
J e g y z ő k ö n y v 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 14-én 
megtartott üléséről 
 
 
Jelen vannak: 
 
- Zsombok Lajos polgármester 
- Dankó József alpolgármester, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet,     
   Makarész Zoltán, Sipos Zoltán képviselő-testületi tagok, 
- Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
- Dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető, 
- Nagyné Horváth Gabriella közgazdasági irodavezető, 
- Dávid Jánosné főmunkatárs,  
- Borbély Róbert főelőadó, 
- Bódis Attiláné főelőadó, 
 
Jelen van továbbá: Peitlerné Takács Éva Művelődési Ház Igazgató, Nyers Györgyi 
alapszolgáltatási központ vezetője. 
 
 
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, valamint az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
2.) 2010.évi költségvetés III.negyedévi teljesítése. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
3.) 2011.évi költségvetési koncepció. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
4.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2011.évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 
megalkotása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
5.) Az Önkormányzat 2010.évi költségvetési rendeletének módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
6.) A helyi adókról szóló módosított 28/2008.(XII.12.) rendelet módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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7.) Települési szilárd hulladék-gyűjtés 2011.évi díjának megállapítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
8.) Települési folyékony hulladék elszállításának 2011.évi díj megállapítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
9.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2011.évi Munkaterve. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
10.) Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2011.évi kiemelt célok 
meghatározása. 
Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
11.) A Jegyző teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2011.évi kiemelt célok 
meghatározása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
12.) Roma/cigány ösztöndíj program támogatása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
13.) Összevont központi háziorvosi ügyelet működtetésére vonatkozó megbízási szerződés 
meghosszabbítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
14.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
15.) A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
16.) Fodor András közoktatási intézmény költségvetési előirányzatok módosításának 
engedélyezése. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
17.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
18.) A polgármester helyettesítése a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 
Területfejlesztési Tanácsában. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
19.) Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ munkájáról az idősellátásban. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
20.) Közlekedési csomópontok átépítésére pályázat. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
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21.) Térfigyelő rendszer kiépítésére pályázat benyújtása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
22.) Önkormányzati támogatás odaítélés a Lengyeltóti Fodor Diáksport Egyesület részére. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
23.) Önkormányzati támogatás odaítélés a Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesület részére. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
24.) Önkormányzati támogatás odaítélés a Lengyeltóti Sportjáért Közalapítvány részére. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
25.) Önkormányzati támogatás odaítélés a Lengyeltóti Városi Sportegyesület részére. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
26.) Önkormányzati támogatás odaítélés a Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete részére 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
27.) Önkormányzati támogatás odaítélés a Lengyeltóti Óvodások Kincsesládikója Alapítvány 
részére. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
28.) Önkormányzati támogatás odaítélése a Lengyeltóti Ördöngös Néptánc Egyesület részére. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
29.) Tájékoztatás „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” c. 
pályázati lehetőségről. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
30.) Tájékoztató az új Lengyeltóti oldalról. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
31.) 24 H Kft. kérelme helyiség bérlésére. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
Zárt ülés: 
 
1.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elbírálása. 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
2.) A polgármester összeférhetetlenségével kapcsolatos bejelentés megtárgyalása. 
Előadó: Kenyér Endre Jogi, Pénzügyi és Településpolitikai Bizottság elnöke 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

302/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 
 

                                  A képviselő-testület a polgármester által javasolt napi- 
                                  rendi pontok tárgyalásával egyetért.  
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1.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, valamint az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
Kérdése, hogy a TÁMOP. 3.3.2 pályázat mit takar? 
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
Az esély pályázatot takarja, melyet 1,5 évvel ezelőtt nyert meg a fenntartó és 8 hónap van a 
megvalósításából. Ennek a pályázatnak a megvalósítására folyt egyeztetés a Tinta Kft. 
munkatársaival. A pályázat a Szőlősgyöröki óvoda és iskola kivételével  - mivel ott nincsenek 
hátrányos helyzetű tanulók - a kistérség összes intézményét érinti. A pályázat a hátrányos 
helyzetű óvodások és iskolások felzárkóztatására szolgál. A pályázat 89 millió forintos 
támogatottsággal bír.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

303/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                         A képviselő-testület a polgármester két ülés között végzett tevékeny- 
                         ségéről szóló tájékoztatót, valamint az átruházott hatáskörben 
                         hozott döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
2.) 2010.évi költségvetés III.negyedévi teljesítése. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

304/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                             Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                             az önkormányzat 2010.III.negyedévi gazdálkodásáról szóló  
                             tájékoztatót a bevételek 1.539.467 e Ft teljesített összegével  
                             és a kiadások 1.226.001 e Ft teljesített összegével elfogadja. 
 
                             Határidő: azonnal 
                             Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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3.) 2011.évi költségvetési koncepció. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A koncepciót a képviselő-testület mindhárom bizottsága tárgyalta, az abban foglaltakkal 
egyetértenek.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

305/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                        Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                        megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat 2011.évi  
                        költségvetési koncepcióját. 
                       A Képviselő-testület a költségvetés véglegesítése során az alábbi  
                       feladatok elvégzését tartja szükségesnek: 

            - a költségvetés biztonságos végrehajtása érdekében véglegesíteni kell a   
            bevételi forrásokat a normatív támogatásokra, valamint a saját bevételek körére   
            vonatkozóan.  
            - a költségvetés nehéz helyzete miatt a bevételek teljes körű számbavételével, a  
            kiadások szükséges mértékű csökkentésével biztosítani kell a költségvetés            
            pénzügyi egyensúlyát és megvalósíthatóságát. 
            - a beruházások és fejlesztések részletes tervezetét el kell készíteni, erősíteni  
           kell a pályázatokon való részvételt, és ehhez a szükséges saját forrásokat meg   
           kell teremteni. 

