
J e g y z ő k ö n y v  
 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.  augusztus 31-én 
megtartott üléséről 
 
 
Jelen vannak: 
 

- Zsombok Lajos polgármester 
- Jozó Tamás, Kenyér Endre, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész Zoltán képviselő-

testületi tagok, 
- dr. Szatmári Ibolya jegyző, 
- dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető, 
- Subicz Istvánné közgazdasági irodavezető, 
- Dávid Jánosné főmunkatárs, 
- Sándor János főmunkatárs, 
- Korenika László főtanácsos, 
- Bódis Attiláné főelőadó 

 
Jelen van továbbá: Nyers Györgyi és Peitlerné Takács Éva intézményvezetők, 
 
Távol maradt: Dankó József és Sipos Zoltán képviselő-testületi tagok 
 
 
Zsombok Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ívből megállapítja, hogy 5 fő 
megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011.évi költségvetési rendeletének módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
2.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I.félévi teljesítéséről tájékoztató.  
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
3.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
4.) Lengyeltóti Város Önkormányzat bölcsőde bővítés és felújítás pályázat. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
5.) Fodor András Általános Iskola és Óvoda beszámolója a 2010/2011-es nevelési évről és tanévről 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
6.) Lengyeltóti Városi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
7.) A közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről szóló rendelet módosítása 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
8.) Szerződési ajánlat megtárgyalása gyepmesteri feladatok ellátásra 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
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9.) Lengyeltóti város közigazgatási területén tájékoztató táblák kihelyezése 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
10.) Csatlakozás az „Isztambuli Vízügyi Megegyezéshez” 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
11.) Ivóvízminőség Javító Programban való részvétel 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
12.) Jozó Tamásné által bérelt Lengyeltóti, Rákóczi u.1.sz. alatti ingatlanon lévő vendéglátó egység 
bérbeszámítási ügye. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
13.) Lengyeltóti Városi Sportegyesület tájékoztatója a 2011. első félévi tevékenységéről 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
14.) Egyetemi kollégiumi férőhely 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
15.) Kötél Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület anyagi támogatás iránti kérelme. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
16.) Somogyiak Baráti köre támogatási kérelme 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
17.) A Tűzvédelem Közalapítvány támogatása 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
18.) Önkormányzati támogatás odaítélés Ördöngös Néptánc Alapítvány 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
19.) Önkormányzati támogatás odaítélés Brass Band Zenei Egyesület 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
20.) Önkormányzati támogatás odaítélés Lengyeltóti Óvodások Kincsesládikója Közhasznú 
Alapítvány 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
21.) Önkormányzati támogatás odaítélés Lengyeltóti Városi Sportegyesület 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
22.) Önkormányzati támogatás odaítélés Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
23.) Önkormányzati támogatás odaítélés Lengyeltótiért Közalapítvány 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
24.) Önkormányzati támogatás odaítélés Fodor Diáksport Egyesület 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
25.) Szent Erzsébet Gyermekalapítvány támogatási kérelme. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
26.) Sárközi Ferenc lengyeltóti lakos kérelmének megtárgyalása 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
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27.) dr. Bordás János ügyvéd ajánlata állandó megbízásra.  
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
28.) Pete Lajos köz csatlakozásában rácsos áteresz építése 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
29.) Egyebek 
 
 
A képviselő-testület  5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

237/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 

                                   A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 
                                   pontokkal egyetért. 
 
 
 
1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011.évi költségvetési rendeletének módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság az előterjesztés megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Subicz Istvánné  közgazdasági irodavezető 
 
Részleteiben ismerteti a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó tételeket.  
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2011.(IX.1.) rendelete 

Lengyeltóti Város Önkormányzata 2011.évi költségvetését 
megállapító 4/2011.(II.25.) rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
2.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I.félévi teljesítéséről tájékoztató.  
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A testület mindhárom bizottsága megtárgyalta az első félévi teljesítésről szóló tájékoztatót, az abban 
foglaltakkal egyetértenek.  
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

238/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 
                           Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.évi költség- 
                           vetés I.féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót 432.673 e Ft teljesített 
                           bevétellel és 380.725 e Ft teljesített kiadással elfogadja. 
 
