
J e g y z ő k ö n y v  

 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.november 30-án 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 megbízásából: dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető, 

- dr. Bek Melinda aljegyző-helyettes, 

- Subicz Istvánné pénzügyi irodavezető, 

- Posza Jánosné pénzügyi ügyintéző, 

- Sándor János főmunkatárs, 

- Borbély Róbert főelőadó, 

- Dávid Jánosné főmunkatárs, 

- Bódis Attiláné főelőadó 

 

Jelen van továbbá: Peitlerné Takács Éva Művelődési Ház Igazgató. 

 

Zsombok Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 7 fő 

megjelent az ülés határozatképes azt megnyitja. 

 

Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 

 

 

1.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011.évi költségvetésének I.félévi teljesítése. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

3.) Az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének I-III.negyedévi teljesítéséről tájékoztató. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

4.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2012.évi költségvetési koncepciója. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

5.) Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

6.) Lengyeltóti, Pusztaszentgyörgy és Pusztaberény 2012.évi ivóvíz- és szennyvízcsatorna díj 

megállapítása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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7.) Szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/20009.(II.27.) rendelet 

módosítása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

8.) Helyi adókról szóló 28/2008.(XII.12.) rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztés 

megtárgyalása.  

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

9.) Önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 13/1995.(X.26.) rendelet módosítása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

10.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Könyvtár, sportcsarnok és közösségi ház szolgáltatási 

díjainak megállapítása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

11.) Gépkocsik szállítási költségének megállapítása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

12.) Lengyeltóti Központ karácsonyi díszvilágítása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

13.) Orvosi ügyeletben használt gépjármű adásvételi ügye. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

14.) A TÁMOP 6.1.2./LHH Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok elnevezésű 

pályázat beadása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

15.) A jegyző teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2012.évi kiemelt célok meghatározása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

16.) A köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2012.évi kiemelt célok 

meghatározása. 

 

Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

17.) Somogyország c. fotóalbum megrendelése. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

18.) Moróczné Hortobágyi Zsuzsanna ingatlan ajándékozási ügye. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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19.) Lengyeltóti közutak hóeltakarítási munkáira szerződés kötés. (helyi kiosztású anyag) 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

20.) Egyebek 

 

Zárt ülés: 

 

1.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012.évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

2.) Átmeneti segély iránti kérelem elbírálása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

3.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása. 

 

Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

 

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

 

306/2011.(XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

                                A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi  

                                pontokkal egyetért. 

 

 

1.) 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 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

307/2011.(XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

                         A képviselő-testület a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, 

                         valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót 

                         tudomásul veszi. 

 

                         Határidő: azonnal 

                         Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011.évi költségvetésének I.félévi teljesítése. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 

 

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

 

308/2011.(XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

                   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti  

                   Alapszolgáltatási Központ 2011.évi költségvetésének I. félévi   

                   teljesítéséről szóló beszámolóval egyetért és azt az 1. és 2.számú  

                   mellékleteknek megfelelően elfogadja. 

 

                   Határidő: azonnal 

                   Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

3.) Az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének I-III.negyedévi teljesítéséről tájékoztató. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A tájékoztatót mindhárom bizottság tárgyalta, az abban foglaltakkal egyetértenek. 

 

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

 

309/2011.(XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

                   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.évi  

                   költségvetés  I-III negyedévi  végrehajtásáról szóló tájékoztatót   

                   641.248 ezer  Ft teljesített bevétellel és 556.855 ezer  Ft teljesített  

                   kiadással elfogadja. 

 

                   Határidő: azonnal 

                   Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

4.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2012.évi költségvetési koncepciója. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, az abban foglaltakkal egyetértenek. 

Jogszabályi változások várhatóak, így hiányos tudás birtokában tudták összeállítani a koncepciót. Nem 

látni előre, hogy a közoktatási törvény milyen változtatásokat tartalmaz, és az önkormányzati rendszer 

átszervezésének határidejéről sincs tudomás.  

A közmunkaprogramra benyújtott pályázatot elfogadták, ami megkönnyíti az önkormányzat helyzetét, 

hogy saját dolgozóival és saját gépjármű parkkal megoldhatóak a feladatok.  
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Az intézmények működésével és a bérezéssel kapcsolatban természetesen bérezésről nem 

beszélhetnek, a kötelező juttatásokat igyekeznek biztosítani. Elsődlegesen szem előtt kell tartani a 

saját intézmények működését. Az intézmények megértették, hogy költségtakarékosan kell 

gazdálkodni, melyet a jövőben is elvárnak tőlük.  

 

Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 

 

Kérdése, hogy az önkormányzat költségvetése meddig bírja el az uszoda működtetését? 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A Minisztérium részéről az volt az ígéret, hogy november 30-ig tájékoztatást küldenek a 

tulajdonbavétellel kapcsolatban, ez azonban eddig még nem történt meg.  A jövő évi működést az idei 

évhez hasonlóan tervezik.  

Konkrét adatokat a fenntartási kötelezettség miatt, és amíg nem történik meg az átadás nem tud 

mondani. Úgy gondolják, mivel ez tanuszoda, hogy a tanítási szünetek időszakában nem kötelező a 

működtetés.  

