
J e g y z ő k ö n y v  

 

 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-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 Istvánné közgazdasági irodavezető, 

- Posza Jánosné pénzügyi ügyintéző, 

- Borbély Róbert műszaki előadó, 

- Korenika László főtanácsos, 

- Dávid Jánosné főmunkatárs, 

- Bódis Attiláné főelőadó 

 

Jelen van továbbá: Peitlerné Takács Éva és Nyers Györgyi intézményvezetők. 

 

 

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.) KEOP – 7.1.0/11 Lengyeltóti és térsége ivóvízminőség – javító pályázat előkészítése. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 4/2011.(II.25.) számú a költségvetésről szóló rendeletének 

módosítása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

3.) A helyi adókról szóló módosított 28/2008.(XII.12.) rendelet módosítása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

4.) Települési szilárd hulladék-gyűjtés 2012.évi díjának megállapítása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

5.) Települési folyékony hulladék elszállításának 2012.évi díj megállapítása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

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

megállapítása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 



 2 

7.) Lengyeltóti Város Önkormányzat bölcsőde bővítés, és felújítás pályázat. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

8.) Villamosenergia – szállítási szerződés megkötése 2012.évre. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

9.) Konzorciumi megállapodás megkötése körforgalom építési engedély ügyében. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

10.) Az ebrendészeti hozzájárulás 2012.évi esetleges bevezetéséről. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

11.) A képviselő-testület 2012.évi Munkaterve. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

12.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2012.évi Munkaterve. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

13.) Lengyeltóti Város közigazgatási területén térfigyelő rendszer kiépítése ügyében tájékoztatás. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

14.) Önkormányzati támogatás odaítélés a Rákellenes Liga Lengyeltóti Szervezete részére. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

15.) Önkormányzati támogatás odaítélés LÁZ Lengyeltóti Általános és Zeneiskola Tanulóiért 

Közalapítványnak. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

16.) Önkormányzati támogatás odaítélés Fodor Diáksport Egyesület részére. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

17.) Önkormányzati támogatás odaítélés Ördöngös Néptánc Alapítvány részére. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

18.) Önkormányzati támogatás odaítélés Lengyeltótiért Közalapítvány részére. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

19.) Önkormányzati támogatás odaítélés Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete részére. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

20.) Önkormányzati támogatás odaítélés Lengyeltóti Városi Sportegyesület részére. 
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Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

21.) Önkormányzati támogatás odaítélés Lengyeltóti Óvodások Kincsesládikója Közhasznú 

Alapítvány részére. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

22.) Önkormányzati támogatás odaítélés Brass Band Zenei Egyesület részére. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

23.) Beszámoló a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011.évi munkájáról. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

Zárt ülés: 

 

1.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása. 

 

Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

2.) Lakásfenntartási támogatás megszüntetésének elbírálása. 

 

Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

3.) Önkormányzati lakás iránti kérelem elbírálása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

 

 

1.) KEOP – 7.1.0/11 Lengyeltóti és térsége ivóvízminőség – javító pályázat előkészítése. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Az előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.  

 

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

 

332/2011.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 

 

1.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Környezetvédelmi és Energia 

Operatív Program KEOP-7.1.0/11 pályázati konstrukció keretében „Lengyeltóti és környéke 

Ivóvízminőség-javító Program” tárgyú pályázat benyújtásával az Energia Központ Nonprofit Kft., 

mint közreműködő szervezethez.  
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2.) A fejlesztés végrehajtása érdekében, a társulás létrehozására irányuló társulási megállapodást a 

testület elfogadta és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

                                                              

3.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az előkészítési munkák 

elvégzéséhez szükséges 2.790.000,- Ft saját forrást a Társulás által benyújtandó EU Önerő Alapból 

szándékozik biztosítani. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

 

2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 4/2011.(II.25.) számú a költségvetésről szóló rendeletének 

módosítása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Az előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.  

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

32/2011.(XII.15.) rendelete 

az önkormányzat  2011. évi költségvetéséről   szóló  4/2011/II.25./ 

önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

 

 

3.) A helyi adókról szóló módosított 28/2008.(XII.12.) rendelet módosítása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Az előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.  
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

33/2011.(XII.15.) rendelete 

a helyi adókról szóló a 31/2009.(XII.15.), 19/2010.(XI.24.), 26/2010.(XII.15.) rendeletekkel 

módosított  28/2008.(XII.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

 

4.) Települési szilárd hulladék-gyűjtés 2012.évi díjának megállapítása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Az előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. Az előterjesztésből is 

kitűnik, hogy a jövőben a szolgáltatást az üzemeltetéstől külön kell választani, az üzemeltetésre csak 

társulások lesznek jogosultak. Siófok város polgármestere kezdeményezte egy új társulás létrehozását, 

melynek az alakuló ülése december 21-én lesz. Tab város polgármestere megkereste a kistérségek 

elnökeit és elmondta, hogy nem gondolja, hogy ebben a társulási formában kell működniük. A tervezet 

gyakorlatilag egy „diktátum”, amelynek a legzavarosabb mondta az volt, hogy a társulás mindenkori 

elnöke Siófok város polgármestere, alpolgármestere, illetve a képviselő-testület 1 tagja.  

