
J e g y z ő k ö n y v  
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 14-én 
megtartott alakuló üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 

- Zsombok Lajos polgármester, 
- Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész 

Zoltán, Sipos Zoltán képviselő-testületi tagok, 
- Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 
Jelen van továbbá: 
 

- Papszt Lajos nyugalmazott polgármester, 
- Szabó Péter Helyi Választási Bizottság Elnöke, 
- Kovács Lehel Farkaslaka Alpolgármestere, 
- Márton Csaba képviselő Farkaslaka, 
- Hadnagy József képviselő Farkaslaka, 
- Móring József Attila országgyűlési képviselő  

Somogyvár Polgármestere 
- Gyuriga Károly plébános, 

 
A lakosság részéről: 62 fő. 
 
 
Dankó József  korelnök 
 
Köszönti a Lengyeltóti Város Képviselő-testületének alakuló ülésén megjelenteket, Zsombok 
Lajos polgármester urat, képviselőtársait, Papszt Lajos leköszönő polgármestert, Szabó Pétert, 
a Helyi Választási Bizottság elnökét, dr. Szatmári Ibolya jegyzőt, Móring József Attila 
országgyűlési képviselőt, Gyuriga Károly plébánost, Kovács Lehelt, Farkaslaka 
alpolgármesterét, Hadnagy József és Márton Csaba Farkaslakai képviselőket, a meghívott 
vendégeket, Lengyeltóti jelen lévő lakóit. 
 
Mint legidősebb települési képviselőnek, neki jutott az a megtisztelő feladat, hogy a 
képviselő-testület ülését korelnökként megnyissa, és a polgármester eskütételéig vezesse. 
 
Megállapítja, hogy az alakuló ülés határozatképes, mert 7 képviselő jelen van. Az ülést 
megnyitja. Felkéri a jelenlévőket, hogy felállva hallgassák meg a Himnuszt. 
 
 

Az alakuló ülésen megjelentek meghallgatják a Himnuszt. 
 
 
Dankó József korelnök 
 
Felkéri Szabó Pétert, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tartsa meg tájékoztatóját a 
Helyi Önkormányzati választásokról. 
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1.) A Választási bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 
 
Előadó: Szabó Péter a Helyi Választási Bizottság Elnöke 
 
Szabó Péter  Helyi Választási Bizottság Elnöke 
 
Tájékoztatást ad a választás eredményéről, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dankó József  korelnök 
 
Megköszöni  a helyi választási bizottság tájékoztatóját, megkérdezi van-e kérdés, észrevétel? 
 
Javasolja a tájékoztató elfogadását, kéri, aki egyetért a tájékoztató elfogadásával, az 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag -  a következő 
határozatot hozta: 
 

207/2010. (X. 14.) képviselő-testületi határozat 
 
A képviselő-testület a helyi választási bizottság elnökének  
tájékoztatóját a helyi önkormányzati választásokról elfogadja. 

 
 
 
Dankó József korelnök 
 
Felkéri Szabó Pétert, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a polgármester, valamint a 
megválasztott képviselők részére a megbízóleveleket adja át.  
 
 

Megbízólevelek átadása 
 
Dankó József korelnök 
 
Az alakuló ülés kötelező napirendje a képviselő-testület és a polgármester eskütétele. Az 
Önkormányzati törvény 19.§ és 32.§ alapján a települési képviselő az alakuló ülésen illetve a 
megválasztását követő első ülésen, a polgármester megválasztását követően a képviselő-
testület előtt esküt tesz.  
 
Először a képviselő-testület tagjai, majd azt követően Zsombok Lajos polgármester úr teszi le 
az esküt. 
 
Felkéri a kedves vendégeket, a Képviselő-testület tagjait és Zsombok Lajos polgármester urat, 
hogy az elnökségi asztalnál szíveskedjenek felállni. 
 
Először a Képviselő-testület tagjai teszik le az esküt. Jozó Tamás, Kenyér Endre, dr. 
Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán és Dankó József képviselők az 
alábbi esküt teszik: 
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“Én .................................. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; 

az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra 

jutott titkot megőrzöm; KÉPVISELŐI tisztségemből eredő feladataimat Lengyeltóti város 

fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 

teljesítem. 

(Isten engem úgy segéljen!)” 

 

Dankó József korelnök 

 

Felkéri  Zsombok Lajos polgármestert, hogy az esküt szíveskedjen letenni:  

 

“Én .................................. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; 

az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra 

jutott titkot megőrzöm; POLGÁRMESTERI tisztségemből eredő feladataimat Lengyeltóti 

város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 

teljesítem. 

(Isten engem úgy segéljen!)” 

 
Dankó József korelnök 
 
Felkéri képviselőtársait, és Zsombok Lajos polgármester urat, hogy az esküokmányt dr. 
Szatmári Ibolya jegyzőnél szíveskedjenek aláírni. 
 

Az esküokmányok aláírásra kerültek 
 
 
Dankó József   korelnök 
 
Felkéri Papszt Lajos leköszönő polgármestert, hogy Zsombok Lajosnak, megválasztott 
polgármesternek adja át a város kulcsát és mondja el ünnepi gondolatait.  
 