 

 

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

 

310/2011.(XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat 

2012.évi költségvetési koncepcióját, és a következő határozatot hozza:  

 

A Képviselő-testület  jóváhagyja  a Lengyeltóti  Városi   Önkormányzata költségvetési koncepcióját  

és   a 2012. évi költségvetési   rendeletet  az  alábbi  szempontok és szabályok figyelembevételével  

kell   összeállítani:   

 

1./ Alapvető fontosságú az önkormányzati kötelező feladatok zavartalan, folyamatos ellátásának  

biztosítása, a költségvetési egyensúly megteremtése. Ennek érdekében  az  önkormányzatnak  a  

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás   részére  az oktatási  és a szociális  intézményi 

feladatokhoz a  feladatarányosan  járó  támogatási   célú működési hozzájárulásokat biztosítani kell.  

A költségvetés összeállításakor a dologi kiadásokat  a 2011. év  eredeti előirányzatához  viszonyítva  

az infláció mértékével  növelve kell  tervezni,  az  előirányzatok  felhasználását  az I. félévi tényadatok 

ismeretéig   80 %- ig kell engedélyezni. 

 

2./ Az önkormányzati feladatellátás  minden területén  érvényesíteni kell a takarékos, óvatos  

költségvetési  gazdálkodás körülményeit, lehetőleg  a működési hiány nélküli gazdálkodást. 

Amennyiben azonban  a   bevételeink   úgy alakulnak, hogy  a  legszükségesebb kiadásokat nem 

fedezik, úgy  az ÖNHIKI   támogatási igényt  már  az  törvényben szereplő  legelső időpontban be kell 

nyújtani. 

 

3./ A beruházási,fejlesztési célú pénzeszközök felhasználásával     szükséges az önrészek biztosítása, a 

folyamatban lévő fejlesztések megvalósításához, lezárásához és az új  pályázatokhoz. 

 

4./ Az adóhátralékok valamint  az egyéb  bevételi hátralékok   - lakbér, helységbér  -  behajtására  is a 

szükséges intézkedéseket  folyamatosan biztosítani kell. 

 

Felelős:   Zsombok Lajos   polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 



 6 

 

5.) Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet. 

 

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 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2011.(XII.1.) rendelete 

az átmeneti   gazdálkodásról 

 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6.) Lengyeltóti, Pusztaszentgyörgy és Pusztaberény 2012.évi ivóvíz- és szennyvízcsatorna díj 

megállapítása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A Jogi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elnapolásra javasolja a napirendet a decemberi 

ülésre, tekintettel arra, hogy nincs elegendő információjuk ahhoz, hogy felelősséggel döntsenek.  

 

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

 

311/2011.(XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

                                      A képviselő-testület a Lengyeltóti, Pusztaszentgyörgy és Puszta- 

                                      berény 2012.évi ivóvíz- és szennyvízcsatorna díj megállapításáról 

                                      szóló előterjesztést a 2011. december 14- ülésre elnapolja.  

 

                                      Határidő: értelem szerint 

                                      Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

7.) Szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(II.27.) rendelet 

módosítása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, az abban foglaltakkal egyetértenek.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2011. (XII. 1.)  rendelete 

 6/2009.(III.27), 15/2009.(VIII.26.), 

18/2009.(IX.25.), 28/2009.(XI.27., 7/2010.(IV.23.), 22/2010.(XI.24., 12/2011.(IV.1.), 

18/2011. (VI. 29.), 21/2011. (VII. 29.), 25/2011. (IX. 1.), módosított  

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló  

5/2009. (II 27.) számú rendeletének módosításáról 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

8.) Helyi adókról szóló 28/2008.(XII.12.) rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztés 

megtárgyalása.  

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A Jogi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és javasolja, hogy a decemberi ülésre kerüljön 

elnapolásra. Egyetért a bizottság javaslatával, mivel nem rendelkeznek a témában elegendő 

információval.  

 

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

 

312/2011.(XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

                           A képviselő-testület a helyi adókról szóló rendelet módosításával  

                           kapcsolatos előterjesztést a 2011. december 14-i ülésre elnapolja. 

 

                           Határidő: értelem szerint 

                           Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

 

9.) Önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 13/1995.(X.26.) rendelet módosítása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, javasolta a testületnek, hogy az idei évben ne emelje az 

önkormányzati lakások lakbérének mértékét.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

313/2011.(XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 

                          lakások bérleti díját 2012. január 1. napjától változatlanul hagyja és mértékét 

                          továbbra is a 21/2010.(XI.24.) rendeletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 

  

                         Határidő: értelem szerint 

                         Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

                       

 

10.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Könyvtár, sportcsarnok és közösségi ház szolgáltatási 

díjainak megállapítása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A Jogi és a Művelődési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.  

 

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

 

314/2011.(XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Ház és Könyvtár, a 

sportcsarnok és közösségi ház 2012. január 1.-től érvényes szolgáltatási díjait az alábbiak szerint 

állapítja meg. 

