 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A bizottságok az előterjesztést megtárgyalta. Az Oktatási bizottság által javasolt 
természetbeni juttatások lehetőségét tekintve tette meg a Jogi Bizottság a javaslatát, melyet 
elfogadásra javasol a testületnek.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

287/2010.(XII.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                               A képviselő-testület döntése értelmében a színház bérletet igény 
                               szerint minden testületi tag saját maga részére vásárolja meg. 
                               Az önkormányzat a színházlátogatás útiköltségét átvállalja. 
 
                               Határidő: értelem szerint 
                               Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
26.) Bálványkövi Attila részére a Lengyeltóti, Csalogány u.2.sz. alatti garázs kiutalása 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

288/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                 a 8693. Lengyeltóti, Csalogány u.2.sz. – 364/1 hrsz –  
                                 szám alatti garázst Bálványkövi Attila részére 2010.  
                                 december 1. napjától kiutalja a Lengyeltóti Fodor András 
                                 Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
                                 Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és  
                                 Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézménynél fennálló 
                                 közalkalmazotti munkaviszonya idejére. 
                                 A garázsért havonta fizetendő bérleti díjat 3.467,-Ft-ban 
                                 állapítja meg. 
 
                                 Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
27.) Lengyeltóti, Kert u.1.szám alatti ingatlan tetőfelújítása, Nagy Lászlóné bérlő lakbér 
mérséklése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A lakásokat Jegyző Asszonnyal megtekintették. A tető nincs olyan rossz állapotban, hogy 
lakhatatlan lenne a lakás. Javasolja, hogy 40 %-os lakbérmérséklést állapítsanak meg Nagyné 
számára.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

289/2010.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                  1.) A képviselő-testület a Lengyeltóti, Kert u.1.szám alatti 
                                  önkormányzati ingatlan tetőszerkezetének felújítására 
                                  300.000,-Ft-ot biztosit. 
                                  2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                  Nagy Lászlóné 8693. Lengyeltóti, Kert u.1.szám alatti lakos 
                                  komfort II. komfortfokozatú 74 m2-es alapterületű szociális 
                                  bérlakás havi bérleti díját 2010. december 1. napjától határozatlan 
                                  időre 40 %-kal mérsékli. A lakbér csökkentését követően a 
                                  lakás havi lakbérét 8.702,-Ft-ban állapítja meg. 
 
                                  Határidő: 1.) pont értelem szerint 
                                                  2.) pont : azonnal 
                                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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28.) Lengyeltóti, Csokonai u.6.szám alatti üzlet és irodahelyiség vizesblokk felújítása, 
valamint az alapszolgáltatás központ alagsorának felújítása.  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
Ismerteti a bizottság javaslatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A műszaki kollégák 
felmérték az alapszolgáltatási központ alagsorában lévő pince állapotát, felkéri Korenika 
Lászlót adjon tájékoztatást az ügyről. 
 
Korenika László  vezető főtanácsos 
 
Az alapszolgáltatási központ alatti  pince helyiséget egy tisztasági meszeléssel és egy 
padlóburkolattal rendbe lehet hozni. A két helyiség közötti válaszfal kibontásával egy 30 m2-
es irodahelyiség nyerhető, melyben egy kéményes konvektor található. A 100.000,-Ft-os 
ráfordítással kulturált körülményeket lehet teremteni, egy vizesblokk kialakításával a 
Csokonai u.6. szám  alatti és az alapszolgáltatás alagsori helyiségében.  
 
Nyers Györgyi  intézményvezető 
 
Az épület alja ázik négy csatornából folyik az épület alá a víz. A központ sem meri még 
raktárnak sem használni a vizesedés miatt. Amíg az udvarban nincs megoldva a vízelvezetés, 
addig a probléma fennáll.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A vízelvezetést a holnapi nap folyamán meg fogják nézni a kollégák.  
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
Felhívja a figyelmet arra, hogy azoknál a középületeknél, amelyek mellett fák vannak még a 
tél előtt ki kell tisztítani a csatornákat. Mindezen felül az alig használt, felújított  épületek 
szellőztetése sincs megoldva, nem tudja, hogy ez kinek a felelőssége.   
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Kérte a Jegyző Asszonyt, hogy a közintézményeknek írjanak levelet a csatornák állapotának 
megvizsgálásáról. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