- az önkormányzati kintlévőségek (adó és lakbér hátralékok) beszedése  
érdekében meg kell találni a leghatékonyabb módszereket és azokat végre kell 
hajtani. 

 
                       Határidő:         folyamatos  
                       Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
4.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2011.évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 
megalkotása. 
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 
24/2010.(XII.15 ) rendelete 

a Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2011. évi átmeneti 
gazdálkodásáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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5.) Az Önkormányzat 2010.évi költségvetési rendeletének 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 
25/2010.(XII.15 ) rendelete 

az Önkormányzat 2010.évi költségvetését megállapító 
16/2010.(VIII.27.), 15/2010.(VIII.12.), 12/2010.(VI.29.), 8/2010.(IV.23.), 17/2010.(IX23.) 

rendeletekkel módosított az Önkormányzat  2010.évi költségvetéséről 
szóló 3/2010.(II.24.) rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
6.) A helyi adókról szóló módosított 28/2008.(XII.12.) rendelet 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 
26/2010.(XII.15 ) rendelete 

a 31/2009.(XII.15.), 19/2010.(XI.24.) rendelettel módosított   
28/2008.(XII.12.)  a helyi adókról szóló rendelet   

módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
7.) Települési szilárd hulladék-gyűjtés 2011.évi díjának megállapítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A bizottsági üléseken felvetődött, hogy a februárban tartandó közmeghallgatásra meg fogják 
hívni a AVE Zöldfok Zrt. képviselőjét. 
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
Évek óta felvetődő probléma a hulladékszállítás ügye. A lakosság hulladékkezelési 
feladatainak megoldására több település lépett már előre azzal, hogy komposztáló ládákat 
helyeztek ki. Megoldást kell találni a hulladékszigetekkel kapcsolatban akár úgy is, hogy a 
műanyagpalackok elszállítására speciális gyűjtési akciókat szervezni.  
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Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Problémát jelent a lakosság körében, hogy a hetente kirakott edényekben iszonyatos 
mennyiségű zöldhulladék is kerül. A szemléletbeli változásra lenne szükség, mert 
elvárosiasodik a település, ami költséggel jár.  
Kéri a képviselő-testületet, hogy a rendelet módosításánál a 29.§. (1) bekezdésben szereplő 
bizottság nevét is módosítsák, mivel az helyesen Népjóléti Bizottság. 
 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A megbeszéléseken szót esett a komposztáló szigetek kihelyezéséről és a Zöldfok 
vezérigazgatója elmondta, hogy nem sok mindent tudnak kezdeni a termékkel, nem 
befektethető dolog. Amennyiben az önkormányzat mégis kijelöl erre helyet, akkor az ÁNTSZ 
előírásait be kell tartani, ami szintén költséggel jár. A hulladékgyűjtési akciók sem vezetnek 
mindig eredményre, az iskolából a pet-es palackokat és az elemeket, akkumulátorokat 
majdnem 5 év után szállították el. A hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatban azt a választ 
kapták, hogy nem ragaszkodik a cég a szabvány kukákhoz, bármilyen másik edényben 
elszállítják a szemetet.  
Fontos feladatnak tartja, a hulladékkezeléssel kapcsolatban a Művelődési Ház szervezzen téli 
beszélgetéseket.  
 
Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
Tudomása szerint az önkormányzat rendelkezik nyesedékaprító berendezéssel. Meg kell 
határozni, hogy 3.000,-Ft-os óradíj ellenében bárki igénybe veheti, ezzel is csökkenthető a 
zöldhulladék.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2010.(XII.15 ) rendelete 

 
a 25/2008. (XI.28.), az 1/2009. (I.30.), a 19/2009 (IX.25.), a 32/2009.(XII.15.) és a 

10/2010.(IV.23.) rendeletekkel módosított „A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL 
KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL” SZÓLÓ 

26/2007.(XII.21.) RENDELETE módosításáról    
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
8.) Települési folyékony hulladék elszállításának 2011.évi díj megállapítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
Kérdése, hogy a „település” szó mit takar? 
 
Borbély Róbert műszaki főelőadó 
 
Lengyeltóti város közigazgatási területére terjed ki a rendelet.  
  
Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
Környezetvédelmi szempontból nagyon fontos arról is beszélni, akinek nincs engedélye a 
folyékonyhulladék szállításra.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A bizottsági ülésen szó esett arról, hogy a DRV-n kívül vannak olyan vállalkozók, akik 
szippantást végeznek. A következő testületi ülésre meg fogják vizsgálni azon vállalkozók 
körét, akik ilyen irányú tevékenységet folytatnak és van-e engedélyük.  
 
Borbély Róbert műszaki főelőadó 
 
A vállalkozóknak van külön engedélye a Környezetvédelmi Hatóságtól, hogy a saját vagy 
bérelt területükre kihordják a hígtrágyát. Meg van határozva, hogy hektáronként mennyi lehet 
az ürítés. A problémát az jelenti, hogy a hígtrágyát a település keresztül hordják. Szállításra, 
szippantásra nincs engedélye egyetlen vállalkozónak sem. Egy jogszabályi előírás szerint 
várható szabályozás az, hogy szippantat-e valaki vagy sem, de ha nincs szennyvízbekötése, 
akkor a megállapított díjat az ivóvízfogyasztás arányában meg kell fizetnie.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Javasolja, hogy a hivatal a következő ülésre vizsgálja meg, hogy a DRV-n kívül van-e 
valakinek engedélye a folyékony hulladékszállításra.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

306/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                                  A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 
                                  a január havi ülésre vizsgálja meg ki rendelkezik 
                                  folyékony hulladékszállításra vonatkozó engedéllyel. 
 