                           Határidő: azonnal 
                           Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
3.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság az előterjesztésben foglaltakkal egyetért. A Népjóléti Bizottság javasolja, hogy a 
25/G. §.(3) bek. „szóban” meghatározás kerüljön ki, valamint javasolják, hogy a felvett személyek 
alapdokumentumait a vezető adja át. Megjegyzi, hogy ezek a dokumentumok személyiségi jogokat 
tartalmaznak, nem publikusak. A Jegyző Asszonynál megtalálható a lista, melyen azok a személyek 
szerepelnek, akik a követelményeknek megfelelnek.  
A felvettek közül 1 személy elhalálozott, de van kistérségen kívül is jelentkező. Mivel az intézmény 
kistérségi fenntartású, így a kistérség ülésén kell szót ejteni erről.  
 
dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Áttekintve az alapdokumentumokat megállapítható, hogy helytálló anyagok állnak rendelkezésre. A 
biztonság kedvéért számítást kért a pénzügyi irodától, hogy a normatíva és a felvetődő költségek 
milyen arányban állnak. Bíznak benne, hogy rentábilisan fog működni a rendszer.  
 
dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
A bizottság javasolta, hogy a kérelmeket kizárólag írásban lehessek benyújtani, ne szóban. Kérdésé 
továbbá, hogy a felvett személyek étkeztetése térítésmentes?  
 
Nyers Györgyi   alapszolgáltatási intézményvezető 
 
A jogszabály úgy rendelkezik, hogy a kérelmeket szóban és írásban lehet előterjeszteni, ezért került 
így a rendeletbe.  
 
 
Subicz Istvánné  közgazdasági irodavezető  
 
A törvény előírja, hogy az előző évi költségvetés végrehajtása alapján kell megállapítani a térítési 
díjat. Mivel ilyen jellegű ellátás nem volt, nem képződött kiadás, ezért  ki kell számolni, hogy mennyi 
az 1 főre jutó költség és mennyi az állami normatíva. Mivel az állami normatíva fedezi az 1 napra jutó 
költséget, ezért térítési díjat nem lehet kérni a feladat ellátására.  
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2011.(IX.1.) rendelete 

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

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
4.) Lengyeltóti Város Önkormányzat bölcsőde bővítés és felújítás pályázat. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Jogi és a Népjóléti Bizottság az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, javasolja a pályázat 
benyújtását.  
A Jogi Bizottság ülésén tárgyaltak arról, hogy amint megjelenik a pontos pályázat kiírás, a testület 
annak ismeretében döntsön a pályázat benyújtásáról. Jelen előterjesztéssel csak az előkészítés és a 
véleményezés volt a cél. Ismerteti a megkeresett pályázatirók által közölt számításokat, melyek 
tartalmazzák a nem nyertes pályázat esetében kifizetendő összegeket.   A pályázat 95 %-os 
támogatással érhető el, önrész fele megpályázható. Ismerteti a rezsi és bérköltségek alakulását, mely 
az előterjesztés mellékletét képezi. Megítélése szerint 800 e Ft kockáztatásával optimális feltételeket 
tudnak teremteni az ott tartózkodó gyermekeknek.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

239/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsőde 
                                 bővítés és felújítás tárgyában benyújtott előterjesztést előzetesen jóváhagyja. 
                                 A pályázat megjelenését követően a testület döntést hoz a pályázat 
                                 benyújtásáról 
 
                                 Határidő: értelem szerint  
                                 Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
5.) Fodor András Általános Iskola és Óvoda beszámolója a 2010/2011-es nevelési évről és tanévről 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

240/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
      
                             A képviselő-testület a Fodor András Általános Iskola és Óvoda 2010/2011-es 
                             nevelési és tanévéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
                             Határidő: azonnal 
                             Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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6.) Lengyeltóti Városi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
dr. Kovácsné Füstös Erzsébet   képviselő-testületi tag 
 
Több olyan szakfeladatot is talált az előterjesztésben, ami megítélése szerint már nem időszerű.  
 
dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Át fogják tekinteni az egyes szakfeladatokhoz tartozó feladatokat. Amennyiben plusz szakfeladat 
szerepel az Alapító Okiratokban az nem jelent gondot, annak hiánya viszont az Államkincstártól  
normatíva elvonást jelent.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

241/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala 
2011. szeptember 22-én módosításaival egységes szerkezetben kiadott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90.§  alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
1. Az Alapító Okirat 4. pont ’Alaptevékenysége’ az alábbi szakfeladattal egészül ki: 
 
841173 Statisztikai tevékenységek 
 
2. Az Alapító Okirat 4. pont ’Alaptevékenysége’ szövegrész az alábbiak szerint módosul: 
 
Az alaptevékenységhez kapcsolódó szabad kapacitásait  hasznosíthatja, amely  a 217/1998/( XII.30.)  
szóló  Kormányrendelet ( Ámr)  9.§. (5) bek. feltételein belül  nem minősül  vállalkozó 
tevékenységnek, az ebből  származó bevételeit  az alaptevékenységére   fordítja,  vállalkozási  
tevékenységet nem végez. 
szövegrész helyébe: 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 92. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv 
alaptevékenysége a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, illetve az alapító okiratban a 
költségvetési szerv szakmai alapfeladatként meghatározott, valamint az alaptevékenysége ellátására 
rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából 
végzett tevékenység.  
 
A költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzett valamennyi tevékenységét az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 92. § (1) bekezdése szerint kell besorolni. 
szövegrész kerül. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
7.) A közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről szóló rendelet módosítása 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2011.(IX.1.) rendelete 

a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről szóló 
8/2008 (IV. 25.) rendelete módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
8.) Szerződési ajánlat megtárgyalása gyepmesteri feladatok ellátásra 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság nem javasolja a megállapodás megkötését, a Népjóléti Bizottság egyetért a 
megállapodás megkötésével, melyet 2011. december 31-ig javasolnak megkötni.  
 
dr. Kovácsné Füstös Erzsébet   képviselő-testületi tag 
 
Napi szinten rengeteg problémát jelent a kóbor ebek  kérdése. Nagyon sok olyan esettel találkoznak a 
rendelőben is, amikor olyan harapás történik, amikor az eb nincs megfigyelés alatt. A bizottság 
véleménye az volt, hogy sok problémát megoldanának azzal, ha szerződést kötnének az idei évre.  
 
dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Megítélése szerint Makai Úr az általa benyújtott szerződésből nem fog engedni, mert nem érdeke, 
hogy 4 hónapra kössön megállapodást. A szabálysértéseknél is igyekeznek szigorú büntetéseket 
kiszabni, és a kisebbségi önkormányzat elnöke is figyel a probléma megoldására.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Munkaügyi Hivatallal együttműködve december 31-ig kiközvetítenek egy személyt, akinek feladata 
lesz a telepről bejáró gyermekek iskolába történő eljutása és az állattartás szabályainak betartatása.  
 
Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
Egyetért a polgármester úr által elmondottakkal. Konkrétan a telepről kell egy személyt kijelölni, hogy 
szembesüljön az ottani problémákkal. 
 
 
dr. Kovácsné Füstös Erzsébet   képviselő-testületi tag 
 
Munkaköri leírással lássák el azt a személyt, aki e feladatot végzi, hogy később ebből ne legyen 
probléma.  
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A képviselő-testület 1 igen, 4 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

242/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 

                     A képviselő-testület a Népjóléti Bizottság javaslatát, mely szerint a gyepmesteri 
                     feladatok ellátására 2011. december 31-ig kössenek szerződést nem támogatja. 
 
                     Határidő: azonnal 
                     Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
A képviselő-testület 4 igen, 1 tartózkodással  az alábbi határozatot hozza: 
 

243/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 

                                     A képviselő-testület a gyepmesteri feladatok ellátására Makai 
                                     István vállalkozótól érkezett ajánlatot nem fogadja el. 
 
