
J e g y z ő k ö n y v  
 
 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 29-én 
megtartott üléséről 
 
Jelen vannak: 
 

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

Makarész Zoltán, Sipos Zoltán képviselő-testületi tagok, 
- dr. Szatmári Ibolya jegyző, 
- dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető, 
- Subicz István közgazdasági irodavezető, 
- Borbély Róbert főelőadó, 
- Korenika László főtanácsos, 
- Bódis Attiláné főelőadó, 

 
Jelen van továbbá: Nyers Györgyi intézményvezető, Peitlerné Takács Éva művelődési ház igazgató. 
 
 
Zsombok Lajos polgármester a napirendek tárgyalása előtt köszönti a Helyi Önkormányzatok 
Napja alkalmából meghívott vendégeket: 
Papszt Lajos nyugalmazott polgármestert, Sipos Ferenc címzetes főjegyzőt, Lenner Vilmost, dr. 
Kovács Józsefet, Szabó Pétert, Kajtán Jánost, Kóczián Lászlónét, Szabó Tibornét, Semsey Ottót a 
képviselő-testület megjelent egykori tagjait.   
 
Az ünnepi ülés megnyitása előtt a jelenlévők meghallgatták a Himnuszt.  
 
Zsombok Lajos  polgármester ünnepi köszöntője a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A járásközpontok kialakításával kapcsolatban tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Somogy megyében két 
alternatíva volt, ami egy harmadikban fog kikristályosodni. Az egyik az 5 járásos állapot, ugyanúgy, 
mint 1984-ben. A másik a média által is sokat közölt adat, miszerint ahány kistérség annyi járás. 
Jelenleg úgy látszik, hogy egy 8 fős járási egység fog létrejönni, melyben döntés még nem született. 
Egyeztetést folytatott a Kormányhivatal Főigazgatójával. Jelen pillanatban is azon dolgozik, hogy 
Lengyeltóti központi szerepköre megmaradjon. Vélhetően Lengyeltóti esetében egy „kétközpontú” 
járás jön létre, Fonyód központtal és Lengyeltóti alközponttal. Ez azonban még nem tekinthető kész 
ténynek. 
Felkéri dr. Szatmári Ibolya jegyzőt, hogy a témával kapcsolatban a jegyzői konferencián 
elhangzottakról adjon rövid tájékoztatást.  
 
dr. Szatmári Ibolya  jegyző  
 
A Közigazgatási és Igazságügy Minisztérium és a Belügyminisztérium államtitkárai az elmúlt héten 
Keszthelyen Országos Jegyzői konferencián voltak képviseltetve. A járásokkal kapcsolatban 
alapvetően tervezetek vannak és tervezeteken belül egy-két hónapos társadalmi vita után alakul ki egy 
végleges javaslat, amit az Országgyűlés elé kívánnak terjeszteni. A két minisztériumban az 
alapelvekről sincs azonos állásponton. Az önkormányzati törvény változásában állítólagosan kikerült 
az a javaslat, és az országgyűlés elé nem kerül, hogy a kisebb önkormányzatoknál megszűnne a 
polgármesteri és képviselői státusz. Az önkormányzati törvény változásánál nem módosítanak a 
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körjegyzőségi szinteken, tehát, hogy 1500-2000 főnél húzzák meg a határokat. Lehet, hogy ezt majd a 
pénzügyi konstrukciók fogják szabályozni, de úgy tűnik, hogy az önkormányzati törvény nem. A 
polgármesteri tisztséget megerősítik, még olyan szinten is, hogy esetlegesen kétszer sikertelen a 
képviselő-testületi ülés összehívása, akkor a polgármester döntési jogosultságot szerez az ügyre 
vonatkozóan. Várhatóan a polgármester a jegyzői munkáltatói jogosítványaival fog rendelkezni. 
A járások tekintetében a polgármester úr politikai oldalról felvázolta a terveket. Alapvetően az 
államtitkár asszony elmondása szerint a tervezet szerint mindenhol, ahol okmányirodával rendelkező 
önkormányzat van, ott ezen irodák kormányablakként fognak működni. A kormányablak több funkciót 
lát el, mely a járási székhelyhez fog tartozni.  
 
Zsombok Lajos  polgármester  
 
A költségvetési törvény világossá tette, hogy 2012.szeptemberétől a közoktatási intézmények állami 
igazgatás alá kerülnek. Ugyanezen tervezet a PPP-s beruházásokra (ami az uszodát is érinti) 
ugyanannyi összeget állított be, mint az elmúlt évben, ami arra enged következtetni, hogy december 
31-ig még sem zárul le az eljárás. Az Önkormányzatok normatív támogatására ugyanaz az összeg van 
tervezve, mint az idei évben, amiből az adódik, hogy rosszabb pénzügyi konstrukciók várhatók. 
Megállapítható, hogy nagyon intenzíven fogy a népesség nem csak országosan, hanem a városban is. 
Az általános iskolában 30 –al kevesebb gyermek van, mint az év végén volt, pedig egy gyermeket sem 
írattak át másik intézménybe.  
 
(A megjelent vendégeknek átad egy emléklapot és egy plakettet.)  
 
