
J e g y z ő k ö n y v  
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-én megtartott 
üléséről 
 
Jelen vannak: 
 

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

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

 
 
Jelen van továbbá: Nyers Györgyi intézményvezető, 
 
Távol maradt: Makarész Zoltán képviselő-testületi tag (később érkezett) 
 
 
 
Zsombok Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 6 fő 
megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
 
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
 
 1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló önkormányzati 
rendelet módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
2.) Orvosi ügyeletben használt gépjármű használatba adási szerződésének meghosszabbítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
3.) Arteriográfos érvizsgálat szűréshez helyiség biztosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
4.) Az orvosi ügyelet céljára használt Lengyeltóti, Bem u.20.sz. alatti helyiség bérleti szerződésének 
meghosszabbítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
5.) „Lengyeltóti belterületi vízrendezés II.ütem” pályázat műszaki tartalom változása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
6.) Lengyeltóti város közigazgatási területén tájékoztató táblák kihelyezése. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
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7.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012.évi belsőellenőrzési tervének 
elfogadása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
8.) Szolgáltatási szerződés megküldése „Mobil jogsegély” programra. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
9.) LEADER pályázat benyújtása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
10.) Tájékoztató a Sportcsarnok energetikai pályázatáról. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
11.) Tájékoztató a bölcsődei pályázatról.  
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
12.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
Zárt ülés: 
 
1.) Lengyeltóti, Csokonai u.6.sz. alatti ingatlan átjárási szolgalmi jog ügye. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
2.) Lengyeltóti, Templomtéri önkormányzati lakás felújítási ügye.  
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
3.) Kivételes méltányosságú ápolási díj megtárgyalása. 
Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
4.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása. 
Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

288/2011.(X.27.) képviselő-testületi határozat 
 

                                     A képviselő-testület a polgármester által felsorolt napirendi pontok 
                                     tárgyalásával egyetért. 
 
 
 
1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló önkormányzati 
rendelet módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság az előterjesztésben foglaltakkal egyetért. 
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A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2011.(X.28.) rendelete 

a 23/2010.(XI.24.) rendelettel módosított  
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

odaítéléséről szóló 17/2005.(VIII.25.) számú rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
2.) Orvosi ügyeletben használt gépjármű használatba adási szerződésének meghosszabbítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Ismeretes a testület előtt, hogy az ügyeletre vonatkozó szerződés értelmében az önkormányzat 
biztosítja a gépjárművet és használatba adja az orvosi ügyeletet működtető Kft-nek. A gépjármű 
műszaki vizsgája lejárt és nem kevés az az összeg, amit rá kell költeni ahhoz, hogy újra használható 
legyen. Az EMERGENCY Kft. ajánlatot tett arra, hogy megvásárolja gépkocsit 350.000,-Ft-ért. Az 
ügyeletre vonatkozó szerződés 2010. december 31-én lejárt. A megdöbbentően alacsony árajánlat arra 
késztette őket, hogy megtekintsék más mennyit adna érte. Tudni kell, hogy az eurotax besorolási ára 
1,5 millió forint. Rédey Urat telefonon tájékoztatta az ügy állásáról ezért javasolják, hogy a korábban 
kötött megállapodást december 31-ig hosszabbítsák meg. A jövő évre vonatkozó szerződés-tervezet 
még nem ismert. Kéri a testületet, alkossanak véleményt a gépkocsi eladásáról, de természetesen nem 
350.000,-Ft-ért.  
A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták a szerződés módosítására vonatkozóan az abban 
foglaltakkal egyetértettek.  
 
dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A hatályban lévő ügyelet működéséről szóló szerződés értelmében a működtetéssel kapcsolatos 
költségek az Emergency Kft-t terhelik.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
Az előterjesztés mellékletét képező 2008-ban megkötött szerződés 5.) pontja értelmében az 
üzembentartó köteles a gépkocsit rendeltetésszerűen használni, karbantartani, a szükséges és 
rendeltetésszerű használattal felmerülő javításokat saját költségére elvégezni.  
 
Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 
 
Megítélése szerint az érvényben lévő szerződés értelmében az önkormányzatot semmiféle javítási és 
egyéb költség nem terheli a gépjármű ügyében. A műszaki vizsgát oldja meg az Emergency Kft.  
 
dr. Kovácsné Füstös Erzsébet képviselő-testületi tag 
 
Az autónak szeptember óta nincs műszaki vizsgája, jelenleg is a garázsban áll. Az önkormányzatnak 
ragaszkodnia kell, hogy az ügyeleti ellátás a Vitarával legyen megoldva, mivel az terepjáró autó.  
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dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A szerződés az Emergency Kft.-vel  2014. december 31-ig szól, melyben ők vállalták, hogy a 
szerződés szerint ügyeletet lát el a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Azt, hogy milyen autóval az 
a Kft. dolga. Gesztus értékű volt amikor Lengyeltóti az autót és az ingatlant is használatra átadta.  
 
A képviselő-testület 6 igenszavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

289/2011.(X.27.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi ügyeletben használt JEF-901 
forgalmi rendszámú Suzuki Vitara 1,6 JLX típusú személygépkocsi használatba adási szerződését az 
alábbiak szerint módosítja: 
A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
3. A bérleti szerződést a szerződő felek határozott időre, 2011. december 31-ig kötik meg. 
A szerződés többi pontja változatlan marad. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3.) Arteriográfos érvizsgálat szűréshez helyiség biztosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság az előterjesztés 2. pontját,  a népjóléti bizottság 3.) pontot javasolja elfogadni, mely 
szerint nem támogatja a kérelmet.  
 
dr. Kovácsné Füstös Erzsébet   képviselő-testületi tag 
 
A Népjóléti Bizottság ülésén már felvázolta, hogy az előterjesztésben szereplő vizsgálatnak nincs 
semmi értelme, amiért az önkormányzatnak tennie kellene. A vizsgálat pénzbe kerül, és utána a 
háziorvosokat kell felkeresni a további teendők végett.  
 
Kenyér Endre   képviselő-testületi tag 
 
A Jogi Bizottság véleménye szerint a termet mindenképpen térítés ellenében biztosítsák a Kft. részére. 
Ne érje a testületet az a támadás, hogy a lakosság egészségügyi szűrését nem teszi lehetővé.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Népjóléti bizottság elnöke által elmondottakkal ért egyet. Az ő véleménye is az, hogy ha az 
egészségügy úgy ítéli meg, hogy nem ad többet, mint amit a helyi orvosok nyújtani tudnak, akkor 
felesleges annak támogatása.  
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
Megítélése szerint nem kell ettől elzárkózni, ez egy üzleti alapon működő dolog, mindenki saját maga 
dönti el, hogy elmegy-e a vizsgálatra vagy sem.  
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A képviselő-testület 4 igen, 2 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

290/2011.(X.27.) képviselő-testületi határozat 
 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I.C.C. Kft. (8640 Fonyód, Szent I. u. 1.) 
részére a Művelődési Házban biztosit helyiséget térítés ellenében arteriográfos érvizsgálat szűrésre.  
Felhívja a Kft. vezetését, hogy a Művelődési Ház Igazgatójával egyeztessen a részletekről.  
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
4.) Az orvosi ügyelet céljára használt Lengyeltóti, Bem u.20.sz. alatti helyiség bérleti szerződésének 
meghosszabbítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester  
 
A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, az abban foglaltakkal egyetértenek. 
 
A képviselő-testület 6 igenszavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

291/2011.(X.27.) képviselő-testületi határozat 
 
 
1. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi ügyeletben használt nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződését az alábbiak szerint módosítja: 
A szerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
1. Jelen bérleti szerződés határozott időre, 2011. december 31-ig szól. 
A bérleti szerződés meghosszabbításáról, annak feltételeiről a bérbeadó és a bérlő 2011. 
november hónapban tárgyalásokat folytat a döntéshozatal céljából. 
A szerződés többi pontja változatlan marad. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
5.) „Lengyeltóti belterületi vízrendezés II.ütem” pályázat műszaki tartalom változása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester  
 
A Jogi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
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A képviselő-testület 6 igenszavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

292/2011.(X.27.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Lengyeltóti belterületi 
vízrendezés II. ütem” 1-0 jelű árok nyomvonalának módosítása miatt a Vállalkozási szerződést 
48 421 580.- Ft-ra módosítja, a projekt elszámolható költségeit bruttó 67 354 876.-Ft–ban állapítja 
meg, melyből a támogatási összeg (95 %) 63 987 132.-Ft-ra , míg a saját forrás (5%) 3 367 744.-Ft-ra 
módosul. 
Felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy a kivitelezővel a Vállalkozási szerződés 
módosítást aláírja és a Közreműködő Szervezet felé a Támogatási szerződést a műszaki tartalom,  
támogatási összeg, sajátforrás és teljes bekerülési összeg vonatkozásában kezdeményezze. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
6.) Lengyeltóti város közigazgatási területén tájékoztató táblák kihelyezése. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester  
 
A Jogi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. Felmerült bizottsági 
ülésen, hogy szerencsés lenne minden utca sarokra kihelyezni táblát. Remélhetőleg a téli időszakban el 
fog készülni, természetesen ennek a költsége ettől magasabb lesz, de erről majd a jövő évben 
döntenek.  
 