290/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
                                határoz, hogy a Lengyeltóti, Csokonai u.6.sz. alatti iroda és 
                                üzlet vizesblokk felújításához a költségbecslésben szereplő 
                                386.600,-Ft és a hozzá kapcsolódó tervezési díjra a 100.000,-Ft 
                                -ot a költségvetéséből biztosítja, mely magában foglalja a 
                                alapszolgáltatási központnál lévő pince helyreállítási költségét is. 
                                Az önkormányzat a felújítási munkákat saját fizikai dolgozói 
                                állományával végezteti el.  
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
29.) 2010.évi belső ellenőrzési terv módosítása 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

291/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                         Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
                         önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 92.§. (6) bekezdése 
                         értelmében úgy határoz, hogy a 2010.évi belső ellenőrzési tervből 
                         2 ellenőrzést töröl az előterjesztés melléklete szerint. 
 
                         Határidő: azonnal 
                         Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
30.) Márton István Imre lengyeltóti lakos számára szociális bérlakás biztosítása  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

292/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                             Lengyeltóti Város Képviselő-testülete Márton István Imre 
                             lakás iránti kérelmét - kiutalható szociális bérlakás hiányában 
                             elutasítja. 
 
                             Határidő: azonnal 
                             Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
31.) Papp Csaba lengyeltóti lakos számára szociális bérlakás biztosítása  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

293/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                             Lengyeltóti Város Képviselő-testülete  Papp Csaba  
                             lakás iránti kérelmét - kiutalható szociális bérlakás hiányában 
                             elutasítja. 
 
                             Határidő: azonnal 
                             Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
32.) Kollár Sándorné   lengyeltóti lakos számára szociális bérlakás biztosítása  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Nyers Györgyi  intézményvezető 
 
A Kollár néni albérletben él, bármilyen kis lakás megfelelő lenne a részére, még mindig 
olcsóbb,mint az albérlet.  
 
Dávid Jánosné  főmunkatárs 
 
Beszélt a nénivel, és felajánlotta neki, mivel nincs senki hozzátartozója a környéken, elintézik 
a szociális otthoni elhelyezését, de elzárkózott a lehetőségtől.  
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Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
A Zrínyi u.27.sz. alatti volt Veres Zsuzsa féle lakást ajánlják fel a néni részére.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Kéri a hatósági irodát, hogy beszéljenek a nénivel a lakásügyben és december 1. napjától 
utalják ki részére.  
 
Makarész Zoltán  képviselő-testületi tag 
 
A napirendhez kapcsolódóan kéri, hogy negyedévente kapjon a testület tájékoztatást a 
lakbérhátralékokról. 
  
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

294/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                             Lengyeltóti Város Képviselő-testülete Kollár Sándorné  
                             lengyeltóti lakos lakás iránti kérelmét támogatja. 
                             Nevezett részére a Lengyeltóti, Zrínyi u.27. sz. alatti 
                             38 m2-es lakást 2010. december 1. napjával kiutalja.   
 
                             Határidő: azonnal 
                             Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
33.) Bodor Mária  lengyeltóti lakos számára szociális bérlakás biztosítása  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

295/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                             Lengyeltóti Város Képviselő-testülete   Bodor Mária  
                             lakás iránti kérelmét - kiutalható szociális bérlakás hiányában 
                             elutasítja. 
 
                             Határidő: azonnal 
                             Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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34.) Fodor András közoktatási intézmény költségvetési előirányzatok módosításának 
engedélyezése saját bevételi többlet terhére. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

296/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 
 

1.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Lengyeltóti Fodor András Iskola tagintézménye számára a 
nyári gyermekétkeztetésből származó bevételből a felmerült 
kiadásokra az alábbi jogcímek közötti módosítást engedélyezi: 
 
 
Fodor András Iskola intézményi saját bevétel: + 2.078 e Ft. 
                                                   dologi kiadás:  + 2.078 e Ft. 

