
J e g y z ő k ö n y v  
 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 28-án megtartott 
üléséről 
 
Jelen vannak: 
 

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

Zoltán, Sipos Zoltán képviselő-testületi tagok, 
- dr. Szatmári Ibolya jegyző, 
- dr. Bek Melinda aljegyző-helyettes, 
- dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető, 
- Subicz Istvánné közgazdasági irodavezető, 
- Sándor János főmunkatárs, 
- Dávid Jánosné főmunkatárs, 
- Borbély Róbert főelőadó, 
- Bódis Attiláné főelőadó 

 
 
Jelen van továbbá: Peitlerné Takács Éva Művelődési Ház Igazgató. 
 
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: 
 
1.) Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(II.27.) rendelet 
módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
2.) A helyi közművelődésről, a nyilvános könyvtári ellátásról szóló 16/2000.(IV.27.) rendelet 
módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
3.) Szociális földprogram pályázat benyújtása, rendelet elfogadása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
4.) Lengyeltóti Város Közművelődési Koncepciója (2011-2015)  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
5.) „Somogyvár és térségi bel- és külterületi vízrendezés” tervezési szerződése Lengyeltóti településre. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
6.) Pusztaszentgyörgyi út mellett ároktisztítás. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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7.) Meireisz Gyula balatonboglári lakos vételi ajánlata a tűzoltóautó megvásárlására. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
8.) Horváth Ilona lengyeltóti lakos építési anyag iránti kérelme. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
9.) E-ON Energiahatékonysági Programjában való részvételről döntés 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
10.) Lengyeltóti, Csokonai u.6.sz. alatti, 155 hrsz-ú ingatlanon lévő üzlethelyiség bérleti díj mérséklési 
ügye. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
11.) Diófesztivál 2011.évi program-tervezete. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
12.) DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0001.számú „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és 
központjaik fejlesztése” elnevezésű pályázat lezárása.  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
13.) Városi Sportegyesület kérelme a város címerének használatával kapcsolatban.  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
14.) Lengyeltóti belterületi vízrendezés II. ütem engedélyének módosításához kapcsolódó szolgáltatási 
díj.  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
15.) Lengyeltótiért Somogyért Egyesület  kérése játszótéri kamerák felszerelésére. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
Zárt ülés: 
 
1.) Fodor András Általános Iskola igazgatói pályázat véleményezése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
2.) Városi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás pályázat elbírálása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
3.) Települési szilárd hulladék szállítási díj megfizetéséhez kedvezményt igénylők kérelmének 
elbírálása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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4.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elbírálása. 
 
Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
5-6.) Önkormányzati bérlakás iránti kérelmek elbírálása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

215/2011.(VII.28.) képviselő-testületi határozat 
 

                         A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi pontokkal 
                         egyetért.  
 
 
 
1.) Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(II.27.) 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 

21/2011.(VII.29.) rendelete 
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
többször módosított 5/2009.(II.27.) rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
2.) A helyi közművelődésről, a nyilvános könyvtári ellátásról szóló 16/2000.(IV.27.) 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 

22/2011.(VII.29.) rendelete 
a helyi közművelődésről, a nyilvános könyvtári ellátásról szóló 

16/2000.(IV.27.) számú rendeletének módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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3.) Szociális földprogram pályázat benyújtása, rendelet elfogadása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A bizottságok véleménye szerint az anyag több előkészítést igényelt volna, de a pályázat benyújtására 
rendelkezésre álló rövid határidő miatt javasolják annak elfogadását. 
 
dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A Wekerle Alapítványtól és a Munkaügyi Központtól is kevés tájékoztatást kaptak a pályázati anyag 
összeállításához. Előre látható, hogy a rendeletet 1 éven belül módosítani kell ahhoz, hogy a rendszer 
lehetőség szerint jól működjön. A Munkaügyi Központnál elmondták, hogy csak abban az esetben 
lesznek jogosultak hosszú távú közfoglalkoztatásra, amennyiben ezt a pályázat benyújtják.  
 
dr. Kovácsné Füstös Erzsébet   képviselő-testületi tag 
 
Megítélése szerint ne nyissanak vitát a rendelet felett, mert a tények ismeretében úgyis módosítani  
kell.  
 
dr. Bek Melinda aljegyző-helyettes 
 
A részletes útmutató 20 oldal, ezért nem került kiküldésre a testületi tagok részére. Ez tartalmazza a 
pontozási rendszert, mely alapján maximum 50 pont a maximum, és 25 pontot kell elérni, ahhoz, hogy 
megtekintsék a pályázatot. A helyi cigány kisebbségi önkormányzattal való együttműködés 3 pontot 
jelent.  
 
Dankó József  alpolgármester 
 
Ebben a témában, csak úgy lehet hosszútávon gondolkozni, ha részletesen átbeszélik azt.  
 
 
dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A bizottságok véleménye szerint a hatáskört a képviselő-testület látja el.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

216/2011.(VII.28.) képviselő-testületi határozat 
 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Wekerle Sándor 
Alapkezelő által meghirdetett szociális földprogramok működésének támogatására (kód: SZOC-FP-
11). 
A pályázaton Lengyeltóti Város Önkormányzata 15 fő bevonásával 4.000.000 Ft összegű támogatásra 
tart igényt. 
 