Papszt Lajos nyugalmazott polgármester 
 
Gratulál a Polgármester Úrnak és a képviselőknek ahhoz, hogy mandátumot szereztek. 
Kívánja, hogy az elkövetkező nehéz időszakban tegyék jól a dolgukat, soha ne nézzenek 
vissza, mindig csak előre tekintsenek. 1992-ben Göncz Árpád Köztársasági Elnök Úr 
ajándéka volt a város kulcsa. 18 évig őrizte, kívánja, hogy Zsombok Lajos Polgármester Úr is 
sokáig őrizze. Tisztelettel viselte Lengyeltóti várost jelképző kitűzött, melyet átad Zsombok 
Lajos Úrnak azzal, hogy viselje gondját a városnak.  
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Dankó József   korelnök 
 
Megkérdezi a vendégeket, kíván e valaki a megválasztott képviselő-testülethez, 
polgármesterhez ünnepi gondolatokat intézni. 
 
Móring József Attila   országgyűlési képviselő 
 
Papszt Lajos polgármester Úr kérte, hogy soha nem nézzenek hátra, de megítélése szerint igen 
is nézzenek hátra nyugodtan, emelt fővel. Mert amit mögöttük látnak, az egy 
együttműködésen alapuló, néha a rossz hangokat is meghalló, dinamikus településépítés volt. 
Az új testület nyugodtan alapozhat arra, ami munka eddig elvégeztetett. Nagyon nehéz 
időszak következik, de ha egymásra és a település lakóinak szavaira figyelve, azon az úton 
megy tovább Lengyeltóti város, mint az elmúlt időszak alatt ugyanolyan jó vezetése lesz 
ennek a kistérségnek és ugyanolyan jó lesz az együttműködés, mint eddig volt. Részéről az 
együttműködési szándék, polgármesterként és országgyűlési képviselőként is meg van. Adjon 
a teremtő mindenkinek erőt, egészséget, sok derűs napot, nagyon sok sikert az elkövetkező 
évekre.  
 
Kovács Lehel  Farkaslaka Alpolgármestere 
 
Nagyon rövid az idő arra, hogy a két település közötti kapcsolatról beszéljen. Ő, mint 
kisgyermek 1991-ben volt először Lengyeltótiban. Számára is különös ez a mai nap, hisz egy 
busznyi gyermekből Zsombok Lajos Polgármester Úr, őt választotta azzal, hogy nála fog 
lakni. Ezért is nagyon fontosnak tartotta, hogy személyesen részt vehessen az alakuló ülésen. 
De fontosnak tartották azt is, mint testvértelepülés képviseltessék magukat e jeles eseményen. 
Átadja Farkaslaka község nevében jókívánságaikat, gratulációikat az újonnan megválasztott 
Polgármesternek Zsombok Lajosnak és a képviselő-testületnek. Megköszöni Papszt Lajos 
leköszönő Polgármester Úrnak mindazt, amit tett a kapcsolatért és a sok segítségért, amit 
kaptak Lengyeltótitól. Tudják, hogy Lengyeltóti segítsége volt, de azt is, hogy Papszt Úrnak 
nagyon nagy szerepe volt benne. Erőt, egészséget, kitartást és bölcsességet kíván úgy a  
testületnek, mint a Polgármester Úrnak.  
 
 
Dankó József korelnök 
 
Miután az esküt mind a polgármester, mind a képviselők letették, a képviselő-testület 
megalakult, és a vonatkozó jogszabályok szerint döntéshozatalra képes.  
Az SzMSz szerint az eskü letétele után a polgármester vezeti az ülést, ezennel az ülés 
vezetését a polgármesternek átadja. 
 
Zsombok Lajos    polgármester 
 
A megválasztott képviselő-testületi tagok nevében tisztelettel köszönti a megjelenteket. 
Köszöni mindenkinek akit megtisztelte jelenlétével az alakuló ülést. Azt különösen köszöni, 
hogy Papszt Lajos polgármester úr múltbeli munkájára építhet, ami nem könnyű feladat. 
Véleménye szerint buta ember az, aki a múlt alapjaira nem igyekszik támaszkodni. Számit 
arra a jövőben, hogy Papszt Lajos segítségével élhet. Móring József képviselő úr, minden 
problémájában, intézményvezetőként is mindig partnere volt, segítette előre vinni Lengyeltóti 
és a kistérség dolgát és bizton számit arra, hogy ez a jövőben is így lesz.  
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Kovács Lehel személyes indíttatású köszöntőjét külön köszöni. Nagyon köszöni Farkaslaka 
küldöttségének, hogy megtisztelték jelenlétükkel a várost.  
A mai alkalom az ő életében is egy hatalmas fordulópont, mivel 34 év pedagógus pályáját 
adta fel és október 4-én reggel erről lemondott. Tudatosan tette ezt és azt a feladatot, amelyet 
a Jó Isten akaratából megkapott igyekszik a város lakóival,  a képviselő társakkal együtt végig 
vinni. Ebben a munkában számit a kistérségi polgármesterekre, és számit mindazokra, akik 
Lengyeltóti eddig fejlődésében közreműködtek, és okos, bölcs tanácsaikkal azt is tudják neki 
mondani, hogy állj, nem jó felé halad. 
 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az alakuló ülésen az alábbi napirendi pontok 
kerüljenek megtárgyalásra: 
 
 

1.)  A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 
2.) Javaslat az SzMSz módosítására 
Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
3.) Ügyrendi döntés a bizottsági elnökök és tagok megválasztásának módjára 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
4.) A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
5.) Bizottságok külső tagjainak eskütétele.  
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
6.) Az alpolgármester megválasztása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
7.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.  