                                  Határidő: értelem szerint 
                                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2010.(XII.15 ) rendelete 

a 20/2007.(XI.29.), a 24/2008.(XI.28.), a 19/2009.(IX.25.) és a 24/2009. (XI.27.) 
rendeletekkel módosított „A települési folyékony hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról” szóló 
20/2006. (IX.29.) rendelete módosításáról  

 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
9.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2011.évi Munkaterve. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dankó József képviselő-testületi tag 
 
Amennyiben a leírtakat sikerül tartalommal megtölteni, akkor véleménye szerint kellemes és 
hasznos programok lehet szervezni. Megítélése szerint a TIT-en keresztül kérjenek fel 
előadókat a témákhoz.  
 
Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
Van a településen egy nagyon jól működő Brass Band Zenekar és az Ördöngös Néptánc 
Együttes. El kell gondolkodni azon, hogy helyben kell egy zenekari vagy néptánc fesztivált 
rendezni. Ez egy színvonalas program lehetne akár a Tóti Napok keretében is.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet   képviselő-testületi tag 
 
Kérdése, hogy milyen a Művelődési Ház tapasztalata a discóval kapcsolatban. Többször esett 
már szó arról, hogy nemcsak a fiatalok tudják igénybevenni a Közösségi Házat, hanem 
programok szervezésével az idősebb korosztály is.  
 
Peitlerné Takács Éva  Művelődési Ház Igazgató 
 
A TIT teljesen átalakult, már az ilyen irányú foglalkozásokhoz nem biztosit előadókat. 
Amennyiben igény merül fel előadásokkal kapcsolatban akkor előadót lehet találni, igaz 
annak nem kevés költsége van. 
Néptánc és zenekari fesztiválok eddig is voltak, de nem a tóti napok keretében. A 
néptáncosok pünkösdkor szokták tartani a maguk fesztiválját. A fúvósok pedig mindig 
Mikulás koncerten hívnak vendégeket.  
A diszkóval kapcsolatban elmondja, hogy 30-40 fő akik igénybe veszik. Jelenleg a fiatalok 
körében kiküldtek egy kérdőívet, melyről a következő ülésen ad számot, a fiatalok igényeiről 
szól. Az igények elsősorban a tartalmatlan szórakozások felé irányulnak a diszkóról nem 
nagyon jók a tapasztalatok ilyen téren.  
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Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
A  zenekar vezetőjével össze kell fogni és ha nem is országos, de alább Somogy megyei 
fúvószenekarok találkozóját meg kellene szervezni.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Évekkel ezelőtt volt a városban néptánc és zenei tábor is, de valami miatt abbamaradt. Ezek 
megszervezése azon felül, hogy sok energiát és munkát vesz igénybe nem kevés pénzbe kerül.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Jelenleg a művelődési ház rendezvénytervét tárgyalják, ne osszanak egyik együttes vezetőre 
sem olyan feladatot, amely esetlegesen az intézmény feladata lenne. Akár a zenekar akár a 
táncegyüttes pályázati pénzekből tartja meg a saját rendezvényeit, és az iskola a disputa 
megtartására sem kért soha az önkormányzattól pénzt.  
Amennyiben 2 napra javasolják a Tóti Napok megrendezését, akkor tegyenek javaslatot arra 
is, hogy hogyan gondolták. Fontosnak tartja, hogy a Művelődési Ház minden évben készítsen 
évkönyvet, melybe belekerülhet, hogy a város televízió hetente milyen műsorokat adott le, ez 
megítélése szerint nem pénzkérdés.  
Fontosnak tartja, hogy az idei évben különös hangsúlyt fektessenek a Zichy évnek. Jelenleg 
amit tárgyalnak az csak koncepció, amíg az önkormányzatnak nincs költségvetése, addig nem 
látják, hogy mennyi az az összeg, amit a programokra biztosítanának. Szeretné, ha az 
intézménynek saját rendezésű programja lenne.  
Ha már szó esett a helyi együttesekről, akkor szeretné, ha a jövő évi Tóti napok fő programját 
őt alkossák, és a nyert pénzből ők részesüljenek. Megítélése szerint nem kell 200-300 ezer 
forintokat kifizetni más együtteseknek. Személyes kérése, hogy a helyi együttesek ne délután 
2-3 óra között szerepeljenek, amikor üres a nézőtér.  
A fiatalok diszkójának kérdésében nem tudja, hogy tud –e többet tenni a művelődési ház. 
Véleménye szerint nagyon hasznos lesz a kérdőívek kiértékelése. Személyes kérése, ha a 
művelődési ház helyet ad egy FERRO-FLEX napnak, akkor minden vállalkozónak adják meg 
a lehetőséget egy vállalkozók napjával. Összegezve a kidolgozott program az arról szól, 
amennyire a pénzügyi keretek behatárolhatják.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A napokban ellenőrizték az okmányirodát. Az ellenőrzést végzők megállapították, hogy a 
honlap nagyon szegényes tartalmilag. A kulturális, sport, vállalkozási rovat nem a 
polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozik, hanem a művelődési házéba. Nagyon jó lenne, ha 
bármilyen ünnepségről (mikulás, karácsonyi koncert) több információval szolgálna az 
intézmény.  
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
A hegyközség minden évben megrendezi a borversenyt és a szüreti mulatságot. Minden évben 
nagy sikerrel rendezik meg a Diófesztivált. Sajnos ezen a környéken más gyümölcsnemekből 
nem sikerült kialakitani a térség imázsát. Kenyér képviselőtársa felvetésére respektálva, hogy 
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miért nincsenek fesztiválok elmondja, hogy ezek megtartása nagyon sok pénzbe kerül és a 
mellérendelt ismeretség nagyon fontos.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Az operatőr feladatkörébe kellene utalni a honlapra történő helyi események feltöltését.  
 