Dankó József   képviselő-testületi tag 
 
Már többször javasolta, hogy valamilyen egységes sémában gondolkozzanak a táblák kihelyezésével 
kapcsolatosan. Valóban hiányoznak  a városból már több éve az útbaigazító táblák.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

293/2011.(X.27.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti központ, Csokonai u. eleje, 
Lengyeltóti, Kaposvári utca – Kossuth u. kereszteződés, Lengyeltóti, Tűzoltó utca – Zrínyi u. 
kereszteződés, Lengyeltóti, Gábor Á. utca - Rákóczi u. kereszteződés forgalmi helyekre 1-1 db fából 
készült információs tábla kihelyezésével egyet ért. A Képviselő-testület a 4 db tábla elkészítésére, a 
költségvetés út-híd szakfeladat terhére 140.000-Ft összeget biztosít. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármester urat az elhelyezésükhöz szükséges 
közútkezelői hozzájárulás megkérésére.       
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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7.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012.évi belsőellenőrzési tervének 
elfogadása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester  
 
A Jogi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

294/2011.(X.27.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évre vonatkozó belső 
ellenőrzési tervet az 1. számú mellékletben felsorolt témákban jóváhagyja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
8.) Szolgáltatási szerződés megküldése „Mobil jogsegély” programra. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester  
 
A Jogi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. Tájékoztatja a 
testületet, hogy a délelőtt tartott kistérségi ülésen döntést született arról, hogy a költségeken 
lakosságarányosan osztoznak a települések. Kéri, hogy ennek értelmében kéri értelmezni a határozati 
javaslatot. A Jogsegély szolgálat kimutatása értelmében eddig a városból 45 fő vette igénybe a 
szolgáltatást.  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

295/2011.(X.27.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogi segítői tevékenység végzésére 
negyedévente bruttó 10.875 forintot biztosít saját költségvetése terhére 2012. január 1-től. A 
fenti összeget a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 11743105-15571380-00000000 
számú számlájára megfizeti, minden negyed év utolsó napján. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
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9.) LEADER pályázat benyújtása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester  
 
A Jogi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

296/2011.(X.27.) képviselő-testületi határozat 
 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete VIII. Tóti Diófesztivál címen a 
Dél-balatoni LEADER Helyi Akciócsoport Rendezvények szervezése, lebonyolítása 
célterületére pályázatot nyújt be, egyben vállalja a támogatási kérelemben szereplő cél 
megvalósítását. 
 
A benyújtásra kerülő projekt teljes becsült költsége 6 millió Ft. A megvalósításhoz 
igényelt támogatás összege 3 millió Ft. A képviselő-testület vállalja a fennmaradó 3 
millió Ft összeg más pénzügyi forrásból történő biztosítását. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a pályázati 
dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
10.) Tájékoztató a Sportcsarnok energetikai pályázatáról. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  polgármester  
 
A Jogi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a tájékozató elfogadását javasolja.  
 
Sándor János  főmunkatárs 
 
Az előterjesztés készítésekor még nem volt tudott a döntés, azóta kapott a hivatal egy levelet, 
amelyben tájékoztatják az önkormányzatot, hogy a kifogás benyújtásának határidejét 30 nappal 
meghosszabbítják.  
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

297/2011.(X.27.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lengyeltóti Város Önkormányzat tulajdonát 
képező Sportcsarnok energetikai korszerűsítése megújuló energiahasznosítással kombinálva” c. 
KEOP-4.9.0/11-2011-019 jelű pályázatról készült tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
11.) Tájékoztató a bölcsődei pályázatról.  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Zsombok Lajos polgármester ismerteti projektoron kivetítve a bölcsőde terveit.  Elmondja, hogy az 
alaprajzot és a látványterveket megküldték az ÁNTSZ-nek, valamint a Dél-dunántúli Regionális 
Napsugár Módszertani Csoportnak észrevételezés céljából. Kérték a tervezőt, hogy a bővítmény rész 
önállóan is működhessen, így két átadó kerül kialakításra, ami javítaná az épület használhatóságát. A 
pergola kialakítása a bővített rész (foglalkoztató, vizesblokk) ÉNy-i oldaláig lesz kialakítva, és nem 
lesz m-enként tartóoszlop elhelyezve, így a Ny-i rész világosabb lesz. A mosókonyha és a főépület 
közötti tároló részre szintén magas tető kerül, mely csatlakozna a mosókonyha és a főépület 
tetőszerkezetéhez.  Kéri a testületet, hogy alkossanak véleményt a tetőszerkezettel kapcsolatosan. A 
testület november 17-i ülésén a pályázat benyújtásáról döntést kell, hogy hozzon.  
 