                                     Határidő: azonnal 
                                     Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
9.) Lengyeltóti város közigazgatási területén tájékoztató táblák kihelyezése 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
A Jogi Bizottság nem javasolja a táblák megrendelését. Az előterjesztéssel csak tájékoztató jellegű 
azért, hogy a testület lássa mennyibe kerülne. A táblákat valószínűleg a hivatal technikai dolgozója 
fogja elkészíteni. Kéri a testületet, hogy több alternatíva előterjesztésével a következő ülésen 
tárgyalják újra az anyagot.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

244/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 
                               A képviselő-testület a tájékoztató táblák kihelyezésével kapcsolatos 
                               napirendről  több ajánlat ismeretében a soron következő ülésen dönt. 
 
                              Határidő: értelem szerint 
                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
10.) Csatlakozás az „Isztambuli Vízügyi Megegyezéshez” 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

245/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Istanbul Water Consensus c. 
dokumentum („Isztambuli Vízügyi Megegyezés”) elveivel, szakmapolitikai célkitűzéseivel, és 
csatlakozik a Megállapodáshoz.   
A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy a csatlakozást dekraláló 
formanyomtatvány aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
11.) Ivóvízminőség Javító Programban való részvétel 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Javasolja az előterjesztésben foglaltak elfogadását.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

246/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Országos Ivóvízminőség-javító 
Program célkitűzéseivel, és mindent elkövet annak érdekében, hogy Lengyeltóti Város területén az 
emberi fogyasztásra szánt ivóvíz minősége a 98/83/EK Irányelvben megfogalmazott határértékeknek 
megfelelő legyen.    
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy DRV Zrt-vel tárgyalásokat 
kezdeményezzen az ivóvízminőség-javítás lehetséges műszaki megoldásainak megtalálása érdekében.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
12.) Jozó Tamásné által bérelt Lengyeltóti, Rákóczi u.1.sz. alatti ingatlanon lévő vendéglátó egység 
bérbeszámítási ügye. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 
 
Az üggyel kapcsolatban személyes érintettséget jelent be.  
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással  az alábbi határozatot hozza: 
 

247/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 
                                    A képviselő-testület Jozó Tamás személyes érintettségre vonatkozó 
                                    bejelentését elfogadja, a szavazásból nem zárja ki. 
 
                                    Határidő: azonnal 
                                    Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Jogi bizottság az előterjesztés 1.) sz. határozati javaslatát javasolja elfogadni. 
 
dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
A bölcsödében és az orvosi rendelőben is problémát jelent a kazán állapota. Nem érti, hogy melyek 
azok az esetek, amikor bérbeszámítás végezhető.  
 
dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Helyiségbérlet esetében lehetséges a bérbeszámítás.  
 
Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 
 
Az önkormányzat nem a kazán vásárlásához járul hozzá, mivel az a bérlő költsége. Az előkert 
burkolásához járul hozzá 90.000,-Ft-al. 
 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással  az alábbi határozatot hozza: 
 

248/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 

    Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Rákóczi u. 1. szám alatti vendéglátó     
    egység felújítási munkáit az előkert 12 hónapi bérleti díjának elengedésével támogatja úgy,  
    hogy az előkert felújításának elkészültét követő hónaptól az előkert használati díjának   
    megfizetésétől eltekint. 

           Így a támogatási összeg: 12 x 7.500,- Ft = 90.000,- Ft. az elmúlt három év vonatkozásában         
           pedig 259.200 Ft, azaz összesen 349.200 Ft. 
           A helyiség felújításának részleteit külön megállapodás tartalmazza. 
 
      Határidő: értelem szerint. 
      Felelős: Zsombok Lajos polgármester. 
 
 
13.) Lengyeltóti Városi Sportegyesület tájékoztatója a 2011. első félévi tevékenységéről 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
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Zsombok Lajos  polgármester 
 
A bizottságok egyetértenek a zárolt összeg kiutalásával, azzal, hogy az asztalitenisz szakosztály az 
500.000,-Ft-ból 100.000,-Ft-ért vásároljon 1 db. asztalt.  
 