 Előadó: Jogi-, Pénzügyi- és Településpolitikai Bizottság elnöke  
 

8.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 
 Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 
9.) Képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások megállapítása. 
Notebook vásárlás a képviselő-testület tagjainak és a polgármesternek 

            Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
10.) Megbízás a gazdasági program  kidolgozására. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
11.) Zsombok Lajos polgármester Pogányvölgyi Többcélú Társulásban történő 
helyettesítése 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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12.) Papszt Lajos polgármesteri megbízatása megszűnésével összefüggő 
munkajogi intézkedések. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester. 
 
13.) A Képviselő-testület közbeszerzési bizottsági tagjainak megválasztása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester. 
 

 
A képviselő-testület  7  igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

208/2010. (X. 14.) képviselő-testületi határozat 

                       A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendeket elfogadja. 
 

 
1.) A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
A települési önkormányzat ciklusprogramjának elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 91. paragrafusában megfogalmazottak alapján van szükség. Azt rögzíti, 
hogy a választási cikluson belül a gazdálkodásra vonatkozó döntéseket milyen cél és 
elvrendszer mentén kívánja rendezni a település önkormányzata.  
A ciklusprogramban megjelennek a képviselő-testület és a polgármester fejlesztésre 
vonatkozó elgondolásai; az önkormányzati intézmények fenntartására és működtetésére 
készült elképzelések; a település lakossága, önszerveződő közösségei, élet és 
működéskörülményeit jobbító elképzelések, gondolatok; a szükséges anyagi és helyi 
társadalmi források, eszközök megteremtésére vonatkozó elképzelések. 
 

1. A korábbi évekre jellemző szigorú vagyongazdálkodásra van szükség a működés, a 
fenntarthatóság és az eladósodás elkerülése érdekében! A Képviselő-testület 
nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel 
összhangba hozva igyekszik kihasználni az abban rejlő előnyöket. Általában csak 
olyan fejlesztéseket vállalunk fel, mely az önkormányzati működést és 
feladatellátást nem veszélyezteti. 

 
2. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatni kívánja a jövőben is az egyéni, 

illetve csoportos kezdeményezésre épülő gazdálkodói tevékenységet. Ezért a 
hatósági eljárásokban folyamatosan ösztönzi hivatalát a vállalkozói 
kezdeményezések felkarolására. 

 
3. Az adópolitikán keresztül is támogatni kívánja az olyan befektetőket, akik 

hozzájárulnak a település fejlesztéséhez, illetve jelentős számú munkahelyet 
teremtenek. Tekintettel az idegenforgalmi és turisztikai, továbbá az agráriumhoz 
kötődő „kitörési" lehetőségekre az e témakörökben jelentkező szakmai 
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befektetőket különös prioritással kezeli.  Táji-, környezeti- és természetvédelmi 
célból olyan fejlesztő beruházást képzel el, amely a leginkább illeszkedik a 
fentiekhez, hiszen legnagyobb értéke a városnak a természeti környezet, amelyben 
található. (Így az élelmiszeripar, tartósítóipar, gyümölcstermesztés és az 
idegenforgalom, turizmus és vendéglátás!) 

 
4. Kívánatos, hogy a Képviselő-testület jól működővé és rendszeressé tegye 

kapcsolatát a városban tevékenykedő gazdasági egységekkel, illetve a város 
közéletét meghatározó civil szervezetekkel. Folyamatosan keresse a 
kapcsolattartást és a párbeszédet. 

 
5. Az önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alap- és 

szakellátások biztosítását. Olyan szociális rendszert kíván működtetni, amely a 
támogatásra szorulók esetében - ha még minimális szinten is - biztonságot nyújt. 

 
6. A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy 

kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, 
folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor 
igazságos is legyen az adózói kört illetően. 

 
7. Az önkormányzat az általa vállalt közszolgáltatásokat részben intézményei útján 

látja el. Minden egyéb közszolgáltatóval folyamatos és rendszeres kapcsolatot tart 
és törekszik a közszolgáltatások reális áron történő biztosítására. A település 
üzemeltetés során, ahol lehetséges és az önkormányzatnak ráhatása van, a 
szolgáltatások térítési díjának megállapításakor a városban élők érdekeit 
képviselve vesz részt. A jövőben is a díjak és a felmerülő költségek összevetését 
kéri a szolgáltatótól bemutatásra. 

 
8. Amennyiben lehetőség van ún. megújuló energia vagy alternatív energia 

programban való részvételre, úgy Lengyeltóti Város önkormányzata akár több 
településre kiterjedően gesztorként is kezdeményező szerepet vállal fel ennek 
megvalósítására. 

 
9. Nagyobb figyelmet és gondot fordítunk a település médiában, interneten való 

megjelenítésére: az önkormányzat elavult honlappal rendelkezik, melynek a teljes 
korszerűsítése szükséges, hogy az önkormányzati intézményekre és a településre 
vonatkozó valamennyi fontos tájékoztatás biztosítható legyen rövid időn belül. 