Peitlerné Takács Éva  igazgató 
 
A népművelői munka már nem arról szól, mint évekkel ezelőtt, sokkal többrétübb és talán 
nem annyira fogja össze a lakosságot, mint évekkel ezelőtt A programot annak ismeretében 
állította össze, hogy a pénzügyi keretek meddig engedik. A jelenlegi honlap nehezen 
kezelhető egy színes plakát elhelyezése is lehetetlen.  
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
Az éves eseménynaptár elkészültével a testület konkrétabban fogja látni a programok közötti 
tartalmat. A civil szervezeteket össze kell hívni januárban ahol egy esti beszélgetés keretében 
az éves munkatervet ismertetnék velük és felkérni őket a partnerségre.  Ha mindenki 
tisztességen ellátja a feladatát, és nem csak azt ami a munkaköri leírásában szerepel, akkor 
sokkal előrébb fognak jutni,de pénz nélkül lehetetlen.  Nem a testületnek kell megmondani, 
hogy mi hogyan működjön, hanem az intézménynek kell jeleznie, hogy mit szeretne és milyen 
pénzügyi kondíciók szükségesek. Nem csak az a jó rendezvény, ahol több százan jelennek 
meg, az is fontos, ha csak 20 embert érdekel, így is érzik, hogy a lakosságnak tudtak valamit 
nyújtani. A testület a rendezvény terv ismeretében össze fog ülni és megtárgyalja, hogy 
melyek azok a sarkalatos pontok, amelyet minden szín alatt biztosítanak.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

307/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
                                  Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2011.évi 
                                  Munkatervét elfogadja. 
 
                                  Határidő: azonnal 
                                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
10.) Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2011.évi kiemelt célok 
meghatározása. 
Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

308/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 
 
1. Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvény 34. § (3) bekezdése alapján a köztisztviselők munkateljesítményének értékeléséhez 
szükséges teljesítmény-követelmények alapját képező, 2011. évi kiemelt célokat az alábbiak 
szerint határozza meg: 
I.  Átfogó, valamennyi irodát (köztisztviselőt) érintő teljesítmény-követelmények alapját 

képező kiemelt célok: 
 

1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2011. január 1-jétől hatályos módosításainak 
gyakorlati alkalmazása, különös tekintettel: 

a.) ügyintézési határidők betartása, 
b.) a közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazott ügyirat kísérő lap 

szakszerű vezetése, 
c.) az egyéni iktatókönyvek havi lezárása a Polgármesteri Hivatal Egyedi 

Iratkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően. 
2. A Polgármesteri Hivatal közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének 

teljesítéséről szóló szabályzatának betartása. 
3. Követelmény a munkavégzéshez szükséges szakmai ismeretekkel való 

rendelkezés, az adott munkakör ellátásához szükséges jogszabályi háttér biztos 
és pontos ismerete, a változások figyelemmel kísérése, alkalmazása. 

4. Követelmény a pontos, precíz munkavégzés. A munkavégzés során a 
rendelkezésre álló iratokból más, az adott szakterületen jártas ügyintéző is el 
tudjon igazodni a helyettesítés, belső munkaszervezési feladatok 
zökkenőmentes végrehajtása érdekében. 

5. Követelmény a feladatok felelősséggel, megfelelő segítőkészséggel való 
ellátása. 

 
II. A Hatósági Iroda feladatkörébe tartozó kiemelt célok 
 
a) Okmányiroda 

- a Ket. 2011. január 1-jétől hatályos módosításának gyakorlati alkalmazása  
- a 2010. decemberében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 

Hivatala által végzett átfogó ellenőrzés során feltárt hiányosságok 
megszüntetése (az ellenőrzés tapasztalatairól az írásos összegzés még nem 
érkezett meg) 

 
b) Gyámhivatal 

- a Ket. 2011. január 1-jétől hatályos módosításának gyakorlati alkalmazása  
- szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perek indítása és az átmeneti 

neveltek tartós nevelésbe vétele, örökbe fogadhatóvá nyilvánítások és 
örökbeadások ügyintézése a lehető leggyorsabb határidővel 

- jegyzői hatáskörben lévő gyámügyi- és gyermekvédelmi feladatok ellátása, 
szoros együttműködés a jelzőrendszer tagjaival 

- a felettes szervek által végzett ellenőrzések eredményeinek figyelembe vétele a 
gyámsági, gondnoksági kapcsolattartási, örökbe-fogadhatóvá nyilvánítási 
ügyekben 
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- különös figyelmet kell fordítani a családi pótlék folyósításának 50 igazolatlan 
óra esetén történő felfüggesztése esetén követendő eljárásra 

 
c) Műszaki csoport 

- a Ket. 2011. január 1-jétől hatályos módosításának gyakorlati alkalmazása  
- engedély nélküli építkezések, valamint a közterület-használat fokozott 

ellenőrzése és bírságolása 
- helyi közterületek, ingatlanok településtisztaságának fokozott ellenőrzése, 

szankcionálása (parlagfű, szemét) 
- a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet módosításából eredően a telekalakítási 

engedély kérelmezők körére és az engedélyezési eljárások körére vonatkozó 
szabályok alkalmazása  

- az építéshatósági eljárási illeték változások gyakorlati alkalmazása 
 
d) Szociális ügyek 

- a Ket. 2011. január 1-jétől hatályos módosításának gyakorlati alkalmazása  
- a szociális törvény esetleges módosítása következtében az aktív korúak 

ellátására vonatkozó rendelkezések változásából eredő feladatok ellátása, 
döntésre való előkészítése: rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási 
támogatás helyébe lépő „bérpótló juttatás” 