 
2.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

Lengyeltóti Fodor András Iskola Egységes Pedagógiai Szak- 
szolgálat részére pályázati forrás felhasználására az előirányzatok 
közötti alábbi módosítást engedélyezi: 
Pedagógiai Szakszolgálat 
bevételek : támogatás értékű működési bevétel: + 2.200 e Ft. 
kiadások:   
személyi juttatás:    + 1.473 e Ft. 
munkaadót terhelő járulék:  + 1.473 e Ft. 
dologi kiadások:   +    329 e Ft. 

 
                     Határidő: azonnal 
                     Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
35.) E-ON Hungaria Zrt. által kiirt Családi Foci pályázat beadása 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Szücs Gábor  kistérségi referens  
 
Ismerteti a pályázatot, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A műszaki kollégákkal és a 
sportegyesülettel is felvették a kapcsolatot. Főként a vizesblokk felújítására lenne igény.  
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Dankó József   képviselő-testületi tag 
 
Véleménye szerint a 1,5 millió forintnak van helye, de nem sok értelmét látja ennek a 
pályázatnak. Egyetért azzal, hogy a gyermekeknek legyen mozgástere, de az összeget nem 
arra fogják fordítani.  
 
Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 
 
A sportcsarnokban szervezendő családi foci rendezvényeken ebből ki lehetne fizetni a 
terembérleti díjat. 
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
A nyert összegből biztosan nem lehet a terembérleti díjat fizetni. Amiről Dankó Úr beszélt az 
nem pénz kérdés. Minden évben szervezett az iskola eddig is sportnapot, ezután majd 
szerveznek háromszor.  
 
Korenika László vezető tanácsos 
 
Felmérték az öltözőt, és megállapítható, hogy a 1,5 millió forintnak lesz helye.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

297/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                              pályázatot nyújt be az E.ON Hungaria Zrt. által kiirt 
                              „ Családi Foci” pályázatban foglaltak alapján a saját 
                              tulajdonú sportpálya vagy sportpályarész (öltöző) fel- 
                              újítására. 
                              Nyertes pályázat esetén a pályázati célok a Lengyeltóti 
                              Városi Sportegyesülettel kötött Együttműködési Meg- 
                              állapodás alapján kerülnek megvalósításra. 
                              A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
                              a pályázati dokumentáció és az Együttműködési Meg- 
                              állapodás aláírására. 
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
36.) Adventtől Vízkeresztig városi programok. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(A program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Peitlerné Takács Éva  művelődési ház igazgató 
 
Ismerteti a program-tervezetet, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
A program-tervezet nagy tartalmas, de a költségvetést áttekintve elég sokba kerül. A 
tiszteletdíjából 40.000,-Ft-ot felajánlj a Zabszalma együttes költségeihez.  
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
A költségvetés áttekintve a korábban felajánlott tiszteletdíjakon felül még közel 400 e Ft-ot 
kell biztosítani a költségekre. A zongora felújítását az iskola saját költségén el fogja 
végeztetni.  
 
Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
A tiszteletdíjából 50.000,-Ft-ot felajánl a rendezvényre.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
A korábban felajánlott 170.000,-Ft tiszteletdíjából 90.000,-Ft költhető a Zabszalma együttes 
műsorának megvásárolására.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Az újsággal kapcsolatban az a felvetése, hogy ez egy karácsonyi ünnepi kiadás, amelyben 
nem kellene közérdekű hirdetéseket közzétenni. Az újságnak nem kell 12 oldalból állni, kb. 
70.000,-Ft-ból kerüljön ki.  
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
A karácsonyi diszvilágitás és a betlehem dolgáról is fontos beszélni. A központi részt 
javasolja csak a diszvilágitással ellátni.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Felvetődött, hogy a betlehemet helyezzék át a közösségi ház elé, ahol jobban látható.  
 