Papszt Lajos  nyugalmazott polgármester  
 
A meghívott vendégek képviseletében megköszöni a meghívást. Elmondja, hogy a testület nagyon 
nehéz helyzetben van, tanácsot ilyen esetben nem jó adni. Kívülről is érzik a rossz gazdasági helyzetet, 
a válságot. Előre nem látható, hogy mi várható, de megítélése szerint visszakanyarodnak oda, amikor 
Lengyeltóti szerepkör nélküli nagyközség volt. Lengyeltóti mindig mindent megtett azért, hogy a 
hozzátartozó települések jó ellátását kapjanak. Véleménye szerint a politika mondhat akármit, a 
települések az emberek máshogy érzik, mert itt élnek. A megye kistérségi központjain lévő települések 
között nincs sok különbség, ugyanolyan, vagy még nagyobb a munkanélküliség Tabon, Csurgón, mint 
Lengyeltótiban. Mindig azt mondta, hogy Fonyód, Boglár, Lelle és Lengyeltóti egy viharsarokban 
van, most úgy ítéli meg, hogy ebben a viharsarokban egy kicsit megkeveredett a szél. Jó értelemben 
mondva mindenki a saját kis szerepét szeretni elérni a saját lakói érdekében. A testületnek 
bölcsességet, kitartást és egészséget kíván. Ne a kritikákat hallják meg, mert azok mindig lesznek, nem 
kell rájuk odafigyelni tegyék a dolgukat. Felvállalták ezt a terhet, melyet cipelni kell. Tudja, hogy a 
döntéseket nem ők hozzák, hanem elszenvedői lesznek. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy 1 perces néma tiszteletadással adózzanak dr. Schmidt Ede alpolgármester, 
Vajda Imre, Lovassy Zsuzsanna képviselők és dr. Henger György jegyző emléke előtt.  
 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Megköszöni Papszt Lajos nyugalmazott polgármester szavait és a meghívott vendégek megjelenését. 
Kéri, amennyiben idejük engedi vegyenek részt a testület ülésén.  
 
 
Zsombok Lajos polgármester megnyitja a képviselő-testület ülését. 
 
 
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 7 fő képviselő-testületi tag megjelent, az ülés határozatképes 
azt megnyitja. 
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Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
1.) Lengyeltóti város 2010. évi közbiztonsági helyzete. 
Előadó: Lengyel Tibor r. alezredes 
 
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat bölcsőde bővítés és felújítás pályázat.  
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
3.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.  
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
4.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
5.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012.évi fordulójához való 
csatlakozás. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
6.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011.évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
7.) 2011.évi önkormányzati társulási hozzájárulás összegének módosítása.  
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
8.) Önkormányzati adóbevételekről tájékoztató.  
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
9.) Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala alapító okirat módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
10.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
11.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
12.) Iskolabusz bérbeadási ügye.  
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
13.) dr. Bordás János ügyvéd kérelme. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
14.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
15.) Lengyeltóti Város Intézményeinél Munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásának ügyében 
tájékoztatás. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
16.) Lengyeltóti Sportpálya bérbeadása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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17.) Mammográfiás emlőrák szűrővizsgálat támogatása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
18.) Lengyeltóti központjában veszélyes fák kivágása, metszése.  
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
19.) Ivóvíz koncessziós díj 2011.évi felhasználásáról tájékoztató.  
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
20.) Bejelentések.  
 
 
Zárt ülés: 
 
1.) Önkormányzati lakás iránti kérelmek elbírálása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

268/2011.(IX.29.) képviselő-testületi határozat 
 

                                  A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 
                                  pontok tárgyalásával egyetért. 
 
 
 
1.) Lengyeltóti Város 2010.évi közbiztonsági helyzete. 
 
Előadó: Lengyel Tibor r. alezredes kapitányságvezető 
 
(Az írásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A napirend tárgyalásánál jelen van: Kun László hadnagy a Lengyeltóti Rendőrőrs vezetője 
 
Lengyel Tibor  r. alezredes 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2010-ben nyerte el a Fonyódi Kapitányság vezetésének irányítását. 
Minden igyekezetével azon van, hogy rá bízott feladatot legjobb tudása szerint végezze. Bízik abban, 
hogy a járások kialakításával a Fonyódi Rendőrkapitányság még sokáig működik, és a közbiztonság 
érdekében továbbra is tevékenyen tudnak eljárni. Elmondja, hogy a szervezetnek nagyon nehéz lenne a 
munkája, ha Lengyeltóti nem lenne egy olyan térségi központ, és nem vállalna át egy olyan térségi 
központi szerepet, a közbiztonságért folytatott küzdelem civil oldaláról, mint amit a térségben évek óta 
tapasztalnak. Nagyon bízik abban, hogy akár politikai, akár gazdasági döntések az ő szervezetüket 
nem fogják befolyásolni, mert igenis ennek a városnak szüksége van arra, hogy helyben egy 
kihelyezett bástyája legyen a rendőrségnek és az a Lengyeltóti rendőrőrs legyen. A mai viszonyok 
mellett bővítésre és fejlesztésre nincs lehetőségük.  
Az írásos beszámolót időben megküldték a hivatalnak, melyhez hozzáfűzni valója nincs. Amit 
kiemelne az, hogy bűncselekményi góchelyek nem alakultak ki, a lakossági bizalmat 
visszafordíthatatlanul befolyásoló bűncselekmény kategóriák nem jelentek meg. Különlegesen 
veszélyes baleseti gócpontok nem alakultak ki a város területén. Az ismertté vált és regisztrált 
bűncselekmények alakulását a napi munkájukkal a beszámolóban közöltek szerint tudták befolyásolni. 
Ettől sokkal elszomorítóbb az a helyzet, hogy a 2011-es évben már tapasztalnak minimális 
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emelkedést, tehát valószínű, hogy a jövő évi beszámolóban már nem tudnak ennyire pozitív 
eredményekről beszámolni. Számoltak fel olyan bűnözi csoportokat, amelyek nem helyiek, de 
kötődésük volt a településhez. Folyamatban van egy-két felderítési munka jelenleg is, amely néhány 
betöréses lopás elkövetőjéhez vezet. A rendőrségnek minden esetben nem sikerült kármegtérülést 
elérnie, de feladatuk és dolgoznak rajta. Alakuljon bárhogy is a településrendezési rendszer a 
rendőrségnek munkája jövőben is lesz. 
Megköszöni a képviselő-testületen keresztül a lengyeltóti lakosoknak, vállalkozásoknak, civil 
szférának, az önkormányzatnak mind azt a segítséget, amelyet a munkájukhoz nyújtottak. Valószínű, 
hogy a jövőben is segítségre fognak szorulni, melyért megpróbálnak egy élhetőbb környezetet 
biztosítani.  
 
Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 
 
Megítélése szerint mindenképpen reménykeltő az a folyamat, ami elindult a településen, gondol itt a 
vendéglátóegységek többszöri ellenőrzésére. Negatívumként említi, hogy a rendőrökkel folytatott 
beszélgetésből azt szűri le, hogy az ittas emberekért az egység tulajdonosa felel, miután kiszolgálta 
őket. Személy szerint ő a legvégső esetben kér rendőri segítséget. Nagyon sokat segítene azonban a 
munkájuk végzésében, ha záróra körül (22 óra után) tartanának még egy ellenőrzést az italboltokban.  
A másik probléma az égetés kérdése. Minden esetben, ha ilyet tapasztal hívja a rendőrséget, de 
konkrétan nem tudja, hogy ki az illetékes. A játékautomaták után fizetendő járulékok miatt a jövőben 
több vendéglátóegység meg fog szűnni a településen és akkor ezek a problémák megoldódnak.  
 
Kun László  hadnagy 
 
Természetesen a rendőrség illetékes, és  legjobb, ha a 107-es hívószámon jelzik az égetés tényét, vagy 
a Fonyódi rendőrkapitányságon, ahol tudomásuk van arról, hogy melyik járőr küldhető a helyszínre. 
Az elsődleges intézkedést a rendőr teszi meg azzal, hogy kivonul, lefotózza a helyszínt és megteszi a 
szabálysértési feljelentést.  
Nem gondolja, hogy a képviselő úr által negatívumként említett eset általános lenne, mert ha jelzi az 
egység vezetője, hogy gond van, akkor biztosan kivonulnak a helyszínre, intézkedni fog, és mindent 
elkövetnek a törvényadta keretek között. Ígéretet tesz arra, hogy 22.00-23.00 óra között az őrs járőre 
ellenőrzést fog tartani a vendéglátóegységekben.  
A betöréseket 3-4-5 fős csoportok végzik, melyeket igyekeznek felderíteni. Miután ezek az emberek 
elzárásra kerülnek észlelhető a településen, hogy nincs besurranásos betörés, vagy autó feltörés. 
Miután kiszabadulnak újra kezdődnek ezek a bűncselekmények.  
 
Dankó József   alpolgármester 
 
Lengyeltóti a 33. leghátrányosabb helyzetű kistérség az országban kérdése, hogy közbiztonság 
szempontjából hányadik helyen áll? Megítélése szerint a lakosság nagyon sokat vár a rendőrségtől, 
főleg a bűncselekmények csírájában, történő elfojtásában. Úgy látja, hogy főleg az idős emberek esnek 
áldozatul a besurranásos bűncselekményeknek, ahol főleg fiatal roma származású az elkövető. Ebből 
adódóan érezhető a feszültség a városban.  
Az égetés kérdése valóban katasztrofális helyzetet teremt, nem csak azáltal, hogy lopott holmit 
égetnek, hanem a környezetüket is szennyezik.  
 
Lengyel Tibor r. alezredes 
 
Az alpolgármester úr felvetésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja: 
Somogy megye legfiatalabb városa Zamárdi, és a siófoki kapitányságnak ez nagyon sok gondot okoz, 
amiatt, hogy a statisztikai adatok szerint a megye bűnügyileg legfertőzöttebb városa is. Lengyeltóti 
területén  egy viszonylag „alacsony” bűncselekmény szám válik ismertté, amelyben a felderítési 
eredményesség is közelít a 30-55 %-hoz. Országos rangsorba téve és nagyon nehéz lenne 
megállapítani, hogy Lengyeltóti milyen kategóriába esne, mivel az azonos adottságú települések sem 
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azonos adottságúak. Példaként említi, hogy a Fonyódi rendőrkapitányságon az elmúlt évben ismertté 
vált bűncselekmények száma 2800 volt, ebből 1100 a Balatonlelle és Balatonboglár területén történt.  
Az elmúlt 21 év hozott egy teljesen új világszemléletet a lakosság körében. Bevezetésre került az 
intézményesített munkanélküli rendszert, felnőtt és szaporodik egy olyan generáció, aki abban nőtt fel, 
hogy munka nélkül is lehet élni.  
 
Zsombok Lajos   polgármester  
 
A beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy a statisztikai adatszolgáltatást korrekt, de a rendőrség 
nyilvántartása szerint az számit halálos balesetnek, amikor a helyszínen meghal valaki. Lengyeltótiban 
egy útkereszteződésben történt halálos baleset, de a sérült a kórházban hunyt el. A körforgalommal 
kapcsolatban pályázatban valótlannak ítélték meg azt az adatot, hogy történt ott halálos baleset, mivel 
a rendőrség nem igazolta le, hogy valóban történt is eset. Meglepő adat, hogy a 7-es útszakasz 
megnyitásával háromszorosára ugrott a balesetek száma. Amennyiben a körforgalmi pályázat újra 
beadásra kerül kéri, hogy kísérő levélben indokolja a rendőrség annak fontosságát, az ilyen esetek 
elkerülése végett. Felelősséggel kijelenthető, hogy Kun László hadnagy tevékenysége és a jelenlegi 
állomány munkája nagyon jól érződik a térségben, ezért nehezményezték, hogy személyi változtatások 
történtek. Kéri, hogy a téli időszakban többször jelenjen meg a járőrkocsi a településen, és a telepen. 
Megköszöni a kapitány úrnak, őrsparancsnok úrnak és az állománynak a munkát.   
 