 

Sportcsarnok óradíjai: 

 

- Lengyeltóti fenntartású iskola, óvoda számára:                                                 ingyenes 

- Lengyeltóti nevét viselő egyesületek számára:                                                   ingyenes 

- A fennmaradó időben: nagyterem:                                                              3.500,-Ft/óra 

-                                     Kisterem:                                                                  1.500,-Ft/óra 

- Hétvégi igénybevétel:                                                                      min. 4óra/15.000,-Ft 

-  

Művelődési Ház  terembérleti díjai: 

 

- kereskedelmi célú – árusítás:                                                                            12.000,-Ft 

- árubemutatók:                                                                                              3.000,-Ft/óra 

- oktatáscélú (tanácskozás, tandíjas tevékenység):                                         2.500,-Ft/óra 

- Műv. Ház és Könyvtár tevékenységébe illő formák:                                   3.500,-Ft/óra 

- Színház terem                                                                                                   60.000,-Ft 

 ( fűtési idényben + 10.000,- fűtési költség) 

- Kisterem tanácskozásra                                                                                    15.000,-Ft 

- Kisterem –konyhai eszközök használatával                                                     30.000,-Ft 

- Lengyeltóti civil szervezeteknek, művészeti csoportoknak                             ingyenes 
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Művelődési  Ház eszközeinek kölcsönzése: 

 

       - Mobil színpad                                                                                        20.000,-Ft/alkalom 

       - Sör garnitúra (teljes)                                                                              25.000,-Ft/nap 

       - Sör garnitúra (1 asztal, 2 pad)                                                                    500,-Ft/nap 

          ( a kistérségben  csere alapon)                                                                 ingyenes 

 

 Művelődési Ház vendégszoba 

      -  2 ágyas szoba                                                                                             3.000,-Ft/fő/nap 

      - fűtési idényben                                                                                            4.000.-Ft/fő/nap 

      - önkormányzat vendégeinek                                                                         ingyenes                                                                                                 

 

Irodatechnikai szolgáltatások: 

 

     - fénymásolás A4-es                                                                                                                             25,-Ft/oldal 

     - fénymásolás A3-as                                                                                               35,-Ft/oldal 

     - nyomtatás (fekete, csak szöveg)                                                                          25,-ft/oldal 

     - nyomtatás (fekete, kép)                                                                                     120,-Ft/oldal 

     - nyomtatás (színes, csak szöveg)                                                                       120,-Ft/oldal 

     - nyomtatás (színes, kép A4)                                                                                480,-Ft/oldal 

     - fax – belföld                                                                                                      250,-Ft/oldal 

     - fax – külföld                                                                                                      500,-Ft/oldal 

     - szövegszerkesztés                                                                                             360,-Ft/oldal 

     - laminálás A3-as                                                                                                 360,-Ft/oldal 

     - laminálás A4-es                                                                                                 180,-Ft/oldal 

     - laminálás A5-ös                                                                                                 120,-Ft/oldal 

     - Névjegykártya                                                                                                     25,-Ft/db 

     - Kötés                                                                                                                   600,-Ft/db 

 

Beiratkozási díjak – Könyvtár 

Lengyeltótiak: 

-16 éves korig:                                                                                                            ingyenes 

- diákok, nyugdíjas, gyesen lévő, munkanélküli :                                                    500,-Ft/év 

- felnőttek:                                                                                                                1000,-Ft/év 

 

Vidékiek: 

 

-16 éves korig:                                                                                                          ingyenes 

- diák, nyugdíjas, gyesen lévő, munkanélküli:                                                          500,-Ft/év 

- felnőttek:                                                                                                                 1000,-Ft/év 

 

- A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott könyvek utáni késedelmi díj:  

                                                                                                                       150 Ft/kötet/hónap 

Számítógép használat: 

 

- éves bérlet (jan.01-dec.31-ig)                                                                            5.200,-Ft/év 

- negyedéves (három hónap)                                                                                  1.500,-Ft 

- napi használat (max. 2 óra)                                                                                     300,-Ft 

 

TÓTI TV hirdetés 

  - képes hirdetés (max. 30 mp)                                                                          6.000,-Ft/ 30mp 

  - hír blokkban szereplő hirdetés                                                                             4.000,-Ft 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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11.) Gépkocsik szállítási költségének megállapítása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Ismerteti a Jogi Bizottság módosító javaslatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A számítások 

csak az önkéltséget tartalmazzák.  

 

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

 

315/2011.(XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

1./ A  Lengyeltóti Városi  Önkormányzat Képviselő-testülete   az  önkormányzat 

     üzemeltetésében lévő   gépkocsik   szállítási költségét   az alábbiak   szerint 

     határozza meg  2012. január hó  1.-től:   

     - iskolabusz   személyszállítási költsége:  180 - Ft  + ÁFA / km 

     - kisbusz személyszállítási költsége          100.- Ft  + ÁFA / km 

 

2./ A Lengyeltóti egyesületek, civil szervezetek, intézmények, egyház  részére  

     az iskolabusz igénybevételénél 60,-Ft+ÁFA  

     a kisbusz igénybevételénél 30,-Ft+ÁFA kedvezményt nyújt.  

 

3./ A Lengyeltóti egyesületek, civil szervezetek, intézmények, egyház  részére a  

     két gépjármű valamelyikét évi 3 alkalommal térítésmentesen biztosítja.  

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős:   Zsombok  Lajos   polgármester 

 

12.) Lengyeltóti Központ karácsonyi díszvilágítása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A Jogi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta a 3.) határozati javaslattal ért egyet. 

 

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

 

316/2011.(XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

        Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.évben a közvilágítási oszlopokra   

        nem rak fel világító testeket. A díszvilágítást az elmúlt évihez hasonlóan közintézményeken     

        helyezi el saját szakembereivel.  

 

Határidő: 2011. december 6. 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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13.) Orvosi ügyeletben használt gépjármű adásvételi ügye. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A Jogi Bizottság és a Népjóléti Bizottság megtárgyalta, és egybehangzó véleményük,  hogy a 

gépkocsin csak a legkisebb javításokat kell elvégezni és nem értékesítik.  