Határidő: 2011. augusztus 5. 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

217/2011.(VII.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                            A képviselő-testület a Lengyeltóti Cigány Kisebbségi Önkormányzattal 
                            kötendő „Szociális földprogramok működésének támogatása” c. pályázat 
                            tárgyában kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
                            Felhatalmazza a testület Zsombok Lajos polgármestert a megállapodás 
                            aláírására. 
 
                            Határidő: értelem szerint 
                            Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
                            
 
A képviselő-testület 6 igen, 1 ellenszavazattal  az alábbi  rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2011.(VII.29.) rendelete 
a szociális földprogramról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

 
4.) Lengyeltóti Város Közművelődési Koncepciója (2011-2016). 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

218/2011.(VII.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                   A képviselő-testület Lengyeltóti Város 2011-2016.időtartamra szóló közép- 
                   távú Közművelődési Koncepcióját jóváhagyja. 
 
                   Határidő: azonnal 
                   Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
 
5.)„Somogyvár és térsége bel- és külterületi vízrendezés” tervezési szerződése Lengyeltóti településre. 

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: 
 

219/2011.(VII.28.) képviselő-testületi határozat 
 

 
                   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a  
                   Lengyeltóti, Majthényi utcai zárt csapadékvíz elvezető rendszer felújítási  
                   terveinek elkészítésével 160.000,-Ft + ÁFA 40.000,-Ft, összesen: 200.000,-Ft  
                   összegben a Kapos Hidro Kft-t bízza meg. Felhatalmazza Zsombok Lajos  
                   polgármestert a szerződés aláírására. 
 
                   Határidő: azonnal 
                   Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
6.) Pusztaszentgyörgyi út mellett ároktisztítás. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

220/2011.(VII.28.) képviselő-testületi határozat 
 

   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 410 hrsz-ú  
   külterületi árok jókarba helyezését saját embereivel elvégezteti, melynek költségeit  
   a 2011.évi költségvetésből biztosítja. 
 
   Határidő. értelem szerint 
   Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 
 
7.) Meireisz Gyula balatonboglári lakos vételi ajánlata a tűzoltóautó megvásárlására. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

221/2011.(VII.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csepel típusú tűzoltóautót 
               Meireisz Gyula balatonboglári lakos részére nem kívánja értékesíteni. 
 
               Határidő: azonnal 
               Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
8.) Horváth Ilona lengyeltóti lakos építési anyag iránti kérelme. 
 
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: 
 

222/2011.(VII.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                    Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Ilona  
                    Lengyeltóti, Batthyány tér 7. szám alatti lakos építési anyag kérelmét  
                    nem támogatja, a Lengyeltóti, Bajcsy-Zs. u. 1. szám alatti, elbontott  
                    lakóépületből részére építési anyagot nem biztosít.  
 
                    Határidő: azonnal 
                    Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
9.) E-ON Energiahatékonysági Programjában való részvételről döntés. 
 
Előadó: Zsombok Lajos  polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

223/2011.(VII.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az E-ON 
                          Energiaszolgáltató által indított E.ON Energiahatékonysági Program 
                          célkitűzéseivel egyetért. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő- 
                          testülete felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a Szándéknyilatkozat 
                          aláírására. 
 
                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
10.) Lengyeltóti, Csokonai u.6.sz. alatti, 155 hrsz-ú ingatlanon lévő üzlethelyiség bérleti díj mérséklési 
ügye. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
  
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A két üzlet valóban egyforma nagyságú, de a napirendben szereplőre közel 300.000,-Ft-ot költött az 
önkormányzat ahhoz, hogy kiadható legyen.  Az 5.000,-Ft-os eltérítés ebből adódott. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

224/2011.(VII.28.) képviselő-testületi határozat 
 
      Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Csokonai u. 6.. szám alatti, 155  hrsz-ú 

ingatlanon lévő üzlethelyiség bérleti díját a fentiekre való tekintettel 2011. augusztus 1-től 
15.000,- Ft/hó + rezsi összegben állapítja meg. Megbízza Ligeti Gábor vállalkozót a helyiség 
érintésvédelmi jegyzőkönyvének elkészítésével, max. 10.000,- Ft-ért. 

 
       Határidő: azonnal 
       Felelős: Zsombok Lajos polgármester  



 8 

 
11.) Diófesztivál 2011.évi program-tervezete. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos program-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A bizottságok a programajánlattal egyetértenek, de kérték a művelődési ház igazgatóját, hogy a 
testületi ülésre több vásárolható programajánlatot nyújtson be, melynek eleget tett. 
Felhívja a testületi tagok figyelmét, hogy a Tóti Napokon szem előtt tartották, hogy nem költöttek 
drága műsorokra, kéri, hogy ez most se legyen másként.  
 