Lengyel Tibor r. alezredes 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy Kun László hadnagy, őrsparancsnok a szervezettől rövid időn belül 
távozni fog. Megítélése szerint olyan szakmai tudást szerzett Lengyeltótiban, amelyet az elkövetkező 
időszakban is tud kamatoztatni.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

269/2011.(IX.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                               Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a város 2010.évi 
                               közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
                               Határidő: azonnal 
                               Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat bölcsőde bővítés és felújítás pályázat. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A napirend tárgyalásánál jelen van: Lantay Ákos az ALD Consulting Kft. ügyvezetője. 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Lantay Ákos Úr adta a legkedvezőbb ajánlatot a pályázattal kapcsolatban. Kérdések merültek fel a 
témával kapcsolatban, melyre Lantay Úr megküldte a válaszokat. (A jegyzőkönyv mellékletét 
képezik.) 
A pályázat benyújtásáról a mai ülésen dönteni kell, ahhoz, hogy a dokumentációk elkészülhessenek.  
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Lantay Ákos  ügyvezető 
 
A nyilvánvaló fejlesztés mellett szól, hogy egy önkormányzat a mai világban szociálisan tudjon 
gondolkodni. Nagyon sok kisgyermekes anyuka tudna munkát vállalni, így a gyermekét biztonságban 
tudhatja, és ehhez az önkormányzat a pályázat benyújtásával lehetőséget tud biztosítani.  
A VÁTI-tól azt a tájékoztatást kapta, hogy az előző fordulóban sem volt kimerítve a keret és a nem 
kevés az az összeg, amelyre a Dél-Dunántúlon pályázni lehet. 
Természetesen a pályázatot úgy kell összeállítani, hogy az se túlzó, se karcsú számításokat ne 
tartalmazzon. Olyan fejlesztést kívánnak létrehozni, ami hosszú távon szolgálja a település érdekeit. A 
pályázat egy része tartalmazza az energiatakarékos megoldásokat, megújuló energiaforrások 
felhasználását.  A fűtésnél megújuló energiaforrások felhasználásában gondolkodnak, napkollektorral, 
illetve napelemmel.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Előzetes a bölcsődevezető és az alapszolgáltatási központ vezetője felméréseket végzett a műszaki 
szakemberekkel együtt. Tegnap a bölcsődevezetőjével egyeztetett abban a témában, hogy milyen 
realitási alapokra helyezik, hogy három év múlva is tudják ezt a létszámot tartani. Amennyiben a 
vezessük vissza az embereket a munka világába konstrukció működik, akkor látszik, hogy a 
településnek milyen embereket kell visszavezetnie, és azt is tudják, hogy náluk születnek leginkább 
gyermekek.   
Az integrált csoportokkal kapcsolatban elmondja, hogy amennyiben vállalják a fogyatékos gyermekek 
bevitelét is, akkor mások a határértékek. Igaz, hogy ennek a formának 5 éves fenntarthatósága van, de 
utána ezt a helyiséget sok mindenre lehetne használni. Ahhoz, hogy a testület döntsön azt is tudni kell, 
hogy akárhogy is számoltak a 40 főnek nincs realitása.  
 
Korenika László  főtanácsos  
 
A felújításra kerülő részt a pályázatban meghatározott 160.000,-Ft-al számolják, valójában azonban 
csak a parkettát kell kijavítani. A 62 millió forintból az udvar tereprendezését is meg tudják valósítani  
A 280.000,-Ft-os m2-es árba az előzetes számítások szerint mindenképpen bele fognak férni.  
 
Dankó József  alpolgármester 
 
Mennyi az önrésze a pályázatnak? 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A pályázat 5 %-os önrészt tartalmaz, ami közel 3 millió forintot jelent.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Határozati javaslatot az előterjesztéshez azért nem készitetettek, mert a pályázat beadása esetén a 
fenntartói jog jogosultja a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás dönt. A mögöttes felelősség 
Lengyeltóti városé és a saját erő vállalásáról is határozatot kell hozni. A soron következő ülésen fog 
erről előterjesztés készülni.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A társulási tanács a mai ülésén elfogadta az alapító okirat módosítását, így kistérségen kívül is 
fogadhatóak gyermekek az intézményben.  
 
Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 
 
Mennyi az a biztos létszám, amit előre látnak? 
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Zsombok Lajos  polgármester 
 
Januártól 31-32 fő, és 7 fő várakozik. A védőnők és az intézményvezető megkeresték a 3 hónapos 
csecsemők szüleit, akik elmondták abban a pillanatban ha munkát találnak beadják a gyermekeket az 
intézménybe.  
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
Azonkívül, hogy lesz egy szép épülete a városnak  az intézményi feladatokat tudják-e finanszírozni?  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Az előzetes számítások szerint 2 dolgozót kell foglalkoztatni, ami a számítások szerint 3 millió forint. 
A 70 %-os kihasználtsággal a jelenlegi költségek is kisebbek lesznek, hisz közel 9 millió forintot tesz 
az önkormányzat a bölcsőde működéséhez. A felújítás után közel 4-500.000,-Ft-al kevesebb lesz az 
intézmény finanszírozása. Mérlegelni kell, hogy a pályázati lehetőséggel egy olyan intézményt tudnak 
létrehozni, melynek 20 éven keresztül nem kell költeni. Az 5 év fenntarthatóság után sok mindenre 
használható lesz a hozzáépített rész.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Korenika Úr elmondta, hogy költségcsökkentéssel újítják fel a parkettát és az udvar tereprendezésére 
fordítják a fennmaradó összeget. Köztudott, hogy az intézmény fűtési rendszere tragikus állapotban 
van. Az elmúlt ülésen is feltette a kérdést, hogy ha elindul a fűtési szezon és a kazán elromlik mi lesz a 
gyermekekkel? A fogyatékos gyermekek gondozását megfelelő végzettséggel lehet ellátni. 
 
 
Korenika László  főtanácsos  
 
A spórolásnál a következő dolgokra gondolt: Az épület homlokzata és tetőszerkezete felújításra került, 
a bővítés ezeket a felújításokat nem érinti. A 160.000,-Ft/m2-es felújítási költségben ezek a 
költségekbe ezeket a munkákat már nem kell elvégezni. A fennmaradó összeg az udvarra és egyéb 
feladatokra fordítható. A beépítésre került új nyílászárókat is fel tudják a bővítésnél használni.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A fogyatékos gyermekek ellátására gyógytornász, logopédus és pszichológus is rendelkezésre áll.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

270/2011.(IX.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                                  A képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy  
                                  az ALD Consulting Kft.-t(Budapest, Etele út 44/a.) bízza meg a 
                                  DDOP-3.1.3/D-11 kódszámú pályázat elkészítésével, 650.000,-Ft + 
                                  ÁFA áron.  
                                  A pályázat beadásával kapcsolatos napirendet a soron következő ülésen 
                                  tárgyalja. 
 
                                  Határidő: értelem szerint 
                                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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3.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
A Jogi Bizottság az előterjesztésben foglaltakkal egyetért.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2011.(IX.30.) rendelete 

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.), 18/2010.(X.14.) számú rendeletekkel 
módositott 6/1999.(III.25.) a Szervezeti és Működési Szabályzat  

módositásáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
4.) 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 egyetértett, a Népjóléti Bizottság javasolja a rendelet 
mellékletének javítását a pontozási rendszer csökkentését.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
A nyári ellenőrzésből kiindulva látják, hogy amit az „asztal mellett” próbáltak eldönteni, azt az élet 
bebizonyította, hogy nem működik. Többet vitatkoztak a táblázathoz tartozó 2-es ponthoz, konkrétan, 
hogy mit jelent az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata. Kötelezhetik-e a tulajdonost, 
hogy konyhakertet műveljen mert a jogszabályi háttér sem támasztja alá. Úgy gondolják, hogy a 
maximum pontot 30-ról 25 –re csökkentik és plusz pontot adnak arra, aki önmagát és családját ellátó 
kertet művel.  
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Zsombok Lajos  polgármester 
 
Nem biztos, hogy a kertre vonatkozóan vitázni kellene, hiszen a most zajló koncepció kifejezetten a 
saját művelésű kertek megmunkálásáról szól. Statisztikai szempontból a 0-5 pontozás nem helyes. 
Javasolja, hogy 0-4-ig pontozzanak és maradjon a 25 pontszám.  
 
Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
Nem a pontokról kellene vitatkozni, hanem arról, hogy hogyan neveljék rá az embereket arra, hogy a 
saját kertjükben műveljék a család minimális ellátásához szükséges terményeket. Akkor ne 2-3 pontot 
kapjon, ha erre képtelen, hanem nulla pontot, mert különben soha az életben nem tanulják meg az 
önellátást.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Nem a 28.500,-Ft-os támogatást szeretnék megvonni az emberektől. Ezért van ez a pontozási rendszer, 
hogy az esetleges felszólításokat  vegyék figyelembe és tegyenek érte valamit. Gondot jelent az is, 
hogy ha nem bizonyított, hogy az illetőnek van kutyája, akkor hogyan kérje számon tőle az oltási 
könyvet.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2011.(IX.30.) rendelete 

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

 
 
(A rendelet jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
5.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010.évi fordulójához való 
csatlakozás. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

271/2011.(IX.29.) képviselő-testületi határozat 
 

I.) Lengyeltóti Város Önkormányzata csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójához.  
 
Az Önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2012. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal 
arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott 
támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
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Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat 
és a pályázatokról hozott döntését a Wekerle Sándor Alapkezelő által üzemeltetett 
https://bursa.okmt.hu/palyazat/ internet címen elérhető elektronikus adatbázisban rögzíti.  
 
A Képviselő-testület megbízza Zsombok Lajos polgármestert a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőhöz beküldendő csatlakozási 
nyilatkozat aláírásával. 

 
Határidő: 2011. október 14. 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 
 
 
6.)  Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011.évi költségvetésének elfogadása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

272/2011.(IX.29.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási 
Központ költségvetését megtárgyalta és a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011. évi új 
költségvetését 63 073 ezer Ft összegben állapítja meg. 

 
      Határidő: azonnal 
      Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
7.) 2011.évi önkormányzati társulási hozzájárulás összegének módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

273/2011.(IX.29.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat   2011. évi 
költségvetésében   tervezett   a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás   részére  fizetendő  
oktatási  intézmények gazdálkodásához kapcsolódó   önkormányzati  hozzájárulás  összegét   253/e Ft-
tal   csökkenti. Ezen összeggel  a  önkormányzat 211. évi   költségvetési rendeletét  módosítani  kell.  
 