 
10. Megvizsgáljuk az ún. ökoturizmus lehetőségeit, – turisztikai koncepciót dolgozunk 

ki a kistérség hagyományainak bemutatására, a volt MOZI épületében helytörténeti 
bemutató termet alakítunk ki. 

 
11. A város életének fontos közösségi színtere a közművelődés. Hagyományainak 

ápolása, természeti, művészeti értékeinek kihasználása, önszerveződő és szervezett 
közösségeinek támogatása a jövőben is feladat. Fontosnak tartjuk a kiemelt és már 
hagyományosnak tekinthető rendezvények újszerű, friss szemléletű 
megszervezését. A közösségi tér biztosításáról önkormányzatunk szabadtéri és 
épített intézményen belüli környezetben gondoskodik. 
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12. Településünk jövője nagymértékben függ attól, miképpen tudjuk integrálni az itt 
élő, egyre növekvő számú cigányságot. Ezért az intézményekkel és a civil 
szervezetekkel – Cigány Kisebbségi Önkormányzattal – együttműködve 
integrációs tervet készítünk, mely megfogalmazza a cigányság gazdasági, 
kulturális, szellemi, fizikai/egészségügyi és információs felzárkózásának 
alappilléreit.  

 
13. Fenn kell tartani és működtetni az intézmény rendszert, megőrizni és tovább 

javítani a minőségi munka színvonalát, mind az oktatás, mind a hivatal 
tekintetében, hatékonyan, még az elmúlt éveknél is hatékonyabban kell együtt, 
partnerségben dolgoznunk a körjegyzőséghez tartozó falvakkal, a Pogányvölgyi 
Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzati testületeivel, a helyi vállalkozókkal 
és a civil szervezetekkel. Erősíteni kell a kialakult kistérségi gondolkodást, együtt 
munkálkodást, mert fejlesztési elképzeléseink terén is több lehetőséghez juthatunk. 
A jól működő intézményfenntartó társulásokat (legyen mikró- vagy többcélú 
társulás) kölcsönös megelégedésre hasznos tovább működtetni.  

 
14. A fejlődés iránya adott. Lengyeltóti erőssége a földrajzi elhelyezkedésében rejlik. 

Nyílt titok, hogy a kistérségek megszűnnek, a helyükre visszajönnek a járások. Ma 
még nem tudni, hogyan alakítják át megyénk közigazgatási térképét, de a mindent 
meg kell tenni azért, hogy Lengyeltóti központi szerepköre megmaradjon. (Ez 
azonban a jelenlegi országgyűlési képviselőnk támogatása nélkül nem 
megvalósítható!) 

15. Az önkormányzat ápolja a fennálló és kialakult nemzetközi kapcsolatait. A 
meglévő partnerkapcsolaton kívül törekszik a város arculatához és gazdaságához 
hasonló Kárpátaljai kapcsolat kiépítésére 
 

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete mindenekelőtt azért akar dolgozni, hogy senkinek ne 
kelljen elmenni azért a városunkból, mert itt nincs lehetősége saját otthona megteremtésére. 
Gyermekeink, unokáink ne azon gondolkodjanak, hogy melyik másik faluban, városban, 
esetleg idegen országban rendezzék be az életüket, hanem a körünkben éljenek. Élénk 
közösségi élet, szép lakókörnyezet, jól felszerelt és igényes gyermekintézmények és 
egészségügyi ellátás szükséges ahhoz, hogy a fiatalok szeressenek itt élni, és itt maradjanak, 
akkor is, ha vidékre járnak dolgozni. 
A választás révén, mellyel a testületbe jutottunk, felelősséget kaptunk, felelősséget, hogy az 
eskü szövege szerint “LENGYELTÓTI város fejlődésének előmozdításáért” dolgozzunk.  
Adja Isten, hogy ezt a Lengyeltóti Választópolgárok megelégedésére tegyük! 
 
Kéri, hogy a képviselő-testület az általa ismertetett elképzeléseket fogadja el.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  határozatot hozta: 
 

209/2010. (X. 14.) képviselő-testület határozat 
 
   A képviselő-testület a polgármester ciklusprogramra 
   vonatkozó elképzeléseit elfogadja. 
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2.) Javaslat az SzMSz módosítására 
 
Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
A Szervezeti és működési Szabályzat jelentősebb módosításáról az alakuló ülés nem 
rendelkezik. Erre a későbbiekben lehetőség lesz.  
A Képviselő-testület névsorával valamint új bizottsági megnevezésekkel és feladatokkal 
bővül az SZMSZ.  A módosítás is 3 bizottság fenntartását tartalmazza. 
Az egyeztetések eredményeként bekerült az SZMSZ-be a bizottsági tagok fogadóóráinak, az 
alpolgármester fogadóórájának kijelölése is. Alpolgármester Úr minden pénteken 14:30-
15:30- ig tartja fogadóóráját.   Az írásos rendelet-tervezet megküldésre került. 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés? Amennyiben nincs javasolja, hogy az SzMSz-t 
fogadja el a Képviselő-testület. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

210/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat  
 

                                   A képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 
                                   módosító javaslatait elfogadja. 
 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2010.(X.15.) számú rendelete 

a 16/1999.(XII.30.) a 4/2001.(II.23.), a 10/2001.(IX.26.), a 6/2002.(VIII.23.),  
a 8/2002.(X.30.), 12/2002.(XII.12.), 16/2004.(VI.30.) , 26/2004.(XII.15.), 14/2005.(V.27.), 