 

 

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

 

317/2011.(XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

1.Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi ügyeletben használt JEF-901 

forgalmi rendszámú Suzuki Vitara 1,6 JLX típusú személygépkocsit nem értékesíti az Emergency 

Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére.  

 

2. 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, 2012. december 31-ig kötik 

meg. 

A szerződés többi pontja változatlan marad. 

 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

14.) A TÁMOP 6.1.2./LHH Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok elnevezésű 

pályázat beadása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, az abban foglaltakkal egyetértenek. A pályázat 

megírásában való közreműködésre felkéri  dr. Kovácsné Füstös Erzsébet bizottsági elnököt.  

 

 

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

 

318/2011.(XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

 Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja a TÁMOP 6.1.2/LHH 

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok elnevezésű pályázat benyújtását. 

Megbízza a DFT Hungária-t (1065 Budapest Bajcsy Zs. u. 5.) a pályázat elkészítésével. 
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Felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert az erre vonatkozó megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

15.) A jegyző teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2012.évi kiemelt célok meghatározása. 

 

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 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

319/2011.(XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 

törvény 34. § (6) bekezdése alapján a jegyző munkateljesítményének értékeléséhez szükséges 

teljesítmény-követelmények alapját képező, 2012. évi kiemelt célokat az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

- Az elfogadás előtt álló új önkormányzati törvény köztisztviselők törvény ágazati 

jogszabályok függvényébe a szervezeti, és a személyi állomány munkaszervezeti 

kérdéseinek áttekintése, javaslattétel a döntéshozók számára 

- gazdaságos, működtethető, a feladatai ellátására képes önkormányzati, intézményi 

szervezet kialakítása, fenntartásba való aktív közreműködés 

- a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei munkájának összehangolása, feladataik 

koordinálása 

- a Képviselő-testületi ülések szakmai előkészítése és az ehhez kapcsolódó ügyviteli 

feladatok elvégzése 

- a kistérség településeinek szakmai együttműködésének szorosabbra fűzése 

- a Polgármesteri Hivatal kistérségi jellegének erősítése, hangsúlyosabbá tétele 

- a Polgármesteri Hivatal szalmai munkájának folyamatos fejlesztése. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

16.) A köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2012.évi kiemelt célok 

meghatározása. 

 

Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Zsombok Lajos  polgármester 

 

A Jogi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 

 

Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 

 

Több visszajelzés érkezett hozzá, hogy a hivatal nem elég előzékeny és ügyfélbarát. Nagyon sokan 

úgy hiszik a hivatalban, hogy nem ők vannak a lakosságért, hanem fordítva. A helyes nézőpont az 

lenne, hogy ellássák azt a munkát, amellyel megbízzák őket.  

 

Dankó József  alpolgármester 

 

Elfogadja ezt a felvetést, de az ember nem éppen a „mosoly albuma”, amikor az ügyfél nem érti meg, 

hogy esetleg nem tudnak a problémáján segíteni.  

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Nem éppen a mosolyra gondolnak, hanem arra, hogy előzékenyen és udvariasan tájékoztassák az 

ügyfeleket.  

 

Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 

 

Egy-két esettől eltekintve véleménye  a hivatalban működik az ügyfélközpontúság. Visszakanyarodva 

az előző napirendhez, melyben a jegyző teljesítménykövetelményeit határozták meg véleménye, hogy 

minden szépen le van írva, de akkor jó lenne, ha a jövőben ez így is lenne. Nagyon sokszor 

előkészületlenül kapják meg az anyagot, nincsenek megfelelő információk a birtokukban.  

 

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

 

320/2011.(XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 

törvény 34. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselők munkateljesítményének értékeléséhez 

szükséges teljesítmény-követelmények alapját képező, 2012. évi kiemelt célokat az alábbiak 

szerint határozza meg. 

 

I. Átfogó, valamennyi irodát (köztisztviselőt) érintő teljesítmény-követelmények alapját képező 

kiemelt célok: 

 

1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (Ket.) 2012. január 1-jétől hatályos módosításainak gyakorlati 

alkalmazása, különös tekintettel: 

a.) ügyintézési határidők betartása, 

b.) a közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazott ügyirat kísérő lap szakszerű 

vezetése, 

c.) az egyéni iktatókönyvek havi lezárása a Polgármesteri Hivatal Egyedi 

Iratkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően. 

2. A közigazgatási hatósági feladatokat érintő jogszabályi módosítások (Ötv, Ket, 

ágazati jogszabályok) naprakész figyelemmel kísérése, az előírásoknak megfelelően, 

határidőben való intézkedések végrehajtása. 

3. A közigazgatási hatósági feladatokban bekövetkező feladat és hatásköri változások 

esetén a szakmai munka zökkenőmentes ellátása. Lakossági tájékoztatás, 

adatszolgáltatás. 

4. A Polgármesteri Hivatal közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről 

szóló szabályzatának betartása. 
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5. Követelmény a munkavégzéshez szükséges szakmai ismeretekkel való rendelkezés, az 

adott munkakör ellátásához szükséges jogszabályi háttér biztos és pontos ismerete, a 

változások figyelemmel kísérése, alkalmazása. 

6. Követelmény a pontos, precíz munkavégzés. A munkavégzés során a rendelkezésre 

álló iratokból más, az adott szakterületen jártas ügyintéző is el tudjon igazodni a 

helyettesítés, belső munkaszervezési feladatok zökkenőmentes végrehajtása 

érdekében. 