Határidő:  2011.október hó 31 
Felelős:    Zsombok Lajos  polgármester 
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8.) Önkormányzati adóbevételekről tájékoztató. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

274/2011.(IX.29.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat   2011. évi adóbevételi  
terv   időarányos  teljesítéséről valamint  a   bevételek   beszedésével kapcsolatos  intézkedésekről  
készült   tájékoztatót  tudomásul veszi. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
9.) Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

275/2011.(IX.29.) képviselő-testületi határozat 
 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot elfogadja. 

 
1. számú melléklet 

 
1. Az Alapító Okirat 4. pont ’Alaptevékenysége’ az alábbi szakfeladattal egészül ki: 
 
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezés  
 
2. Az Alapító Okirat 4. pont ’Alaptevékenysége’ –ből az alábbi szakfeladatok törlésre kerülnek: 
 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
422200 Elektromos, híradás –technikai célú közmű építése 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851053 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
             ( 1-4 évfolyam ) 
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
             oktatása ( 1-4 évfolyam ) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
             ( 5-8 évfolyam ) 
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852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
             oktatása  ( 5-8 évfolyam ) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelése 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
890111 Esélyegyenlőséget célzó általános, komplex tevékenységek programok 
890411 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztatási programjai 
932911 Szabadidős park és strandszolgáltatás 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
 
3. Az Alapító Okirat 4. pont ’Alaptevékenysége’ szakfeladatai közül a ’842240 Egyéb, máshova 
nem sorolt járóbeteg ellátás (ügyelet)’ szakfeladat száma az alábbiak szerint módosul: 
 
862240 Egyéb, máshova nem sorolt járóbeteg ellátás (ügyelet) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
10.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

276/2011.(IX.29.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és 
Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az alapító okirat 4. pontja ’Az intézmény alaptevékenysége:’ az alábbiak szerint módosul: 
 
Alaptevékenységi szakágazat: 932900 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
szövegrész helyébe: 
 
Alaptevékenységi szakágazat: 910000 Könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési és egyéb 
kulturális tevékenység 
szövegrész kerül. 
 
2. Az alapító okirat 4. pontjából ’Az intézmény alaptevékenysége:’ törlésre kerül az alábbi 
szakfeladat és az alábbi szövegrész: 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
Az intézmény eredeti kiadási előirányzatainak összesen évi 3%-os mértékét nem haladhatja meg. 
 
3. Az alapító okirat 5. pontjából: ’Az intézmény működési köre’ törlésre kerül az alábbi 
szakfeladat: 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
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4. Az alapító okirat 5. pontja: ’Az intézmény működési köre’ a mozgókönyvtári ellátás, 910121 
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása szakfeladat tekintetében kiegészül: Buzsák 
község közigazgatási területével. 
 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
11.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módositása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

277/2011.(IX.29.) képviselő-testületi határozat 
 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodás alábbiak szerinti módosítását: 
 
1. A Társulási Megállapodás 8. sz. mellékletének ’Megállapodás a Lengyeltóti Alapszolgáltatási 
Központ működtetéséről és finanszírozásáról’ 4. pontja Irányítási jogok gyakorlása, az alábbi 
4.1 ponttal egészül ki: 
 
4.1 Az irányítási jogok gyakorlására jogosult szerv neve, székhelye: (1) 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 
 
2. A Társulási Megállapodás 8. sz. mellékletének 6.5 pontja az alábbiak szerint módosul: (Az 
utolsó mondat, második tagmondata törlésre kerül.) 
 
6.5 Az Alapszolgáltatási Központ telephelyeinek költségvetésére a szociális ellátást igénybe vevő 
önkormányzatok képviselő-testületei határozattal tesznek javaslatot, amelyet megküldenek a 
Kistérségi Iroda részére. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetését, a javaslatok figyelembe 
vételével, a Társulási Tanács fogadja el, melyet az önkormányzatok az éves költségvetési rendeletükbe 
beépítenek. 
szövegrész helyébe: 
6.5 Az Alapszolgáltatási Központ telephelyeinek költségvetésére a szociális ellátást igénybe vevő 
önkormányzatok képviselő-testületei határozattal tesznek javaslatot, amelyet megküldenek a  
 
Kistérségi Iroda részére. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetését, a javaslatok figyelembe 
vételével, a Társulási Tanács fogadja el. (1) 
 
szövegrész kerül. 
 
3. A Társulási Megállapodás 8. sz. mellékletének 14. pontja ’Záró rendelkezések’ 4. alpontja az 
alábbiak szerint módosul: 
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4. Jelen megállapodás hatályba lépésével hatályát veszti minden, a megállapodást kötő 
önkormányzatok által kötött közoktatási megállapodás. 
 
szövegrész helyébe:  
 
4. Jelen megállapodás hatályba lépésével hatályát veszti minden, a megállapodást kötő 
önkormányzatok által kötött szociális ellátás, család-, és gyermekvédelmi szolgáltatásra vonatkozó 
megállapodás. (1) 
 
szövegrész kerül. 
 
4. A Társulási Megállapodás 8. sz. mellékletének 5.4 pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
5.4. A pénzügyi hozzájárulást az önkormányzatok havonként, a tárgyhónapot megelőző hónap 25. 
napjáig teljesítik a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési pénzforgalmi számlájára. 
 
szövegrész helyébe: 
 
5.4. A pénzügyi hozzájárulást az önkormányzatok havonként, a tárgyhónapot megelőző hónap 25. 
napjáig teljesítik a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 11743105-15571380-80620008 számú 
költségvetési pénzforgalmi számlájára. 
 
szövegrész kerül. 
 