A délelőtt tartott kistérségi ülésen egyezség született, hogy a társulás megalakítása fontos feladat, de 

nem a diktált feltételekkel és nem kapnak elegendő tájékoztatást a költségek alakulásáról.  

Az ordacsehi lerakónál semmiféle fejlesztést nem hajtanak végre, és ha ilyen intenzitással nő a 

hulladék mennyisége 7-8 év múlva megtelik. A társulásnak sok olyan kérdésre kellene választ adni, 

ami egy másfajta üzemeltetést eredményezne. Ezért az a javaslatuk, hogy ne mondják ki, hogy nem 

lépnek be a társulásba, hanem azt, hogy jelen formájában nem tudják támogatni a megállapodás-

tervezetet.  

 

A parlament a hulladékgazdálkodási törvényt nem tárgyalja az idei évben, még talán a tavasszal sem, 

ezért a jelenlegi feltételekkel fogják az árat megállapítani.  

 

Amennyiben az önkormányzat nem állapit meg díjat, akkor a különbözetet neki számlázza ki az AVE 

Zöldfok.  

 

Dankó József  alpolgármester 

 

A megbeszéléseken szó esik-e arról, hogy mit fizetnek ki tételesen hulladék címén?  Nem látja, hogy 

ökologikusan gondolkodnak, mert egyre több hulladék van a külterületeken. Mekkora az a tonna 

mennyiség, amivel számolnak? Az idei évben nem volt csapadék, így az elszállított mennyiség 

súlyába ez nem jelenhet meg.   

 

 

Borbély Róbert  műszaki főelőadó 

 

Az idei évben beszállított mennyiség 590 tonna, melynek figyelembevételével készült el a kalkuláció. 

Részletesen kimutatták, hogy ebből mennyi az üveg, a papír, stb., melynek kimutatása eléggé érdekes, 

mivel nem szelektíven gyűjtik.  
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Az üzemanyag költségszámításnál kimutatták, hogy az autók tömörítik a hulladékot, melyhez 

üzemanyagot használnak, alapjáraton mennek, amivel megmagyarázható a kimutatott 51 literes 

fogyasztás.  

Az AVE Zöldfok díjemelését 2,6 %-.ban határozta meg,  a többi az ISPA költség. A konzorcium egy 

lakos egyenérték (Lengyeltótinak 3432) figyelembevétel állapítja meg a díjakat.  

Sokkal nagyobb gondot fog okozni, ha bevezetik a hulladéklerakási járulékot. Példaként említi, hogy 

az építési törmelék 60-70 e Ft-ba fog kerülni, megítélése szerint újra megszaporodik az illegális 

lerakás.  

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Aggodalmat okoz az is, ha már nem fog működni az ordacsehi lerakó, akkor Somba szállítják, ami 

még többe fog kerülni. Az állam szándéka, hogy visszavásárolják az önkormányzati tulajdonrészt, de 

ez egy hosszú jogi procedúrával jár.  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozza: 

 

333/2011.(XII.14.) képviselő-testületi határozat  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-Balatoni Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba történő belépésre irányuló előterjesztést és 

áttekintette a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodás tervezetét.  

A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás tervezetét a Képviselő-testület jelen formájában nem fogadja el.    
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

34/2011.(XII.15.) rendelete a 

25/2008. (XI.28.), az 1/2009. (I.30.), a 19/2009 (IX.25.), a 32/2009.(XII.15.) a 10/2010.(IV.23.) a 

27/2010. (XII.15.), a 11/2011. (II.25.), és a 20/2011. (VI.29.) rendeletekkel módosított  

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI 

HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL  SZÓLÓ 26/2007.(XII.21.) RENDELETE módosításáról    

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

 

 

 

5.) Települési folyékony hulladék elszállításának 2012.évi díj megállapítása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 



 7 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag -  az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

35/2011.(XII.15.) rendelete 

a 20/2007.(XI.29.), a 24/2008.(XI.28.), a 19/2009.(IX.25.), a 24/2009. (XI.27.), a 

28/2010.(XII.15.), és a 10/2011. (II.25.) rendeletekkel módosított „A települési folyékony 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról” szóló 

20/2006. (IX.29.) rendelete módosításáról  

 
(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, az 1.számú tervezetet javasolja elfogadásra. 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozza: 

 

334/2011.(XII.14.) képviselő-testületi határozat  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2012. évi ivóvíz 

szolgáltatási díjtámogatásának igénylésére. Meghatalmazza a DRV Zrt-t (Siófok, Fő u. 37.), hogy 

készítse el és nyújtsa be a pályázatot a lakossági ivóvíz állami támogatás elnyerése érdekében.  