Sándor János  főmunkatárs 
 
Az elmúlt évben is közel 1 millió forintba került volna a diszvilágitás. Bármilyen kis 
díszítésben gondolkodnak, az E-On az illetékes a felszerelésben és a leszerelésben egyaránt.  
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
A központban főleg az önkormányzat épületei vannak, akkor az épületek falára kell elhelyezni 
a motívumokat. A betlehemet szép anyaggal lássák el,  ha kell felajánl 20.000,-Ft-ot az 
elkészítésre.  
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Zsombok Lajos  polgármester 
 
A képviselői tiszteletdíjakból és a művelődési ház igazgatója által összegyűjtött pénzekből 
összeáll a rendezvény-sorozat költsége A hiányzó összeget a polgármesteri keretből pótolják.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

298/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 
                                   Lengyeltóti Város Képviselő-testülete az Adventtől 
                                   Vízkeresztig városi program sorozatot jóváhagyja, 
                                   a költségvetéséből a szükséges fedezetet biztosítja. 
 
                                   Határidő: azonnal 
                                   Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
                                    
37.) Kenyér Endréné temetkezési vállalkozó beszámolója a temetők gondozásáról. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Az elmúlt évben megkötött szerződést áttekintette. Nagyon sok olyan feladat van, ami a 
tulajdonos és nem az üzemeltető feladata. Az önkormányzatnak vannak arra emberei, 
közmunkások, akik a feladatokat elvégzik, hisz a temetők rendjéért mindannyian felelősek. 
Az újtelepi temetőben csak a kapu mellett van vízvételi lehetőség, az önkormányzat feladata,  
hogy a temetőn belül is legyen lehetőség vízvételre. Kéri, hogy a temető közepén a szemét 
lerakóhelyet az üzemeltető szüntesse meg. Ha nem megoldható, akkor az alkalmazott minden 
héten ürítse azt a nagy lerakóba, általában pénteki napokon, hogy amikor hétvégén többen 
mennek a temetőbe rend legyen. A Keleti temetőnél a téli időszakban láthatóvá kell tenni 
azokat a területeket, amelyeket nem gondoznak, így lehetővé kell tenni az üres sírhelyek 
megváltását.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Az Önkormányzat és Kenyér Endréné között 1 éve került aláírásra a szolgáltatási szerződés. 
A törvény előírja, hogy melyek azok a feladatkörök, amit a szolgáltatónak és melyek azok, 
amelyeket a  tulajdonost illetik. Gyakorlatilag a szolgáltatónál kell a kertészeti, temetkezési 
szakmai tudásnak lenni. A szolgáltatón kellene számon kérni esetlegesen olyan dolgokat, 
amelyeket jelenleg az önkormányzat végzett el, vagy közös egyeztetések során valósult meg. 
A január havi ülésen pénzügyi beszámolót kell készítenie az üzemeltetőnek, és a költségen 
ismeretében át kell tekinteni a szerződést, hogy mit vállal az önkormányzat és az üzemeltető, 
esetleg még úgy is, hogy nem az ő feladata.  
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Kenyér Endre képviselő-testületi tag 
 
A temetői hozzátartozók igényeit nagyon nehéz kielégíteni. Volt rá példa, hogy 2 szál virág 
volt a síron, benőtte a gaz, lekaszálták és utána felháborodva reklamáltak. Az incidens után az 
alkalmazottai felásták, és újra beültették virággal. Még évekkel ezelőtt az egyik 
alkalmazottjával készítették el a keleti temetőnél a bejárati kaput és a szemét lerakóhelyet, bár 
erre nem volt kötelezettségük. Jelen esetben vagy egy temetkezési vállalat, és egy üzemeltető 
amelynek a költségei nem összemoshatóak. A temető üzemeltetésének gazdaságosságát meg 
kell vizsgálni. A sírhelyek árát ebben az évben az üzemeltető szedi be, mellyel elszámol az 
önkormányzat felé. Többletköltséget nem számolhat fel.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

299/2010.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 
                            Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kenyér 
                            Endréné temetkezési vállalkozó tájékoztatóját a temetők gondo- 
                            zásáról elfogadja azzal, hogy  üzemeltető 2011. január 15. napjáig pénzügyi 
                            beszámolót terjesszen a testület elé. 
 
                            Határidő: értelem szerint 
                            Felelős: Zsombok Lajos polgármester   
 
 
  
 
Zsombok Lajos polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület a szociális ügyek elbírálását 
zárt ülés keretében folytatja. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

Zsombok Lajos                                                                                Dr. Szatmári Ibolya 
polgármester                                                                                              jegyző  
 