5. A Társulási Megállapodás 8. sz. mellékletének 5.4.1 pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
A bölcsődei ellátás esetében a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás közigazgatási területén 
kívül lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, a bölcsődei szolgáltatást igénybevevők kötelezettek, 
a bölcsődében ellátott gyermekek után a bevétellel nem fedezett kiadások gyermekarányos 
költéségének 30%-ának megfizetésére. 
 
6. A Társulási Megállapodás 8. sz. melléklete az alábbi 5.4.2 ponttal egészül ki: 
 
5.4.2. Az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közigazgatási területükön lakóhellyel, 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező, fogyatékosok nappali ellátása alapellátást igénybe vevők után a 
bevétellel nem fedezett kiadást ellátott arányosan megfizetik. 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás közigazgatási területén kívül lakóhellyel, tartózkodási 
hellyel rendelkező, a fogyatékosok nappali ellátását igénybevevők esetében, a térítési díj fizetésére 
kötelezett viseli az ellátott étkezéséhez biztosított vásárolt élelmezés díját, továbbá 3500 Ft/hó/fő 
térítési díjat. 
 
7. A Társulási Megállapodás 8. sz. mellékletének 5.4.2 pontjának számozása 5.4.3 pontra 
módosul. 
 
8. A Társulási Megállapodás 7. sz. mellékletének ’Megállapodás a közös igazgatású közoktatási 
intézmény működtetéséről és finanszírozásáról’ IV. 2. pontjában: 
 
A tagintézmény kiadásába a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
5. számú mellékletében felsorolt központi irányítási költség beszámításra kerül. 
szövegrész helyébe: 
A tagintézmény kiadásába a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
XIII. fejezet 5. pontjában felsorolt központi irányítási költség beszámításra kerül. (2) 
 
szövegrész kerül. 
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9. A Társulási Megállapodás 7. sz. mellékletének IV. 3. pont d.) pontjában: 
 
d.) a központi igazgatás kiadásának minősül: a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának 5. számú melléklete szerinti kiadási tételek. 
 
szövegrész helyébe: 
 
d.) a központi igazgatás kiadásának minősül: a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának XIII. fejezet 5. pontja szerinti kiadási tételek. (2) 
 
szövegrész kerül. 
 
10. A Társulási Megállapodás XIII. ’A társulás gazdálkodása, vagyona és a gazdálkodás 
ellenőrzése’ fejezet  7. pontja: 
 
7. A Társult Tag 2004. évben - a Társulás működésének megkezdésétől számítva - a 2004. évi teljes 
költség időarányos részét: ………..Ft/fő/hó köteles megfizetni minden hónap 28. napjáig a 2005. évi 
költségvetésének elfogadásáig.  

 
hatályon kívül helyezésre kerül. 
 
 
11. A Társulási Megállapodás IV. ’A Társulás részletes feladatai’  fejezet 1. d.) pontja az 
alábbiak szerint módosul: 
 
d.) A közoktatási feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen megállapodás VIII. fejezetének 
5.) pontja (23), jelen megállapodás 6. számú melléklete, továbbá jelen megállapodás 7. számú, 7/A. 
számú, 7/B. számú és 7/C. számú melléklete tartalmazza. (22) 
 
szövegrész helyébe: 
 
d.) A közoktatási feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket jelen megállapodás VIII. fejezetének 
5.) pontja (23), továbbá jelen megállapodás 7. számú, 7/A. számú, 7/B. számú és 7/C. számú melléklete 
tartalmazza. (24) 
 
szövegrész kerül. 
 
12. A Társulási Megállapodás XIII. ’A társulás gazdálkodása, vagyona és a gazdálkodás 
ellenőrzése’ fejezet  5. pontjában a megállapodás 6. számú mellékletére való hivatkozások 
módosulnak, a 7. számú mellékletre való hivatkozásra. 
 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal  

 
12.) Iskolabusz bérbeadási ügye. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Zsombok Lajos  polgármester 
 
Az előterjesztés lényege, amennyiben az iskolabuszt bérfuvarozásra is kívánják használni, akkor 
megfelelő személyszállító végzettségű munkatárssal kell rendelkeznie a hivatalnak. A Jogi Bizottság is 
úgy gondolja, hogy a hivatalon belül oldják meg az ügyintéző továbbképzését.  
 
dr. Kovácsné Füstös Erzsébet   képviselő-testületi tag 
 
Miért szeretnék a buszt bérbeadni? Tudomása szerint szinte minden hétvégén van fuvarja.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Fuvar szinte minden hétvégén van, de több helyről is kérték már, bérbe szerették volna venni. A 
megállapított tarifákra természetesen a helyi szervezeteknek lehet kedvezményt adni.  
 
dr. Szűcs Gábor  oktatási referens 
 
A busz a jelenlegi formájában csak saját számlás belső fuvarokat végezhet csak. Előny, ha 
személyszállítás vezető van a hivatalnál, mivel a sofőrök jelenleg saját maguk intézik a vezetési és 
pihenő idejüket, a felelősség viszont az önkormányzaté. A tanfolyam elvégzésével egy szakember 
tartja kézben ezeket a feladatokat  
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
Teljes mértékben támogatja az előterjesztésben foglaltakat. Véleménye szerint eddig rendezetlenül 
működött ez a rendszer, az egyesületek és civil szervezetek nem látták, hogy az önkormányzat a 
támogatáson  felül még mennyivel segítette őket a kedvezményes fuvarral is.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