Peitlerné Takács Éva  művelődési ház igazgató 
 
Kéri, kerüljön szabályozásra, hogy a szakosztályok milyen időközönként és mennyi időre 
használhatják a sportcsarnokot.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Az iskola órarend ismeretében tudják megoldani a csarnok használatának kérdését. A Művelődési 
Bizottság feladata legyen az ebben való közreműködés.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

249/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 

         Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetésében zárolt 500.000,-Ft-   
         kiutalását a Lengyeltóti Városi Sportegyesület részére engedélyezi, mely összegből  
         100.000,-Ft az asztalitenisz szakosztály részére 1 db. ping-pong asztal  
         beszerzésére fordítandó.  
 
         Határidő: értelem szerint 
         Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 

 
14.) Egyetemi kollégiumi férőhely 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Művelődési Bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

250/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 

                    Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által  
                    fenntartott kollégiumi férőhelyre Horváth János lengyeltóti, és Ilácsa Natália  
                    buzsáki lakosokat jelöli ki.  
 
                    Határidő: azonnal 
                    Felelős: Zsombok  Lajos polgármester  
 
 
15.) Kötél Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület anyagi támogatás iránti kérelme. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
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Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság nem javasolja az egyesület támogatását.  
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

251/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 
             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „KÖTÉL” Kaposvári  
             Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület” részére anyagi támogatást nem állapít meg.  

 
                    Határidő: értelem szerint 
                    Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
16.) Somogyiak Baráti köre támogatási kérelme 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság 20.000,-Ft támogatást megállapítását javasolja.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

252/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 
                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évben  
                  20.000,-Ft támogatást nyújt a Somogyiak Baráti Köre részére. 

 
                         Határidő: értelem szerint 
                         Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
17.) A Tűzvédelem Közalapítvány támogatása 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

253/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Marcali 
                                Tűzvédelmi Közalapítvány részére 3309 fő x 100,-Ft összesen 330.900,-Ft 
                                 támogatást biztosít tűzvédelemmel kapcsolatos eszközök beszerzéséhez. 
                                Az adott támogatási összeg felhasználásáról a támogatott 2012. április 
                                30-ig köteles a Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete felé 
                                elszámolni a létrejövő támogatási szerződés feltételei szerint 
 
                                 Határidő: értelem szerint 
                                 Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 



 13 

    
18.) Önkormányzati támogatás odaítélés Ördöngös Néptánc Alapítvány 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

254/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Ördöngös Néptánc Alapítvány részére a 
működési költségekhez 15.000.-Ft anyagi támogatást biztosít, mely a céltartalék terhére kerül 
kifizetésre. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
19.) Önkormányzati támogatás odaítélés Brass Band Zenei Egyesület 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

255/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő –testülete a Brass Band Zenei Egyesület részére a 
működési költségekhez 65.000.-Ft anyagi támogatást biztosít, mely a céltartalék terhére kerül 
kifizetésre. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
20.) Önkormányzati támogatás odaítélés Lengyeltóti Óvodások Kincsesládikója Közhasznú 
Alapítvány 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

256/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Lengyeltóti Óvodások Kincsesládikója 
Közhasznú Alapítvány részére a működési költségekhez 35.000.-Ft anyagi támogatást biztosít, mely a 
céltartalék terhére kerül kifizetésre. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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21.) Önkormányzati támogatás odaítélés Lengyeltóti Városi Sportegyesület 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

257/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Lengyeltóti Városi Sportegyesület részére 
a működési költségekhez 135.000.-Ft anyagi támogatást biztosít, mely a céltartalék terhére kerül 
kifizetésre. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
22.) Önkormányzati támogatás odaítélés Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

258/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete 
részére a működési költségekhez 15.000.-Ft anyagi támogatást biztosít, mely a céltartalék terhére kerül 
kifizetésre. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
23.) Önkormányzati támogatás odaítélés Lengyeltótiért Közalapítvány 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

259/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Lengyeltótiért Közalapítvány részére a 
működési költségekhez 10.000.-Ft anyagi támogatást biztosít, mely a céltartalék terhére kerül 
kifizetésre. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
24.) Önkormányzati támogatás odaítélés Fodor Diáksport Egyesület 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

260/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Fodor Diáksport  Egyesület részére a 
működési költségekhez 5.000.-Ft anyagi támogatást biztosít, mely a céltartalék terhére kerül 
kifizetésre. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
25.) Szent Erzsébet Gyermekalapítvány támogatási kérelme. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság nem javasolja az alapítvány támogatását. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

261/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Erzsébet 
Gyermekalapítvány (1091 Budapest, Haller u. 88.) támogatási kérelmét nem támogatja. 
 