- óvodáztatási támogatás iránti kérelmek döntésre való előkészítése 
- települési szilárd hulladék szállítási díj megfizetéséhez kedvezményt igénylők 

kérelmének döntésre való előkészítése 
- a RÁT helyébe lépő bérpótló juttatásra való átállás 

 
e) Anyakönyv, működési engedély, vállalkozói engedély ügyintézés 

- a Ket. 2011. január 1-jétől hatályos módosításának gyakorlati alkalmazása  
 
f) a telephely engedélyezés rendjéről szóló 358/2008.(XII.31.) Korm. rendelet gyakorlati 
alkalmazása  
 
g.) mezőgazdasági igazgatás 

- a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rend. 
alkalmazása, különös tekintettel a fakivágási ügyekre közterületen 

 
 
III. Közgazdasági iroda feladatkörébe tartozó kiemelt célok 
 
a) Adóügyek 

- adóhátralék folyamatos csökkentése, a helyi adórendelet maradéktalan 
végrehajtása 

- legalább 10 db adóellenőrzés lefolytatása az egyéni vállalkozók és gazdasági 
társaságok körében 

- idegen helyről kimutatott adók behajtása 
- ÖNKADÓ program kiváltása WONKA INFO programra, a WONKA program 

használatának gyors és pontos elsajátítása 
- az iparűzési adóval kapcsolatos feladatok, határidők betartása 
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b) Gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
-     lakásbérleti díjakból, helyiségbérleti díjakból képződött hátralék csökkentése, az 
eredménytelen felszólítások esetén további eljárás kezdeményezése a kintlévőségek 
behajtására a Hatósági Iroda felé 
- az önkormányzat biztonságos működéséhez szükséges a költségvetés szigorú, 

takarékos végrehajtása 
- költségek helyes meghatározása és gazdaságossági szempontok érvényesítése 
- költségvetési rendelet szerinti gazdálkodás 
- könyvelés pontossága, az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetének 

átláthatósága 
- a CT-Ecostat gazdasági és gazdálkodási programrendszer szakszerű alkalmazása 
- a pályázatokon elnyert, vissza nem térítendő támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi 

feladatok hatékony ellátása 
- Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodásával kapcsolatos feladatok 

ellátása 
- beruházási feladatok pénzügyi lebonyolítása 
- vagyonkataszter nyilvántartási feladatok folyamatos ellátása a KATA program 

segítségével 
 
IV. Önkormányzati iroda feladatkörébe tarozó kiemelt célok 
 
a) Szervezési feladatok 

- képviselő-testület üléseinek előkészítése a Szervezeti és Működési 
Szabályzatokban foglaltaknak megfelelően 

- az SZMSZ-ek felülvizsgálata 2011. márciusáig, ehhez a rendelet-tervezetek 
összeállítása, véleményeztetése, előterjesztés a rendelet tervezetekről 

- önkormányzati rendeletek, határozatok naprakész nyilvántartása 
- önkormányzati rendeletek folyamatos egységes szerkezetbe foglalása és 

aktualizálása 
- a hivatali kapu, a hivatali központi e-mail (lengyeltoti@somogy.hu), illetve a 

jegyzői titkárság e-mail címére (lengyeltotijegyzo@somogy.hu) érkező 
küldemények folyamatos figyelemmel kísérése, az érkező üzenetek kinyomtatása, 
a napi postában történő elhelyezése, az EAR rendszer napi figyelemmel kísérése 

- tanúsítvánnyal rendelkező E-iktat iratkezelési szoftver gyakorlati alkalmazása, az 
iktatókönyvek szabályzatnak megfelelő vezetése, lezárása. Az elektronikus 
tájékoztatási kötelezettségnek megfelelő negyedéves ügyforgalmi statisztika 
elkészítése 

- termőföld-elővásárlási és haszonbérleti hirdetmények kormányzati portálon 
(www.magyarorszag.hu) történő megjelenítése a 225/2008.(IX. 9.) Korm. rendelet 
szerint  

- hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására szolgáló 
ösztöndíjpályázattal (Bursa Hungarica) kapcsolatos feladatok ellátása 

 
b) Munkaügyi feladatok 

- köztisztviselők szakmai képzésének, továbbképzésének szervezése 
- a foglalkoztatás bővítésének lehetséges módozatai tekintetében a munkanélküliek 

munkához jutásának elősegítése („bérpótló juttatás” lép a RÁT helyébe, a 
módosító jogszabályok még nem jelentek meg), napi szoros együttműködés a 
Kistérségi Irodával 

- köztisztviselők minősítése, teljesítmény-értékelése 
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V. Kistérségi Iroda feladatkörébe tartozó kiemelt célok 
 

- kistérségi honlap (www.poganyvolgy.hu) és Lengyeltóti Város honlapjának 
(www.lengyeltoti.hu) folyamatos frissítése és közérdekű adatokkal való feltöltése a 
közzétételi kötelezettségről szóló szabályzat szerint 

- szociális- és egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó ügyek vitele (háziorvosi 
szolgálat, központi orvosi ügyelet, védőnői hálózat) 

- a PTKT üléseinek előkészítése, kapcsolattartás, együttműködés a kistérség 
polgármestereivel 

- kistérségi közoktatás-fejlesztési terv és kistérségi közoktatási esélyegyenlőségi terv 
aktualizálása 

- pályázatok koordinálása, lebonyolítása: 
� ÁROP 1.1.5 C. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és 

együttműködési kapacitásának megerősítése 
� TÁMOP 3.2.3 Tanulással a kistérségünkért 
� TÁMOP 5.1.3 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők 

integrációjáért 
� TIOP 1.2.5 Iskolapadtól a tanulópadig 
� TÁMOP 5.1.1 A Lengyeltóti kistérség komplex roma foglalkoztatási 

programja 
� TÁMOP 6.1.2 A Lengyeltóti Kistérség egészségterve 
� TÁMOP 3.3.7 Az IPR kiterjesztése a Pogányvölgyi Kistérség 

iskoláiban és óvodáiban 
� Új munkahelyek a sikerért 

- pályázati úton meghirdetett kistérségi szabadidő-sport programok és sport 
táborozási programok szervezése 