7. Követelmény a feladatok felelősséggel, megfelelő segítőkészséggel való ellátása. 

8. A szakmai képzéseken, konferenciákon való részvételt követően az információk 

átadása, tájékoztatás az érintett iroda munkatársai számára (tudásmegosztás). 

9. Követelmény a pontos, precíz, udvarias, ügyfélközpontúság.  

 

II. A Hatósági Iroda feladatkörébe tartozó kiemelt célok 

 

a) Okmányiroda 

- a Ket. 2012. január 1-jétől hatályos módosításának gyakorlati alkalmazása 

- szükség esetén lakcím-igazolványok kiadásával kapcsolatos hatásköri változásokra 

való átállás (valószínűleg országos hatáskörű feladat lesz) 

b) Gyámhivatal 

- a Ket. 2012. január 1-jétől hatályos módosításának gyakorlati alkalmazása  

- szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perek indítása, az átmeneti- és tartós 

neveltek ügyeinek ellátása, örökbe fogadhatóvá nyilvánítások és örökbeadások 

ügyintézése a lehető leggyorsabb határidővel 

- jegyzői hatáskörben lévő gyámügyi- és gyermekvédelmi feladatok ellátása, szoros 

együttműködés a jelzőrendszer tagjaival 

- különös figyelmet kell fordítani a családi pótlék folyósításának 10 igazolatlan óra 

esetén követendő eljárásra 

c) Műszaki csoport 

- a Ket. 2012. január 1-jétől hatályos módosításának gyakorlati alkalmazása  

- engedély nélküli építkezések, valamint a közterület-használat fokozott ellenőrzése és 

bírságolása 

- helyi közterületek, ingatlanok településtisztaságának fokozott ellenőrzése, 

szankcionálása (parlagfű, szemét) 

- a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet módosításából eredően a telekalakítási engedély 

kérelmezők körére és az engedélyezési eljárások körére vonatkozó szabályok 

alkalmazása  

- az építéshatósági illeték helyett alkalmazandó igazgatási szolgáltatási díj gyakorlati 

alkalmazása 

- a jogszabály-változások gyakorlati alkalmazása 

- a hatósági ellenőrzések lefolytatása 

 

d) Szociális ügyek 

- a Ket. 2012. január 1-jétől hatályos módosításának gyakorlati alkalmazása  

- a szociális törvény módosítása következtében az aktív korúak ellátására vonatkozó 

rendelkezések változásából eredő feladatok ellátása, döntésre való előkészítése 

- óvodáztatási támogatás iránti kérelmek döntésre való előkészítése 

- települési szilárd hulladék szállítási díj megfizetéséhez kedvezményt igénylők 

kérelmének döntésre való előkészítése 

 

e) Anyakönyv, működési engedély, vállalkozói engedély ügyintézés: 

- a Ket. 2012. január 1-jétől hatályos módosításának gyakorlati alkalmazása  
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f) a telephely engedélyezés rendjéről szóló 358/2008.(XII.31.) Korm. rendelet gyakorlati alkalmazása  

 

g.) mezőgazdasági igazgatás: 

- a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rend. alkalmazása, 

különös tekintettel a fakivágási ügyekre közterületen 

 

h.) egyéb hatósági feladatok: 

- szabálysértési eljárások határidőben történő lefolytatása, szabálysértési statisztika 

elkészítése, felkészülni az esetleges 2012. április 1-jétől hatályos hatásköri változásra 

- a fizetési meghagyásos eljárások lefolytatása elektronikus aláírással, interneten keresztül 

 

 

III. Közgazdasági iroda feladatkörébe tartozó kiemelt célok 

 

a) Adóügyek 

- Az adózással kapcsolatos ágazati jogszabály módosítások naprakész ismerete 

- A lakosság teherviselő képességének figyelembevételével a bevezethető adónemek 

felkutatása figyelemmel kísérése, javaslattétel a döntéshozók számára 

- negyedéves adatszolgáltatás a képviselő-testületek számára a befizetett adók 

mértékéről, hátralékáról 

- adóhátralék folyamatos csökkentése, a helyi adórendelet maradéktalan végrehajtása 

- legalább 5 db adóellenőrzés lefolytatása az egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok 

körében 

- idegen helyről kimutatott adók behajtása 

- iparűzési adóval kapcsolatos feladatok, határidők betartása 

 

 

b) Gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

- gazdaságos működtethető és a feladatai ellátására képes intézményi szerkezet 

fenntartása, szükséges átalakítása, megtétele, az ÖTV, KTV törvény és ágazati 

jogszabályokban foglalt előírások figyelembevételével 

- lakásbérleti díjakból, helyiségbérleti díjakból képződött hátralék csökkentése, az 

eredménytelen felszólítások esetén további eljárás kezdeményezése a kintlévőségek 

behajtására a Hatósági iroda felé 

- az önkormányzat biztonságos működéséhez szükséges a költségvetés szigorú, 

tartalékos végrehajtása 

- költségek helyes meghatározása és gazdaságossági szempontok érvényesítése 

- költségvetési rendelet szerinti gazdálkodás 

- könyvelés pontossága, az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetének átláthatósága 