19/2005.(IX.30.), 13/2006.(IV.26.), a 22/2006.(X.11.),  a 7/2007.(II.23.), a 14/2008.(V.30.),  a 
26/2008.(XI.28.), 19/2009.(IX.25.), 22/2009.(X.30.), 

1/2010.(I.29.), 5/2010.(II.24.) ,13/2010.(VI.29.) rendeletekkel 
módosított  

6/1999.(III.25.) számú a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet aláírása és kihirdetése idejére szünetet 
rendel el.  
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3.) Ügyrendi döntés a bizottsági elnökök és tagok megválasztásának módjára. 
 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
Az írásos előterjesztés szerinti határozati javaslatot javasolja elfogadni, amely 3 részből áll: 
 
A határozati javaslatokról egyenként kell szavazni. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

211/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat  
 

                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete a bizottságok 
                  tagjainak és elnökének választása során nyilvános ülésen dönt. 
 
                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
                  Határidő: azonnal 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

212/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat  
 
 
                Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete a bizottságok tagjainak  
                és elnökének választása során nyílt szavazással dönt. 
 
                Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
                Határidő: azonnal 
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

213/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat  
 
               Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete a bizottságok tagjainak  
               és elnökének választása során a személyes érintettség esetén az érintett  
               személyt a szavazásból nem zárja ki. 
 
               Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
               Határidő: azonnal. 
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4.) A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester. 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
 
A bizottságok elnökének és tagjainak megválasztásával kapcsolatban az előzetes egyeztetések 
során a teljes bizottsági struktúrára vonatkozóan konszenzus alakult ki. A Képviselő-testület 3 
bizottságába az alábbi személyeket javasolja megválasztani:  
 
 
1. Jogi-, Pénzügyi- és Településpolitikai Bizottság (3 fő képviselő, 2 fő külsős tag): 
 elnök: Kenyér Endre 

tagok: Makarész Zoltán, Jozó Tamás képviselők, 
Spanics Róbertné, Trombitás Zoltán külsős tagok. 
 

2. Oktatási-, Művelődési-, Sport és Ifjúságpolitikai Bizottság (3 fő képviselő, 2 fő külsős tag) 
 elnök: Sipos Zoltán 
 tagok: Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet képviselők, 
  Sztankula Kornél, Ujváry László külsős tagok. 
 
3. Népjóléti Bizottság (4 fő képviselő, 3 fő külsős tag) 

 elnök: dr. Kovácsné Füstös Erzsébet 
 tagok: Kenyér Endre, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán képviselők, 
  Horváth Lászlóné, Kemény Zoltán, Pettyán Géza külsős tagok. 

 
Amennyiben a fenti előzetes egyeztetések eredményeként született javaslattól eltérő javaslat 
nincs, úgy a jelölésnél bizottságonként kerül sor a szavazásra. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

214/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat  
 
                       Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok  
                       tagjainak megválasztását megelőzően az egyes bizottságok tagjainak  
                       az alábbi személyeket jelöli: 
                        
                       1. Jogi-, Pénzügyi- és Településpolitikai Bizottság 
            elnök: Kenyér Endre 

           tagok: Makarész Zoltán, Jozó Tamás képviselők, 
Spanics Róbertné, Trombitás Zoltán külsős tagok. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

215/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat  
 
                      2. Oktatási-, Művelődési-, Sport és Ifjúságpolitikai Bizottság 
            elnök: Sipos Zoltán 
            tagok: Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet képviselők, 
  Sztankula Kornél, Ujváry László külsős tagok. 
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

216/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat  
 
                                       3. Népjóléti Bizottság 

                            elnök: dr. Kovácsné Füstös Erzsébet 
                                 tagok:Kenyér Endre, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán képviselők, 
                  Horváth Lászlóné, Kemény Zoltán, Pettyán Géza külsős tagok.  

 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Ezt követően kéri, hogy az egyes bizottságok tagjairól egyenként szavazzon a Képviselő-
testület. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

217/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat 
 

                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kenyér 
                             Endre képviselőt a Jogi, Pénzügyi, és Településpolitikai 
                             Bizottság elnökének megválasztja. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

218/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Jozó 
                              Tamás képviselőt a Jogi, Pénzügyi, és Településpolitikai  
                              Bizottság tagjának megválasztja. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

219/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                                Makarész Zoltán képviselőt a Jogi, Pénzügyi, és Település- 
                                politikai Bizottság tagjának megválasztja. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

220/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Spanics 
                              Róbertnét a Jogi, Pénzügyi és Településpolitikai Bizottság 
                              külső tagjának megválasztja. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

221/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                Trombitás Zoltánt a Jogi, Pénzügyi és Településpolitikai 
                                Bizottság külső tagjának megválasztja. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

222/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat 
 

                            Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                            Sipos Zoltán képviselőt az Oktatási, Művelődési,Sport 
                            és Ifjúságpolitikai Bizottság elnökének megválasztja. 
 
 

       A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

223/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                                  Jozó Tamás képviselőt az Oktatási, Művelődési, Sport és 
                                  Ifjúságpolitikai Bizottság tagjának megválasztja. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

224/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat 
 

                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                             Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet képviselőt az Oktatási, Művelődési 
                             Sport, és Ifjúságpolitikai Bizottság tagjának megválasztja. 