- belső ellenőrzési feladatok ellátása 
- önkormányzati minőségirányítási program felülvizsgálata 
- kistérségi közoktatás-fejlesztési terv felülvizsgálata 
- kistérségi szolgáltatás-szervezési koncepció felülvizsgálata 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a jegyzővel szembeni 
teljesítménykövetelményének kidolgozásáról. A jegyző teljesítményértékelését 2011. 
december 31-ig végezze el, és arról tájékoztassa a testületet.  
 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Ktv. 34. § (4) bekezdésben foglaltak szerint a 
kiemelt célok alapján írásban állapítsa meg 2011. évre vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőivel szemben támasztott teljesítménykövetelményeket és 2011. december 31-ig 
értékelje munkateljesítményüket. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester, dr. Szatmári Ibolya jegyző 
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11.) A Jegyző teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2011.évi kiemelt célok 
meghatározása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

309/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény 34. § (6) bekezdése alapján a jegyző munkateljesítményének értékeléséhez 
szükséges teljesítmény-követelmények alapját képező, 2011. évi kiemelt célokat az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 

- a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei munkájának összehangolása, 
feladataik koordinálása 

- a Képviselő-testületi ülések szakmai előkészítése és az ehhez kapcsolódó ügyviteli 
feladatok elvégzése 

- a kistérség településeinek szakmai együttműködésének szorosabbra fűzése 
- a Polgármesteri Hivatal kistérségi jellegének erősítése, hangsúlyosabbá tétele 
- a Polgármesteri Hivatal szalmai munkájának folyamatos fejlesztése. 

 
       Határidő: értelem szerint 
       Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
12.) Roma/cigány ösztöndíj program támogatása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták. A Jogi és Oktatási Bizottság nem javasolja a 
program benyújtását, a Népjóléti Bizottság javasolja, hogy a kisebbségi önkormányzat saját 
hatáskörben járjon el.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

310/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 
                           
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                a Somogyi Roma Esély Nonprofit Kft. által létrehozott 
                                ösztöndíj programot nem támogatja. 
 
                                Határidő: értelem szerint 
                                Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

311/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                           Lengyeltóti Városi Önkormányzat  Képviselő-testülete  
                           felhívja a  kisebbségi önkormányzat figyelmét, hogy figyelje a támogatást 
                             és saját hatáskörben járjon el. 
 
                           Határidő: értelem szerint 
                           Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
13.) Összevont központi háziorvosi ügyelet működtetésére vonatkozó megbízási szerződés 
meghosszabbítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
312/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 

 
 
1. Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi ügyelet feladatának 
ellátását továbbra is az Emergency Service Kft-vel  (székhely: 1138 Budapest, Árva utca 22., 
A.sz.: 13789581-2-41, képviseli: Rédei József ügyvezető) kívánja megoldani. 
Az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel, mint külső szolgáltatóval kötött 
megbízási szerződést, változatlan tartalommal, meghosszabbítja további 4 évvel, 2014. 
december 31-ig. 
 
2. Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi orvosi ügyeleti 
szolgálatának ellátására vonatkozó feladat átadási/átvételi szerződést az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
A szerződés 8. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
2012. december 31-ig az OEP finanszírozás tényadatainak ismeretében a következő két év 
önkormányzati ellátási díj mértéke felülvizsgálatra kerül. 
 
3. Lengyeltói Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
Emergency Service KFT. szerződést hosszabbítson/kössön az illetékes Dél-dunántúli 
Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Somogy megyei Kirendeltségével annak érdekében, 
hogy a Kft a tevékenység MEP finanszírozását közvetlenül megkapja. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
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14.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
313/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 

 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás alábbiak szerinti módosítását: 
 
1. A Társulási Megállapodás VI. (A Társulás szervei) fejezet: 
 
A Társulás szervei: Társulási Tanács, a Társulási Tanács Elnöke, a Pénzügyi Bizottság, a 
Területfejlesztési Bizottság, a Közoktatási Bizottság és a Társulás szakmai munkaszervezete.  
szövegrész helyébe: 
 
A Társulás szervei: Társulási Tanács, a Társulási Tanács Elnöke és Elnökhelyettesei, a 
Pénzügyi  Bizottság, a Területfejlesztési Bizottság, a Közoktatási Bizottság és a Társulás 
szakmai munkaszervezete. (21) 
szövegrész kerül. 
 
2. A Társulási Megállapodás VII. (A Társulási Tanács) fejezet 2. pontja: 
 
2.) A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. A Társulási Tanács ülését az elnök, 
akadályoztatása esetén a Területfejlesztési Bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A 
Területfejlesztési Bizottság elnökének akadályoztatása estén a Pénzügyi Bizottság elnöke 
hívja össze és vezeti a Társulási Tanács ülését. (20) 
szövegrész helyébe:  
 
 
2.) A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. A Társulási Tanács ülését az elnök, 
akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, illetőleg a Társulási Tanács helyettesítéssel 
megbízott tagja hívja össze és vezeti.(21) 
szövegrész kerül. 
 
3. A Társulási Megállapodás VIII. (A Társulási Tanács Elnöke) fejezet címe az alábbi 
címre módosul: 
 
A Társulási Tanács Elnöke és Elnökhelyettesei(21) 
 
4. A Társulási Megállapodás VIII. (A Társulási Tanács Elnöke és Elnökhelyettesei) 
fejezet 1. pontja: 
 
1.) A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai sorából elnököt választ, és meghatározza a 
helyettesítés rendjét. (20)   
 
szövegrész helyébe:  
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1.) A Társulási Tanács alakuló ülésén – szövegrész hatályát veszti(3) - tagjai sorából elnököt, 
az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére két elnökhelyettest választ, és meghatározza 
a helyettesítés rendjét.(21) 
 
szövegrész kerül. 
 