Peitlerné Takács Éva  művelődési ház igazgató 
 
A Tóti Napokra közel 5 millió forintot nyertek, melyből  az előzetes számítások szerint  kb. 1 millió 
forint marad a Dió fesztiválra. A dió fesztiválon fellépő Szélkiáltó együttes műsorát dr. Kovácsné és 
Dankó képviselők a tiszteletdíjukból kifizetik, ezen felül a szülők 200.000,-Ft-ot ajánlottak fel és 
további szponzorokat is keresnek.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A benyújtott műsorok sem lennének olcsóbbak, mint az Apostol együttes 60 perces műsora. Szeretné, 
ha a fesztiválon  elhangozna, hogy a jövő évtől a súlypontot a Dió fesztiválra helyezik át, a Tóti Napok 
helyett. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

225/2011.(VII.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                                  A képviselő-testület a Diófesztivál programtervezetét és a rendez- 
                                  vény költségvetését elfogadja. 
 
                                  Határidő: azonnal 
                                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
12.) DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0001 számú, „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási  hálózatok és 
központjaik fejlesztése” elnevezésű pályázat lezárása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

226/2011.(VII.28.) képviselő-testületi határozat 
                              

1. Lengyeltóti Város Önkormányzata a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0001 számú, „Integrált 
kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” elnevezésű pályázat 
záró elszámolásaként kimutatott saját erő befizetéseket és azok pénzügyi elszámolását 
elfogadja. 
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2. Lengyeltóti Város Önkormányzata a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0001 számú, „Integrált 

kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” elnevezésű pályázat 
során szerzett vagyon elszámolását elfogadja. 

 
     Határidő: azonnal 
     Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
13.) Városi Sportegyesület kérelme a város címerének használatával kapcsolatban. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

227/2011.(VII.28.) képviselő-testületi határozat 
 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Lengyeltóti Városi 
Sportegyesület Lengyeltóti Város címerét felhasználja a sportmezeken és zászlókon. A város 
címerének használatáért  díjat nem állapít meg. A címer használatára vonatkozó szabályok külön 
határozatban foglaltaknak megfelelően történnek, melynek aláírásával felhatalmazza Zsombok 
Lajos polgármestert.   
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 
 
 
14.) Lengyeltóti belterületi vízrendezés II. ütem engedélyének módosításához kapcsolódó szolgáltatási       
díj. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

228/2011.(VII.28.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 206/2011.(VI.28.) számú határozatát 
módosítja és a vízjogi létesítési engedély módosítás szolgáltatási díjára 100.000,-Ft eljárási díjat 
biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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15.) Lengyeltótiért Somogyért Egyesület kérése játszótéri kamerák felszerelésére. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy folyamatban van egy tárgyalás és árajánlatot kaptak  térfigyelő rendszer 
kiépítésére a városban. A következő ülésre az ajánlat el fog készülni, melynek az a lényege, hogy a 
településen több ponton szerelik fel a kamerákat, melyet a rendőrség január 1-től országos hálózatba 
kapcsolva kivájna működtetni. A kamerák üzemeltetési díja darabonként és havonta 20.000,-Ft. A 
rendszerhez való csatlakozásra lehetősége van a vállalkozóknak és magánszemélyeknek is, így az 
üzemeltetés díja kevesebb lenne. Nem látja szükségét, hogy az uszodához plusz kamerákat 
telepítsenek, ha a rendszer hamarosan kiépül.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

229/2011.(VII.28.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltótiért-Somogyért Egyesület 
kérését támogatja és hozzájárul, hogy az egyesület 2 db. kamerát a játszótér megfigyeléséhez 
felszereljen, és  a rendszer az üzemeltetéshez az uszoda Internet hálózatát használják, további 
kamerákat azonban nem telepít. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 
 
Zsombok Lajos  polgármester  
 
 
Részletes tájékoztatást ad a testületnek a „Nyúlunk a munkáért” programról, valamint a gyermekek 
napközbeni ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztéséről szóló pályázatról. A LEADER 
csoporttal folyamatban vannak a tárgyalások a helyi civil szervezetek támogatására.  
 
A továbbiakban a Wegierska-Górkai meghívással kapcsolatosan tájékoztatja a testületet, hogy 35 fős 
delegációval fognak utazni. Ismerteti a programot.  
Dielheimben, folytatva a korábbi hagyományokat újra sátrat állítanak, ahova csoportot nem hívtak. 
Erdélyi utazás részletei nem ismertek, mivel még nem érkezett meghívás. Kéri, hogy az augusztusi 
ülésig nyilatkozzanak a testületi tagok, hogy a meghívásnak ki tud eleget tenni.  
 
Bejelenti, hogy a képviselő-testület a szociális ügyek elbírálását zárt ülés keretében folytatja. 
 
 

kmf. 
 

 
 

Zsombok Lajos                                                                                              Dr. Szatmári Ibolya 
polgármester                                                                                                               jegyző 