A testület 5: 1 arányban a cseréptetős rendszer kialakítását támogatja a pergolával szemben. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

298/2011.(X.27.) képviselő-testületi határozat 
 
                                        A képviselő-testület a bölcsődei pályázatról szóló tájékoztatót 
                                        tudomásul veszi. 
 
 
 
12.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés  a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 6 igenszavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

299/2011.(X.27.) képviselő-testületi határozat 
 
                        A képviselő-testület a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről 
                        és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul 
                        veszi. 
 
                        Határidő: értelem szerint 
                        Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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13.) Egyebek 
 
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A Pedagógusok Szakszervezete minden polgármesternek küldött levelet arról, hogy a kistelepülések 
iskolái veszélyben vannak és a pedagógusok is nyugtalanok. Felkérik a polgármestereket, hogy 
hívjanak össze falugyűlést és demonstráljanak aláírások gyűjtésével. Lengyeltóti iskola nincs 
veszélyben, de az intézményvezetőivel történt megbeszélésen megállapodtak abban, hogy november 
9-ére egy találkozót szerveznek a tantestülettel, szülői munkaközösséggel és a képviselő-testülettel.  
 
Tájékoztatja a testületet, hogy november 13-án Márton napi rendezvény kerül megrendezésre a 
Művelődési Házban, a Hegyközség és az Önkormányzat szervezésében. A vacsora 500,-Ft-ba kerül 
személyenként. A szórólapok a városban kiküldésre kerülnek. Az év végén össze kell állítani a jövő 
évi rendezvénytervet, ahol meghatározzák a költségeket is.  
 
Elmondja továbbá, hogy Mindenszentekre a temetőkben a rendrakás és a világítás megoldása 
megtörtént.  
 
Makarész Zoltán képviselő-testületi tag megérkezik az ülésre.  
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy Meireisz Gyula újból ajánlatot adott be a tűzoltó autó megvásárlásával 
kapcsolatban. Mérlegelnie kell a testületnek, hogy az autó használhatatlan állapotban van, a helyre 
szükség lenne a fogyatékosok és idősek nappali ellátásával kapcsolatban. Tudni kell, hogy a helyi 
önkéntes tűzoltóság nem fog megalakulni, így az autóra sem lesz szükség. Az utókor számára nem 
tudják megőrizni, mert nincs olyan hely, ahol ezt biztosítani tudják.  
 
Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 
 
Véleménye szerint értékesítsék, és amikor a városnak olyan rendezvénye van,  ahol ezt ki kívánják 
állítani, akkor bocsássa az új tulajdonos rendelkezésre.  
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
Támogatja az értékesítést, mivel az épületre szükség van. 
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
Javasolja, hogy 400.000,-Ft-ban állapítsák meg az autó árát. A vevővel a szerződés-kötéskor 
megállapodnak abban, hogy amennyiben kérik, akkor egy-egy rendezvény erejéig rendelkezésre 
bocsátja az autót.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

300/2011.(X.27.) képviselő-testületi határozat 
 

 
          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testület a Csepel típusú tűzoltó  
          autót Meireisz Gyula Balatonboglár, Munkácsy u. 50.sz. alatti lakos részére  
          400.000,-Ft-os vételáron értékesíti azzal a kikötéssel, hogy vevő vállalja, igény  
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          szerint a városi rendezvényeken, kiállításokon évi 1 alkalommal 4 éven keresztül 
          a város rendelkezésére bocsátja a járművet és az ezzel kapcsolatos szállítási költségeket 
         felvállalva. 
 
         
          Határidő: értelem szerint 
          Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 

 
 
 
Zsombok Lajos polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület a szociális ügyek elbírálását zárt ülés 
keretében folytatja. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 
Zsombok Lajos                                                                                              Dr. Szatmári Ibolya 
polgármester                                                                                                               jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

 