5. A Társulási Megállapodás VIII. (A Társulási Tanács Elnöke és Elnökhelyettesei) 
fejezet 2. pontja: 
 
2.) Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz 
a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az elnököt teljes jogkörrel 
helyettesítő Területfejlesztési Bizottság elnökének személyére az elnök tesz javaslatot. (20) 
 
szövegrész helyébe: 
 
2.) Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz 
a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az elnökhelyettesek 
személyére az elnök tesz javaslatot.(21) 
 
szövegrész kerül. 
 
6. A Társulási Megállapodás VIII. (A Társulási Tanács Elnöke és Elnökhelyettesei) 
fejezet 3. pontja: 
 
3.) Az elnököt és az elnököt teljes jogkörrel helyettesítő Területfejlesztési Bizottság elnökét a 
tagok az önkormányzati ciklus idejére választják. (20) 
 
szövegrész helyébe:  
 
3.) Az elnököt és az elnökhelyetteseket a tagok az önkormányzati ciklus idejére választják.(21) 
 
szövegrész kerül. 
 
7. A Társulási Megállapodás VIII. (A Társulási Tanács Elnöke és Elnökhelyettesei) 
fejezet 5. pontja: 
 
5.) Az elnököt teljes jogkörrel helyettesítő Területfejlesztési Bizottság elnökének feladatait a 
szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. (20) 
 
szövegrész helyébe:  
 
5.) Az elnökhelyettesek feladatait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.(21) 
 
szövegrész kerül. 
8. A Társulási Megállapodás VII. fejezet 3.) d., 4.) és 10.) pontjában:  
 
„államigazgatási hivatal„  
 
szövegrész helyébe: 
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„A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv” (21) 
 
szövegrész kerül. 
 

9. A Társulási Megállapodás VII. fejezet (A Társulási Tanács) 6. pontja: 

 
6.) A minősített többséghez annyi szavazat szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok 
szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.(3)  
Minősített többség szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott 
kérdésekben és a 7. pontban meghatározott kérdések megismételt tárgyalásakor, amennyiben 
az első tárgyalás során nem születik egyhangú döntés.  
szövegrész helyébe: 
 

6.) A minősített többséghez annyi szavazat szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok 
szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.(3)  
Minősített többség szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott 
kérdésekben és a 7. pontban meghatározott kérdések megismételt tárgyalásakor, amennyiben 
az első tárgyalás során nem születik egyhangú döntés.  
 
Minősített többség szükséges: 

a) a kistérség fejlesztését szolgáló - pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat 
benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához; 

b) a Tctv. 7. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez; 
c) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása.(21) 
szövegrész kerül. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal  

 
15.) A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
314/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási 
Központ Fenntartó Társulás Társulási Megállapodását az alábbiakban módosítja: 
 
A.) A megállapodás 7. pontja (Irányítási jogok) első bekezdés: 
 

- költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, továbbá költségvetési szerv 
alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása 
(alapítói jogok) 
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szövegrész helyébe 
- költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, továbbá költségvetési szerv 

alapító okiratának kiadása és módosítása, megszüntető okiratának kiadása és 
módosítása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása (alapítói jogok) 

szövegrész kerül. 
 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 
16.) 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: 

 
315/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 

 
                       Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti  
                     Fodor András Iskola Lengyeltóti Iskola tagintézménye számára a  
                     476 e Ft összegben keletkezett többletbevétel felhasználását 375 e Ft  
                     összegben a személyi juttatások, 101 e Ft összegben a munkaadót  
                     terhelő járulékok előirányzatának módosítására engedélyezi, mely  
                     felhasználása a „Jó gyakorlat”-ban résztvevő pedagógusok munkájának  
                     elismerésére szolgál. 
 
                     Határidő: azonnal 
                     Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
17.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
316/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház 
és Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat az alábbi 12. sz. ponttal egészül ki: 
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12. Az intézmény alaptevékenységéhez tartozó szakfeladat: 890111 Esélyegyenlőséget célzó 
általános, komplex tevékenységek és programok megvalósulási helyszínének címe:  
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 1. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
18.) A polgármester helyettesítése a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 
Területfejlesztési Tanácsában. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
317/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zsombok Lajos 
polgármesternek a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési 
tanácsában való állandó helyettesítésére felhatalmazza Gyugy Község polgármesterét, 
Jelenka György polgármester urat. 
 
A felhatalmazás Lengyeltóti polgármesterének akadályoztatása esetére betöltendő 
képviseletre, és a szavazásnak Lengyeltóti polgármesterével előre egyeztetett módjára 
vonatkozik. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 
 
19.) Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ munkájáról az idősellátásban. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Ismerteti a Népjóléti Bizottság javaslatát a napirenddel kapcsolatban, mely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Megítélése szerint a beszámoló nem tükrözi a központ mindennapi munkáját. A nappali 
ellátást igénybevevőknek a beszámoló szerint programokat szerveznek, de ebből a lakosság 
felé semmi nem érződik. 
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Nyers Györgyi  intézményvezető 
 
A beszámoló azért épült fel ilyen formában, mert hozzá az jött vissza, hogy az intézményben 
lévő alkalmazottak nem dolgoznak semmit, ezért próbálta bemutatni, hogy a hétköznapok 
hogyan alakulnak. Az, hogy milyen közösségi élet zajlik a klubban, azzal kapcsolatban 
elmondja, hogy nem egészséges, a közösségi életbe bevonható egyének alkotják a tagságot. 
Nagyon nehezen lehet kezelni őket, néhányan társasjátékkal, kártyázással, újság olvasással 
töltik a napjukat. Karácsonyi ünnepséget is szerveznek részükre a jövő héten.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A Bizottság javaslatára szeretne kitérni, ami plusz 1 fő bérének beállítását javasolja a 
költségvetésbe. Átgondolásra javasolná a testületnek azt, hogy nem biztos, hogy szakképzett 
gondozónőt kellene alkalmazni, hanem a munkanélküliek között nagyon sok szakképzetlen 
van, akik a feladatot el tudják látni. Óvatosan kell bánni a létszámbővítéssel, ami nem kevés 
kötelezettséggel jár.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
A jegyző asszony által felvetett problémát a bizottság ülésen tárgyalták. Emiatt javasolták, 
hogy a sportkör mosási feladatait oldják meg másképp és az azt végző személy be tud segíteni 
az ebédszállításba.  
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
A beszámolóból hiányolja a konkrétumokat. Kérdése, hogy az adminisztráció napra készen 
van-e, és mennyi időt vesz igénybe. 
 