 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

225/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat 
 

                         Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                         Dr. Sztankula Kornélt az Oktatási, Művelődési, Sport és 

                               Ifjúságpolitikai Bizottság külső tagjának megválasztja. 
 
 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

226/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat 
 

                         Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                         Ujváry Lászlót az Oktatási, Művelődési, Sport és 

                               Ifjúságpolitikai Bizottság külső tagjának megválasztja. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

227/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                               Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                               Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet képviselőt a Népjóléti 
                               Bizottság elnökének megválasztja. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

228/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                       Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                       Kenyér Endre képviselőt a Népjóléti Bizottság tagjának 
                       megválasztja. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

229/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                       Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                       Makarész Zoltán  képviselőt a Népjóléti Bizottság tagjának 
                       megválasztja. 
 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

230/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                       Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                       Sipos Zoltán képviselőt a Népjóléti Bizottság tagjának 
                       megválasztja. 

 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

231/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                       Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                       Horváth Lászlónét a Népjóléti Bizottság  külső  
                       tagjának megválasztja. 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

232/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                       Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                       Kemény Zoltánt  a Népjóléti Bizottság  külső  
                       tagjának megválasztja. 
 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

233/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                       Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                       Pettyán Gézát a Népjóléti Bizottság  külső  
                       tagjának megválasztja. 
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5.) Bizottságok külső tagjainak eskütétele. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
A bizottságok megválasztását követően a nem képviselő-testületi tagoknak, azaz a külső 
bizottsági tagoknak is esküt kell tenni. 
 
Felkéri az imént megválasztott bizottságok külső tagjait, hogy az eskütételhez szíveskedjenek 
az elnöki asztal előtt felsorakozni, majd az általa előolvasott eskü szövegét utána mondani. 
 
Spanics Róbertné, Trombitás Zoltán, Ujváry László, Sztankula Kornél, Horváth Lászlóné, 
Kemény Zoltán, Pettyán Géza az alábbi esküt teszik: 
 
“Én .................................. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; 

az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra 

jutott titkot megőrzöm; bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Lengyeltóti fejlődésének 

előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 

(Isten engem úgy segéljen!)” 

 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
Felkéri a külső bizottsági tagokat, hogy az esküokmányt dr. Szatmári Ibolya jegyzőnél 
szíveskedjenek aláírni. 

 
Az esküokmányok aláírásra kerültek 

 
 

6.) Alpolgármester megválasztása 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos   polgármester  
 
A módosított önkormányzati törvény 34.§ (1) bekezdése kimondja, hogy „a képviselő-testület 
a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester 
helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választ. A Képviselő-
testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.”  
Az ezen az ülésen módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 36.§ (1) bekezdése szerint a 
javasolja egy társadalmi megbízatású alpolgármestert megválasztását. 
 
Fentiek alapján alpolgármesternek Dankó József képviselőt javasolja megválasztani, aki a 
napirend nyilvános tárgyalásához hozzájárult. 
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Javasolja, hogy a bizottsági tagsági választásoknál is alkalmazottak szerint a képviselő 
személyes érintettsége esetén biztosítsuk az alpolgármester-jelölt részére is a szavazati jogot, 
tehát javasolja, hogy a Képviselő-testület a döntéshozatalból Dankó József képviselőt ne zárja 
ki. Erről kéri, szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
234/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat 

 
           Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete az alpolgármester  
           választása során a személyes érintettség esetén az érintett személyt a  
           szavazásból nem zárja ki. 
 
           Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
           Határidő: azonnal. 

 
 
Zsombok Lajos   polgármester  
 
Ismerteti a szavazás menetét. Az általa javasolt alpolgármester neve, valamint két kör –igen, 
nem választási lehetőséggel – szerepel a kiosztásra kerülő szavazólapon. Érvényesen szavazni 
a két kör valamelyikébe elhelyezett két egymást metsző vonallal lehet. A szavazás titkosan 
történik, a kitöltött szavazólapokat az urnába kell helyezni. Az eredmény megállapítása a 
szavazatok összeszámlálásával történik, mely a Jogi-, Pénzügyi-, és Településpolitikai 
Bizottság hatáskörébe tartozik. Az alpolgármester megválasztásához az eredeti létszámhoz 
viszonyított minősített többség, tehát 4 képviselő igen szavazata szükséges.  Felkéri a Jogi, 
Pénzügyi és Településpolitkai  Bizottság elnökét, hogy ossza ki a szavazólapokat.  
A szavazás idejére szünetet rendel el. 
 

Szünet 
 
 
Zsombok Lajos polgármester  
 
Felkéri a Jogi, Pénzügyi és Településpolitikai Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás 
eredményét. 
 
 
Kenyér Endre  bizottsági elnök  
 
Az urnában 7 érvényes szavazólap volt, érvénytelen szavazólap nem volt. Dankó József 
alpolgármester-jelöltre leadott igen szavazatok száma: 7 db.  
 
 
(Az alpolgármester személyének titkos szavazással történő megválasztásáról szóló 
jegyzőkönyv az alakuló ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.)  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

235/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat 
 

                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a titkos  
                             szavazás eredményeként Dankó József képviselőt alpolgár- 
                             mesterré megválasztotta. 
 