- a CT-Ecostat gazdasági és gazdálkodási programrendszer szakszerű alkalmazása 

- a pályázatokon elnyert, vissza nem térítendő támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi 

feladatok hatékony ellátása 

- Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodásával kapcsolatos feladatok 

ellátása 

- beruházási feladatok pénzügyi lebonyolítása 

- vagyonkataszter nyilvánítási feladatok folyamatos ellátása a KATA program 

segítségével 

 

IV. Önkormányzati iroda feladatkörébe tarozó kiemelt célok 

 

a) Szervezési feladatok 

- képviselő-testület üléseinek előkészítése a Szervezeti és Működési Szabályzatokban 

foglaltaknak megfelelően 

- önkormányzati rendeletek, határozatok naprakész nyilvántartása 

- önkormányzati rendeletek folyamatos egységes szerkezetbe foglalása és aktualizálása 
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- a hivatali kapu, a hivatali központi e-mail (lengyeltoti@somogy.hu), illetve a jegyzői 

titkárság e-mail címére (lengyeltotijegyzo@somogy.hu) érkező küldemények folyamatos 

figyelemmel kísérése, az érkező üzenetek kinyomtatása, a napi postában történő 

elhelyezése, az EAR rendszer napi figyelemmel kísérése 

- tanúsítvánnyal rendelkező E-iktat iratkezelési szoftver gyakorlati alkalmazása, az 

iktatókönyvek szabályzatnak megfelelő vezetése, lezárása. Az elektronikus tájékoztatási 

kötelezettségnek megfelelő negyedéves ügyforgalmi statisztika elkészítése 

- termőföld-elővásárlási és haszonbérleti hirdetmények kormányzati portálon 

(www.magyarorszag.hu) történő megjelenítése a 225/2008.(IX. 9.) Korm. rendelet szerint  

- hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására szolgáló 

ösztöndíjpályázattal (Bursa Hungarica) kapcsolatos feladatok ellátása 

 

 

b) Munkaügyi feladatok 

- köztisztviselők minősítése, teljesítmény-értékelése, személyzeti munkajogi kérdések, a 

köztisztviselői törvény átfogó módosítását követően,  az új jogszabály átfogó ismerete, 

szakmai értelmezése, bérezés, jubileumi jutalom, jogviszonyok létesítése, fenntartása, 

megszüntetése, átsorolások stb. 

- a foglalkoztatás bővítésének lehetséges módozatai tekintetében a munkanélküliek 

munkához jutásának elősegítése, napi szoros együttműködés a Kistérségi Irodával 

- köztisztviselők szakmai képzésének, továbbképzésének szervezése, alapvizsga, szakvizsga 

kötelezettségeinek nyomon követése 

 

 

V. Kistérségi Iroda feladatkörébe tartozó kiemelt célok 

 

- Szakmai ismerettel való biztos rendelkezés. Jogszabályi háttér, a változások folyamatos 

figyelemmel kísérése. (Különös tekintettel a 2012. évi ágazati jogszabályok változására: Ötv, 

köznevelési törvény) 

- Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés a kistérség polgármestereivel, jegyzőivel, 

közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sportszervezeteivel. 

- Folyamatos kapcsolattartás a kistérség egészségügyi, szociális, kulturális és közoktatási 

intézményeivel. 

- A Kistérségi Társuláshoz tartozó megállapodások, szerződések felülvizsgálatában való aktív 

közreműködés. 

- A Társulás szabályzatainak elkészítése. 

- Kistérségi alapdokumentumok felülvizsgálata. 

- Az intézmények vonatkozásában folyamatos figyelemmel kísérése a fenntartói feladatoknak. 

- Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működési engedélyezési ügyei. 

- Szociális és egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó ügyek intézése (háziorvosi szolgálat, 

központi orvosi ügyelet, védőnői hálózat).  

- A közoktatási feladatellátáshoz kapcsolódó ügyek intézése. 

- A kistérségi bűnmegelőzési tevékenységben való részvétel. 

- Társulási Tanács üléseinek előkészítése. 

- A Társulási Tanács által hozott határozatok folyamatos figyelemmel kisérése, az abból adódó 

feladatok végrehajtása. 

- A Polgármesteri Hivatal minőségbiztosítási rendszerének kialakításában való aktív 

közreműködés. 

- Kistérségi Esélyegyenlőségi Program előkészítésében való közreműködés. 

- Kistérségi vagyon-, gépjármű felelősségbiztosítás, és casco biztosítások ügyeinek intézése. 

- Pályázatok lebonyolításában, koordinálásában való aktív közreműködés.  

- Közérdekű adatok gyűjtésének, közzétételének koordinálása. 

- Nyilvántartások, statisztikák vezetése. 

- Tanügyi nyilvántartások vezetésének ellenőrzése. 

mailto:lengyeltoti@somogy.hu
mailto:lengyeltotijegyzo@somogy.hu
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- Együttműködés társhatóságokkal. 

- Részvétel kistérségi rendezvényeken, szakmai fórumokon. 

- Kistérségek közötti tapasztalatcsere, látogatás megszervezése (oktatási, kulturális, 

sport, ifjúsági, egészségügyi, szociális feladatok területén). 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Ktv. 34 §. (4) bekezdésében foglaltak szerint a 

kiemelt célok alapján írásban állapítsa meg a 2012. évre vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselőivel szemben támasztott teljesítménykövetelményeket és 2012. december 31-ig 

értékelje munkateljesítményüket. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

             dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

 

17.) Somogyország c. fotóalbum megrendelése. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A Jogi bizottság javasolja, hogy  20 db . könyv kerüljön megrendelésre.  