Határidő: 2011. szeptember 15. 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester. 

 
 
26.) Sárközi Ferenc lengyeltóti lakos kérelmének megtárgyalása 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A család albérletbe kíván költözni, ezért a Zrínyi u.28.sz. alatti üresen álló ingatlant javasolta részükre 
bérbevenni. A lakás iránti kérelmüket a soron következő ülésen tárgyalják.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

262/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 

                                  A képviselő-testület Sárközi Ferenc ügyét elnapolja, melyről 
                                  a soron következő ülésen hoz döntést. 
 
                                  Határidő: értelem szerint 
                                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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27.) dr. Bordás János ügyvéd ajánlata állandó megbízásra.  
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Az előterjesztésben leírt feltételekkel érdemes az elkövetkező 4 hónapra szerződést kötni az Ügyvéd 
Úrral, mivel ez plusz költséget nem jelent az önkormányzatnak. Januárban a szerződés felülvizsgálatra 
kerülne.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

263/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 1. napjától 
állandó megbízást ad dr. Bordás János (8698 Somogyvár, Ady E. u. 7.) ügyvédnek a 
Lengyeltóti Polgármesteri Hivatalnál felmerülő valamennyi jogi képviseletet igénylő 
ügylet bonyolítására, illetve állandó konzultációs lehetőség biztosítására. 
 
Az állandó megbízás fejében az önkormányzat ügyvédi iroda működése céljából dr. 
Bordás János ügyvéd részére a Lengyeltóti Művelődési Ház és Könyvtár épületében 9 m2-
es irodahelyiséget és hozzá tartozó előteret biztosít térítésmentesen, 2011. december 31-ig. 
 
Határidő: 2011. szeptember 1. 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 
 
28.) Pete Lajos köz csatlakozásában rácsos áteresz építése 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

264/2011.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pete Lajos köz és Zrínyi M. 
utca csatlakozásában a nagy intenzitású csapadékvizek biztonságos elvezetése érdekében a 3 m hosszú 
rácsos áteresz építésére a 2011.évi költségvetésben az utak-hidak fenntartására betervezett keretből 
300.000,-Ft-ot biztosit és felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy az ajánlatot adó Radák 
Építési és Szolgáltató Kft-vel a kiviteli szerződést megkösse. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 
 
 
 
 
 
29.) Egyebek 
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Zsombok Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a fogyatékosok nappali ellátásával kapcsolatban meg kell alkotni a 
szabályzatokat.  
Elmondja továbbá, hogy a lengyeltóti rendőrőrsről 3 embert átvezényelnek Fonyódra. A kistérség 
polgármesterei közös levélben fordulnak a Kapitány Úrhoz, hogy vizsgálja felül döntését. 
A LEADER – hez több pályázatot kívánnak benyújtani a civil szervezetekkel, melyek 100 %-os 
támogatottságúak. Ezek az alábbiak: sportöltöző felújítása, jövő évi diófesztivál, betanított 
munkásképzés, néptáncosok ruha és cipő beszerzésre, lengyeltóti kiadványra.  
Tájékoztatja a testületet, hogy Jegyző Asszonnyal a Minisztériumban jártak az uszodával 
kapcsolatban. A tavasszal elkezdődött tárgyalásokat még ebben az évben lezárásra kerülnek, és az 
önkormányzat tulajdonába kerül az uszoda.  
 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet képviselő-testületi tag 
 
Az ügyeleti autóval kapcsolatban teszi fel kérdését. 
 
Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
A jármű a lengyeltóti önkormányzat tulajdona. Az Emergencyvel kötött szerződéskötésnél  használatra 
átadta a cégnek a járművet, melynek teljes javítási, működtetési költségét ők vállalták. 
 
 
 
 
 
Zsombok Lajos polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület a szociális ügyek elbírálását zárt ülés 
keretében folytatja. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 
Zsombok Lajos                                                                                              Dr. Szatmári Ibolya 
polgármester                                                                                                               jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