                             Határidő: azonnal 
                             Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Felkéri  Dankó József alpolgármestert, hogy az esküt szíveskedjen letenni: 
 
“Én ............ esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi 

jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; 

ALPOLGÁRMESTERI tisztségemből eredő feladataimat Lengyeltóti város fejlődésének 

előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 

(Isten engem úgy segéljen!)” 

 
Felkéri  alpolgármester urat, az Eskü Okmányt szíveskedjen aláírni. 
 

Az esküokmány aláírásra került 
 
 
 

Zsombok Lajos polgármester 
 
Átadja Dankó Józsefnek az alpolgármesteri megbízólevelét. Gratulál megválasztásához, 
munkájához sok sikert kíván. 
 
 
7.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. 
 
Előadó: Dankó József alpolgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos polgármester 
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Az ülés vezetését átadja Dankó József alpolgármesternek. 
 
Dankó József alpolgármester 
 
A javaslattételre a Jogi-, Pénzügyi- és Településpolitikai Bizottság jogosult. A polgármester 
illetményét Lengyeltóti települést figyelembe véve a köztisztviselői illetményalap (38.650,- 
Ft), valamint a 12,5-13,5 közötti szorzószámok alkalmazásával kell megállapítani. A 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló törvény 18.§. alapján a 
polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő költségét meg kell téríteni. 
A polgármestert választása szerint vagy az általa előlegezett, számlával igazolt költségeinek 
megtérítése, vagy költségátalány illeti meg. Zsombok Lajos polgármester költségátalány 
megállapítását kérte.  
Kéri a Jogi,- Pénzügyi,- Településpolitikai Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 
javaslatát az illetményre és a költségátalányra vonatkozóan. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Zsombok Lajos polgármester a vele történt 
egyeztetés szerint a szavazásban nem vesz részt. 
 
Kenyér Endre bizottsági elnök 
 
A bizottság javaslata a 13,0 szorzószám alkalmazásával az illetményének megállapítására 
összegszerűen 502.500 Ft havonta, és a 20%-os költségátalány megállapítása, amelynek 
összege havi 100.500,- Ft. 
 
Dankó József alpolgármester 
 
Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy a bizottság javaslatával kapcsolatban, van-e 
valakinek észrevétele. Amennyiben nincs, kéri a testületet, hogy kézfelemeléssel szavazzon a 
bizottság javaslatáról. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

236/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat  
 
                        Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zsombok  
                        Lajos polgármester illetményét 2010. október 3. napjától havi  
                        502.500,- Ft összegben állapítja meg. 
 
                        Határidő: azonnal 
                        Felelős: Dankó József alpolgármester 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

237/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat  
 
                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülte Zsombok  
                  Lajos polgármester költségátalányát 2010. október 3. napjától  
                  illetményének 20%-os mértékében havi 100.500 Ft összegben állapítja meg. 
 
                  Határidő: azonnal 
                  Felelős: Dankó József alpolgármester. 
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Dankó József alpolgármester 
 
Visszaadja az ülés vezetését polgármesternek. 
 
 
8.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
A Pttv. 4.§. (2) bekezdés b.) pontja alapján a képviselő-testület a 2000, illetve annál több 
lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg az alpolgármester részére úgy, hogy az ne érje el a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. A társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját a képviselő-testület összegszerűen állapítja meg az alakuló ülésen a 
köztisztviselői illetményalap – 38.650 Ft - és a 2,5 - 4,5 keretek között meghatározott 
szorzószám szorzataként. 
 
Alpolgármester Úrral megállapodott abban, hogy az elkövetkező években feladatmegosztás 
lesz kettejük között. Dankó József minden héten pénteken bent lesz a hivatalban, és 
fogadóórát tart.  
Javasolja, hogy  ebben az évben az alpolgármesteri tiszteletdíjként megállapítani az 
önkormányzat 2010. évi költségvetésében betervezett eddigi összeget, 130.000 Ft/hó 
tiszteletdíjat.  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

238/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat  
 
                         Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dankó  
                         József alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 3. napjától  
                         havi130.000 Ft- összegben állapítja meg. 
 
                         Határidő: azonnal  
                         Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
9.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja, természetbeni juttatásainak megállapítása. 
Notebook vásárlás a képviselő-testület tagjainak és a polgármesternek 
             
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Zsombok Lajos  polgármester  
 
Az írásos előterjesztés szerint javasolja a hatályos helyi rendeletben szereplő 25.000 Ft-os 
tiszteletdíjat a Képviselő-testületi tagok számára 2010 évben hatályban tartani. 
A bizottságok képviselő-testületi tagsággal nem rendelkező tagjai számára havi 10.000 Ft 
tiszteletdíjat állapított meg a Képviselő-testületnek ugyanezen helyi rendelete, melyet 2010 
évben nem javasol módosítani. 
Az előterjesztés szerint döntés itt nem szükséges, határozati javaslatra nincs szükség. 
 