 

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

 

321/2011.(XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli az INFOMARK 

Marketing – Reklám Szervező és Tanácsadó Kft. (7400 Kaposvár, Posta u. 5/a) 

„Somogyország” című fotóalbumát 4.998 Ft/db bruttó áron, 20 példányban. 

    A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert az erről szóló       

    megállapodás aláírására. 

 

    Határidő: azonnal 

    Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

18.) Moróczné Hortobágyi Zsuzsanna ingatlan ajándékozási ügye. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A Jogi bizottság az előterjesztés 1.) pontjában foglaltakkal ért egyet. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

322/2011.(XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Moróczné Hortobágyi Zsuzsanna Kaposvár, 

Arany J. tér 2. II. lh. 3/1., Walter József Kaposvár, Sávház, III.lh.5/28, valamint Walter Zsolt 

Kaposvár, Sávház, III.lh.5/28. szám alatti lakosok tulajdonát képező Lengyeltóti, Dózsa Gy. u. 3. szám 

alatti, 872. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó felajánlási kérelmét elfogadja, az ingatlant ajándékozás 

jogcímen tulajdonba veszi. A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert az 

ajándékozási szerződés elkészíttetésére és megkötésére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

19.) Lengyeltóti közutak hóeltakarítási munkáira szerződés kötés.  

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A Jogi bizottság egyetért a szerződés megkötésével. 

 

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

 

323/2011.(XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

                       Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti helyi 

                       közutak téli hóeltakarítási munkáinak elvégzésére Kondor Balázs Lengyeltóti, 

                      Arany J.u.3.szám alatti lakossal köt megállapodást. 

                      A szerződés időtartama 2011. november 25-től – 2012. március 15-ig tart, 

                      azonban a tél elhúzódása esetén a szerződés módosításával meghosszabbítható. 

                      A hóeltakarítás munkadíja 7.500,-Ft+áfa, azaz 9.375,-Ft/óra/gép. A hóeltakarítás 

                      munkadíját a képviselő-estület a költségvetés út-híd szakfeladata terhére  

                      biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, 

                      a megállapodás megkötésére. 

 

                      Határidő: azonnal 

                      Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

20.) Egyebek 

 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Tájékoztatja a testületet, hogy az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a Környezet és Energia 

Operatív Program – KEOP. 7.1.0/11. Derogációs Viziközmű projektek előkészítése című pályázati 

felhívás. 

A pályázati felhívás első fordulójában előkészítési konstrukció keretében lehetőséget biztosítanak azon 

pályázók részére, akik eddig –jellemzően forrás hiány miatt – pályázati dokumentáció elkészítését nem 

tudták vállalni, ugyanakkor jogosultak pályázat benyújtására.  
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A támogatás elnyeréséhez tulajdonképpen csak egy pályázati adatlap kitöltése szükséges, melyen a 

pályázónak igazolnia kell a támogathatóságát. A pályázatot egyedileg, illetve térségi ivóvizminőség-

javitó projektek keretében lehet benyújtani. A támogatás formája (6000,-Ft/fő) vissza nem térítendő 

támogatás. Támogatás mértéke pályázati űrlap segítségével meghatározott – projekt-előkészítési 

összköltség 85 %-a. A kedvezményezettől elvárható forrás mértéke 15 %, melyre a jelenleg érvény 

BM.rendelet alapján 100 %-ban lehet pályázni. 

A pályázaton helyi önkormányzatok egyénileg, illetve helyi önkormányzatok és társulásaik 

együttműködve is részt vehetnek. A testületnek arról kell dönteni, hogy a jogszabályi 

kötelezettségének – ivóvíz minőségjavítás – önállóan, vagy önkormányzati társulásban kíván eleget 

tenni. Amennyiben úgy döntenek, hogy közös rendszer kialakítását valósítják meg, úgy a részt vevő 

önkormányzatoknak együttműködési megállapodást kell kötni. A pályázat beadási határideje . 2011. 

december 15. A pályázat elkészítésében ingyenesen részt vesz a DRV. Zrt. Siófok. 

Elmondja továbbá, hogy december 2-án a Vidékfejlesztési Minisztérium ebben a témában információs 

napot tart, melyen Jegyző Asszonnyal és Sándor Jánossal részt fognak venni.  

 

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

 

324/2011.(XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

 

                                 Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 

                                 hogy a KEOP- 7.1.0/11. Derogációs Viziközmű projektek előkészi- 

                                 tése c. pályázati felhívásra Szőlősgyörök, Gyugy, Lengyeltóti, Kis- 

                                 berény, Öreglak településekkel együttműködési megállapodást köt. 

                                 Az együttműködési megállapodás aláírására felhatalmazza Zsombok 

                                 Lajos polgármestert. 

 

                                 Határidő: értelem szerint 

                                 Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

Borbély Róbert műszaki főelőadó 

 

Az ISPA projekt lezárult, az elszámolás nem tudni mikorra fog megtörténni. Az önkormányzatok 

vállalták, hogy tovább működtetik. Egy új társulat megalakítása válik szükségessé. Létrejön a Dél-

Balatoni Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás, melynek társulási megállapodásának több 

pontjával nem tudnak egyetérteni az önkormányzatok polgármesterei. Tab város polgármestere egy 

megbeszélt tartott ez ügyben, ahol a polgármesterek 80 %-a arról döntött, hogy nem kívánnak belépni 

a társulásba. December 15-ig döntést kell hozni az ügyben.  