Nyers Györgyi  intézményvezető 
 
Az adminisztráció naprakészen van, ami legalább napi félórát vesz igénybe a 
házgondozóknak, az idősek klubjában még többet.  
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
318/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 

 
                              Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti Alap- 
                              szolgáltatási Központ munkájáról az idősellátásban szóló 
                              beszámolót elfogadja. 
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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20.) Közlekedési csomópontok átépítésére pályázat. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A csomópont átépítésével kapcsolatban még folynak a tárgyalásokat, több szakember 
véleményét kérték ki az ügyben. A pályázat benyújtása 2011.év őszére várható, a ráfordítási 
költség attól függ, hogy mennyi közművet kell áthelyezni. Februárban a zebrákra a pályázatot 
be kívánják nyújtani. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
319/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 

 
                              A képviselő-testület a „Közlekedési csomópontok átépítésére” 
                              vonatkozó pályázattal kapcsolatos napirendet a január havi 
                              ülésén tárgyalja. 
 
                              Határidő: értelem szerint 
                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
21.) Térfigyelő rendszer kiépítésére pályázat benyújtása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
320/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 

 
                        Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TKIR-2010-11 
                        kódszámú Országos település-közbiztonsági Rendszer Telepítési 
                        Program keretében Lengyeltóti település közbiztonságának növelése 
                        érdekében az ÚJ WBS.C.1.S.2010. rendszer kiépítésében nem kíván 
                        részt venni. 
 
                        Határidő: azonnal 
                        Felelős: Zsombok Lajos polgármester    
 
 
 
22.) Önkormányzati támogatás odaítélés a Lengyeltóti Fodor Diáksport Egyesület részére. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozza: 
 

321/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 
 

                                Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                a Lengyeltóti Fodor Diáksport Egyesület számára a működési 
                                költségekhez 44.000,-Ft anyagi támogatást nyújt, mely a cél- 
                                tartalék terhére kerül kifizetésre. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
23.) Önkormányzati támogatás odaítélés Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesület részére 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

322/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 
 

                                Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                a Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesület számára a működési 
                                költségekhez 44.000,-Ft anyagi támogatást nyújt, mely a cél- 
                                tartalék terhére kerül kifizetésre. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
24.) Önkormányzati támogatás odaítélés Lengyeltóti Sportjáért Közalapítvány  részére 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

323/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 
 

                                Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                a Lengyeltóti Sportjáért Közalapítvány számára a működési 
                                költségekhez 25.000,-Ft anyagi támogatást nyújt, mely a cél- 
                                tartalék terhére kerül kifizetésre. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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25.) Önkormányzati támogatás odaítélés a Lengyeltóti Városi Sportegyesület részére. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

324/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 
 

                                Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                a Lengyeltóti Városi Sportegyesület számára a működési 
                                költségekhez 30.000,-Ft anyagi támogatást nyújt, mely a cél- 
                                tartalék terhére kerül kifizetésre. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
26.) Önkormányzati támogatás odaítélés a Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete részére 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

325/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 
 

                                Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                a Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete számára a működési 
                                költségekhez 9.000,-Ft anyagi támogatást nyújt, mely a cél- 
                                tartalék terhére kerül kifizetésre. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
27.) Önkormányzati támogatás odaítélés Kincsesládikó Alapítvány  részére 
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: 
 

326/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 
 

                                Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                a Lengyeltóti Óvodások Kincsesládikója Alapítvány számára a működési 
                                költségekhez 39.000,-Ft anyagi támogatást nyújt, mely a cél- 
                                tartalék terhére kerül kifizetésre. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
28.) Önkormányzati támogatás odaítélése Lengyeltóti Ördöngös Néptánc Egyesület  részére 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

327/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 
 

                                Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                a Lengyeltóti Ördöngös Néptánc Egyesület számára a működési 
                                költségekhez 29.000,-Ft anyagi támogatást nyújt, mely a cél- 
                                tartalék terhére kerül kifizetésre. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
29.) Tájékoztatás „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” c. 
pályázati lehetőségről. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület a „Település szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
továbbfejlesztése” c. pályázati lehetőségéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
 
 
30.) Tájékoztató az új Lengyeltóti oldalról. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület az új Lengyeltóti oldalról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
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31.) 24 H Kft. kérelme helyiség bérlésére. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

328/2010.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Városi Képviselő-testülete a 8693. Lengyeltóti, 
                              Csokonai u.3. (365 hrsz.) szám alatt lévő önkormányzati 
                              helyiséget 2010. december 16. napjától határozatlan időre 
                              kiutalja a 24 H Futárpostai Szolgáltató Kft. 2071. Páty, 
                              Tölgyfa u.23.sz. alatti társaságnak. A helyiségért havonta 
                              fizetendő bérleti díjat 41.159,-Ft-ban állapítja meg, mely 
                              összeg évenként a hivatalosan megállapított inflációs rátának 
                              megfelelően változik. 
 
                              Határidő: azonnal 
                              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  
 
 
 
 
 
 
 
 