A képviselői munka hatékony végzéséhez szükséges a gyors adat és információ átvitel, 
valamint az azonnali kommunikácó megvalósítása, amely kézi számítógéppel biztosítható. A 
gépek beszerzésével hosszú távon anyagi megtakarítás jelentkezik, hiszen az iratok, 
előterjesztések fénymásolási költsége megtakarítható. 
A 7 db. gép és hozzá a szoftverek beszerzési költsége bruttó 1.697.500,-Ft. A 2010.évi 
költségvetésben a hivatal épületének villanyhálózat felújítására tervezett előirányzat nem 
került felhasználásra, ennek terhére rendelkezésre áll a beszerzés anyai fedezete, plusz forrást 
nem kell biztosítani, csak a felhalmozási kiadásokon belüli jogcímek közötti átcsoportosítás 
szükséges.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

239/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat  
 
               Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület  
               tagjainak és a polgármesternek 7 db notebook számítógép beszerzését  
              1.697.500.- Ft összegben engedélyezi, melyre a felhalmozási kiadásokon  
               belül a felújítások között szereplő hivatal épület villanyhálózat felújítás jogcímből a  
               beszerzésre fordítandó összeggel csökkenti az előirányzatot és megemeli a  
               beruházások számítógép beszerzés jogcímet.  
 
               Határidő: azonnal 
               Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
10.) Megbízás a gazdasági program kidolgozására. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

240/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat  
 
          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Zsombok Lajos 
          polgármestert a 2010-2014. évekre vonatkozó gazdasági program elkészítésére. 
 
          Határidő: 2011. március 1.  
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          Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
11.) Zsombok Lajos polgármester Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásban való 
helyettesítése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

241/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat  
 
                   A képviselő-testület felhatalmazza Dankó József alpolgármestert,  
                   hogy a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásban a polgármester  
                   akadályoztatása esetén lássa el helyettesítését. 
 
                   Határidő: folyamatos. 
                   Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
12.) Papszt Lajos leköszönő polgármester polgármesteri megbízatása megszűnésével 
összefüggő munkajogi intézkedések. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

242/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat  
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Papszt  
                                Lajos leköszönt polgármesternek három havi végkielégítést állapít  
                                meg összesen bruttó 1.449.300 Ft összegben. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

243/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat  
 
                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Papszt  
                             Lajos leköszönt polgármesternek szabadságmegváltás címén 24  
                             munkanapnak megfelelő összegű illetmény kifizetését engedélyezi. 
 
                             Határidő: azonnal 
                             Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

244/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat  
 
              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy  
              Papszt Lajos leköszönt polgármester időarányos cafeteria juttatásban  
              részesült foglalkoztatási jogviszonya fennállása alatt. 
 
              Határidő: azonnal 
              Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
13.) A közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

245/2010.(X.14.) képviselő-testületi határozat  
 
               Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 93/2004. (VI. 29.)  
               számú Képviselő-testületi határozatának 2.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
               „A közbeszerzési eljárást lezáró határozatot meghozó személy döntésének segítésére              
               a képviselő-testület 9 tagú állandó munkacsoportot hoz létre, Közbeszerzési   
               Bizottság elnevezéssel. 
               Dankó Józsefet, Jozó Tamást, dr. Kovácsné Füstös Erzsébetet, Makarész Zoltánt,  
               Kenyér Endrét, Sipos Zoltánt, Nagyné Horváth Gabriellát, Sándor Jánost, Borbély     
               Róbertet a Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztja.  
               Az egyes közbeszerzéseknél a Közbeszerzési Bizottság a polgármester által kijelölt                  
               5 fős tanácsban jár el.” 
 
               Határidő: azonnal 
               Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Zsombok Lajos   polgármester  
 
Október 3-án lezárult a választási kampány időszaka és a mai nappal elkezdődik egy új 
önkormányzati ciklus. Nagyon ritkán fordul elő, hogy egy település az új ciklust, egy 
kivételével ugyanazokkal a képviselőkkel kezdheti meg, akik az előző testületben is 
tevékenykedtek. A folytonosság adott, melynek személy szerint örül, hisz ismert mindannyiik  
előtt a múlt, ismert a feladat, amit folytatni kell és együtt alakíthatták ki az új célokat. Ehhez 
adott felhatalmazást a település. A választás révén, mellyel a testületbe jutottak felelősséget 
kaptak, hogy az eskü szövege szerint Lengyeltóti város fejlődésének előmozdításáért 
dolgoznak. Ehhez együttműködést és aktív részvételt kér minden képviselő társától. Munkát, 
hogy megmutassák a város polgárainak, hogy nem csak a választási időszakban érzik  
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fontosnak a képviselőséget, hanem érzik ennek súlyát a rendezvények szervezésénél, a 
beruházásoknál, a projekteknél bármilyen tevékenységnél ami nem személyes érdek, hanem a 
település érdeke. Ma senki nincs eltiltva attól, hogy pályázati projektötletei legyenek, hogy 
programokat szervezzen, hogy közösségeket hozzon létre, hogy menedzselje azokat. Tudják, 
hogy nem lesz könnyű az a négy év ami előttük áll, hiszen a gazdasági megszorításokat 
mindnyájukat érintik. Mindezek ellenére, mint láthatták vannak szép álmaik és vannak 
terveik, amelyekkel valósággá tehetik az álmaikat. Eredményekben gazdag 4 évet a városnak, 
Lengyeltótinak.  
 
 
 
Az alakuló ülés ezennel bezárja. Kéri, hogy végezetül hallgassák meg a  Szózatot.  
 
 
 
 
Jelenlévők meghallgatták a Szózatot. 
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 

Dr. Szatmári Ibolya                                                                                Zsombok Lajos 
jegyző                                                                                                      polgármester  
 