 

 

Zsombok Lajos polgármester 

 

A kistérségi ülésen is állást foglaltak abban, hogy a témában Móring József Attila polgármester 

információkat gyűjt és tájékoztatni fogja a településeket. A heti egyszeri hulladékszállítást egy 

egészségügyi törvény írja elő, ami alacsonyabb rendű, mint maga a törvény, ennél fogva 

kezdeményezik október 1-től április 30-ig  a 2 hetenkénti hulladékszállítást.  
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Borbély Róbert műszaki főelőadó 

 

Az ivóvízdíj rendelet azért nem került a testület elé, mert december 31-ig kell dönteni róla. Két fajta 

ajánlat van, és ez is olyan képlékeny, mint a szilárd hulladék. Javasolták, hogy ne fogadja el 

novemberben az önkormányzat mert, még változhat. Az üzemeltetési szerződés szerint az infláció 

mértékével emelhetik a díjat.  

 

Zsombok Lajos polgármester 

 

A közoktatási törvény módosításával kapcsolatban elmondja, hogy az EU-s pályázatból megvalósított 

infrastrukturális fejlesztéseket a fenntarthatóság idején meg kell tartani, vagyis 2015-ig a jelenlegi 

intézmény egyben marad.  

Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a jövő héten tárgyalásokat folytatnak egyeztetést a társult 

önkormányzatokkal a pénzügyi teljesítésekről és kötelezettségvállalásokról.  

 

Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 

 

Az elmúlt hetekben kiosztott élelmiszer és ruhaosztással kapcsolatban többen jelezték, hogy problémát 

jelentett a lakosságnak. A Népjóléti Bizottság a jövőben szeretne belefolyni az osztás menetébe. 

Véleménye, hogy az 1  kamionnyi ruhát nem kell feltétlen 3 nap alatt kiosztani. Kéri, hogy a testület 

hozzon egy határozatot, hogy a jövőben ők is belelássanak ebbe az ügybe.  

Segíteni szeretnének az alapszolgálat dolgozóin, be kell vonni a védőnőket, a szociális ügyintézőt. 

Arra kell figyelni, hogy aki rászorult az jogosan kapja meg.  

 

Zsombok Lajos polgármester 

 

Ki kell dolgozni egy eljárás rendet az osztásra vonatkozóan. Közölni kell az alapszolgálat vezetőjével,  

hogy a jövőben minden ilyen jellegű dolgot a Népjóléti Bizottság elnökével egyeztetve, a képviselő-

testület jóváhagyásával  végezhet. Véleménye szerint az élelmiszert nem szükséges azonnal kiosztani, 

van raktárhelyiség, ahol tárolható. A ruhák esetében sem célszerű télen a nyári holmikat kipakolni.  

 

Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 

 

Mint, vállalkozó több ruhaosztást szervezett már, amit igen is jól meg lehet oldani, csak tudni kell 

megszervezni. Tudja, hogy nem lehet a segélyszállítmányt pénzért adni, de ha kérnek érte, akkor egy 

bizonyos réteget ki fognak szűrni. A befolyt összeget pedig lehetne azokra az emberekre fordítani, 

akiknek a segélyt szánták.  

 

Dankó József  alpolgármester 

 

Jó lenne, hogy rálátásuk lenne arra, hogy egy család főleg ilyen téli időszakban hány helyről kap 

segítséget. Segélyt kér, a gyermeke az iskolában ingyenesen eszik, segélyszállítmányból részesül. 

Tudják-e, hogy melyek azok a családok, akin segíteni tudnának, de szégyelli kérni. Az elkövetkező 

időszakra össze kell gyűjteni ezeket a családokat.  

 

Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 

 

A segélyszállítmány kiosztása nagyon sok megelőző munkát igényel.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 

 

325/2011.(XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

        A képviselő-testület utasítja az Alapszolgáltatási Központ Intézményvezetőjét,  

        hogy a Népjóléti Bizottság elnökének bevonásával a város részére érkező adományok,   

        illetve segélyszállítmányok szétosztásával kapcsolatban készítsen eljárásrend-,            

        szabályozás-tervezetet.  

 

       Határidő: 2011. december 14. 

       Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Tájékoztatja a testületet, hogy egyre többen fordulnak a hivatalhoz téli tüzelő biztosítása ügyében. A 

nyáron kivágott fákat a későbbiek folyamán ki fogják osztani a családoknak. A Szociális Minisztérium 

2.000,-Ft/ÁFA/m3 árért biztosit fát 1.500,-Ft/m3 szállítási költségért a Marcali erdészettől. A hivatal 

az igényét 50 m3 mennyiségre bejelentette, de ez csak a jövő évben várható.  

 

Kéri, hogy a lakosság figyelmét szórólapokkal hívják fel a téli időszakban a járdák tisztántartására.  

 

 

Peitlerné Takács Éva Művelődési Ház Igazgató 

 

Tájékoztatja a testületet, hogy december 3-án Mikulás koncert a Brass Band szervezésében. December 

17-én Karácsony – váró lesz a Művelődési Házban, a karácsonyi koncert 21-én kerül megrendezésre.  

 

 

 

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

keretében folytatja. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

megbízásából: 

 

 

dr. Bertalan Bernadett                                                                                    Zsombok Lajos 

kistérségi irodavezető                                                                                     polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 