278/2011.(IX.29.) képviselő-testületi határozat 
 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete különjárati személyszállítás végzésére 
alkalmassá kívánja tenni az üzemeltetésében lévő JOH-118 forgalmi rendszámú IVECO típusú 
iskolabuszt. 
A feladatellátás szakmai feltételének teljesítéséhez szükséges tanfolyam és vizsga költségét, bruttó 
135.000 forintot a 2011. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
13.) dr.Bordás János ügyvéd 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: 
 

279/2011.(IX.29.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Bordás János ügyvéddel 2011. 
szeptember 4-én megkötött megállapodást állandó jogi képviselet ellátására, 2012. október 1-ig 
meghosszabbítja. A meghosszabbított szerződést 2012. szeptemberi ülésükön vizsgálják felül. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
14.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről.  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 
 
Kérdése a sportcsarnok energetikai pályázatára vonatkozik. 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A pályázat elutasításra került , mely ellen kifogással éltek. A soron következő ülésre részletesen 
tájékoztatást fognak adni. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

280/2011.(IX.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                               A képviselő-testület a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, 
                               az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatóját tudomásul 
                               veszi. 
 
                               Határidő: azonnal 
                               Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
15.) Lengyeltóti Város Intézményeinél Munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásának ügyében 
tájékoztatás. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

281/2011.(IX.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                                A képviselő-testület a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
                                tájékoztatót tudomásul veszi. 
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16.) Lengyeltóti Sportpálya hasznosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Sipos Zoltán képviselő-testületi tag eltávozik az ülésről.  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

282/2011.(IX.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                           Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti 
                           Városi Sportegyesülettel az önkormányzat forgalomképtelen törzs- 
                           vagyonába tartozó, 026 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett sporttelep 
                           művelési ágú sportpálya és sportöltöző térítésmentes használatára  
                           2005. július 1-én kötött Megállapodás 2. pontját az alábbiak szerint 
                           módosítja: 
                           Használó az 1.) pontban körülírt ingatlant további 5 évre, 2015.  
                           június 30. napjáig használatba veszi. Ezen időpont lejárta után, az 
                           az ingatlan ismételt használatba adása esetén, ha a használatba vevő 
                           úgy nyilatkozik, hogy a használatát folytatni kívánja, vele további 
                           szerződést kell kötni. 
 
                           A képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert 
                           a módosított Megállapodás aláírására. 
 
                           Határidő: azonnal 
                           Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
17.) Mammográfiás emlőrák szűrővizsgálat támogatása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
  
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

283/2011.(IX.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                            Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.évi 
                            mammográfiás emlőrák szűréshez a csoportos utaztatáshoz  
                            szükséges autóbusz költségének 40 %-át, bruttó 50.000,-Ft-ot 
                            biztosít a 2011.évi költségvetési tartalék terhére. 
 
                            Határidő: azonnal 
                            Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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18.) Lengyeltóti központjában veszélyes fák kivágása, metszése. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Jelzi, hogy az orvosi rendelőnél lévő fák még mindig nem kerültek felnyesésre a fák és rálógnak a 
tetőre. Egy nagy esőzésnél szinte bevezetik a vizet a rendelőbe.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A lombhullás után az orvosi rendelőnél a fák felnyesését meg fogják oldani. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

284/2011.(IX.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                            Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, 
                            Petőfi u.11/b. szám előtti 1 db. bokrétafa (vadgesztenye), valamint a 
                            Zrínyi u.6.sz. alatti udvaron lévő 2 db. lucfenyő kivágásával, továbbá 
                            a Csokonai u.8-10. szám előtti 4 db. bokrétafa tetőszerkezet fölé nyúló 
                            és száraz ágainak levágásával egyet ért. A fák kivágását, metszését  
                            Furján Gábor Nagyatád, Munkácsy u.41.sz. alatti vállalkozótól megrendeli, 
                            a kivágás költségére 64.000,-Ft + ÁFA, összesen: 80.000,-Ft összeget a  
                            városgazdálkodás dologi kiadások terhére biztosit. A képviselő-testület  
                            felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a fák kivágására kötendő  
                            megállapodás aláírására. 
 
                            Határidő: azonnal 
                            Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
19.) Ivóvíz koncessziós díj 2011.évi felhasználásáról tájékoztató. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A napirend elfogadásával a költségvetési rendeletet módosítani szükséges, mivel nem tervezték 
kiadási oldalra a koncessziós díjjal kapcsolatos döntést.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

285/2011.(IX.29.) képviselő-testületi határozat 
      
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.évi  
                              koncessziós díj felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi 
                              azzal, hogy az október havi ülésen az önkormányzat költségvetési 
                              rendeletét módosítani szükséges. 
 
                              Határidő: értelem szerint 
                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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 Bejelentések: 
 
 
Zsombok Lajos  polgármester  
 
Tájékoztatja a testületet, hogy Dielheimben 2.200 euró volt a bevétel, mely az önkormányzat 
számlájára befizetésre került.  
 
 
Elmondja továbbá, hogy az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulója tiszteletére rendezendő 
megemlékezés 2011. október 21-én pénteken 16.30 órakor kerül megtartásra, ünnepi beszédet dr. 
Neszményi Zsolt a Somogy Megyei Kormányhivatal főigazgatója mond.  
 
Az Idősek Napja is ugyanezen a napon kerül megrendezésre a Művelődési Házban 18.00 órakor.  
 
 
 
 
 
 
Zsombok Lajos polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület a szociális ügyek elbírálását zárt ülés 
keretében folytatja. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 
Zsombok Lajos                                                                                              Dr. Szatmári Ibolya 
polgármester                                                                                                               jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