Utasítja a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges nyilatkozatokat.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester           

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag -  az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

36/2011.(XII.15.) rendelete 

a 2012. évi ivóvíz és szennyvízcsatorna díjáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

7.) Lengyeltóti Város Önkormányzat bölcsőde bővítés, és felújítás pályázat. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

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

 

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

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozza: 

 

335/2011.(XII.14.) képviselő-testületi határozat  

 

1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pogányvölgyi Többcélú 

Kistérségi Társulást (PTKT), hogy a Lengyeltóti Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 

Lengyeltóti, Rákóczi u. 10. szám (Hrsz.: 223) alatti ingatlanon valamint a kapcsolódó 

Lengyeltóti, Rákóczi u. (6711 sz. közlekedési út – Hrsz.: 175/1) érintett szakaszán (parkoló) a 

bölcsőde felújítására és bővítésére a DDOP-3.1.3/D-11 kódszámú, a „Szociális 

alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címen kiírt 

pályázatot nyújtsa be a pályázatban foglalt feltételek szerint. A benyújtásra kerülő projekt 

címe: Önkormányzati bölcsőde bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése. 

 

2.) A bölcsőde beruházásának teljes bekerülési költsége 94.000.000,-. Ft, azaz: 

kilencvennégymillió forint, melyből a saját erő összege 4.700.000,- Ft, míg az igényelt 

támogatás összege 89.300.000,- Ft. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

saját erőt képező, a költségvetésében elkülönített 4.700.000,- Ft-ot nyertes pályázat esetén a 

pályázatot benyújtó PTKT részére számlapénzből biztosítja a 2012. évi költségvetés terhére. 

 

3.) Lengyeltóti Város Önkormányzata, mint az épület tulajdonosa, a pályázat beadásakor 

nyilatkozatban vállalja a tulajdonosi hozzájárulását a pályázat benyújtásához, annak 

végrehajtásához, és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések 

pályázó által történő aktiválásához, valamint azt, hogy az érintett ingatlant a fenntartási 

időszak végéig az intézményfenntartó pályázó rendelkezésére bocsátja. A nyilatkozat 

tartalmazza az igazolást, hogy a fejlesztendő ingatlan, épület a használati szerződés hatálya 

alatt a pályázatban meghatározott célú intézményként történő működtetésre, rendelkezésre áll. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

 

8.) Villamosenergia – szállítási szerződés megkötése 2012.évre. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A Jogi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, javasolja, hogy az E-ON-nal kössön az önkormányzat 

szerződést. 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozza: 

 

336/2011.(XII.14.) képviselő-testületi határozat  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti intézmények villamosenergia 

ellátása vonatkozásában az E-ON Energiaszolgáltató Kft-vel köt villamosenergia-szállítási szerződést  

2012. január 01-2011. december 31. közötti időszakra. A szerződés teljes időtartamára garantált 

intézményi tarifa Lengyeltóti intézményei részére: 19.50- és 17.05 (vezérelt) Ft/kWh. A Képviselő-

testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a szerződés megkötésére.     

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

9.) Konzorciumi megállapodás megkötése körforgalom építési engedély ügyében. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozza: 

 

337/2011.(XII.14.) képviselő-testületi határozat  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, 

hogy a Fonyódi úti csomópont körforgalom kiépítési terveinek engedélyezése ügyében a Magyar 

Közút Non-profit Zrt-vel a Konzorciumi Megállapodást aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

10.) Az ebrendészeti hozzájárulás 2012.évi esetleges bevezetéséről. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A Jogi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, azzal, hogy 

állapítsanak meg ilyen fajta adót, de kerüljön kidolgozásra, hogy milyen formában lehet mentességet 

adni. A bevételből a gyepmesteri feladatokat el tudnák látni.  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozza: 

 

338/2011.(XII.14.) képviselő-testületi határozat  

 

                                   A képviselő-testület az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről 

                                   szóló előterjesztést a mentességek kidolgozása után újra tárgyalja. 

 

                                   Határidő: értelem szerint 

                                   Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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11.) A képviselő-testület 2012.évi Munkaterve. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, az abban foglaltakkal egyetértenek. Az Oktatási 

Bizottság tagja kérte, hogy április hónapra kerüljön beépítésre az egészségügyi beszámoló.  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozza: 

 

339/2011.(XII.14.) képviselő-testületi határozat  

 

                                    Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete a 2012.évi 

                                    Munkatervet elfogadja. 

 

                                    Határidő: azonnal 

                                    Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

12.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2012.évi Munkaterve. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, az abban foglaltakkal egyetértenek. Véleménye szerint 

az elkészült anyag egy közművelődési anyag, mely több, mint egy munkaterv. Kiemeli, hogy az 

intézményvezető úgy határozta meg a feladatokat, hogy a rendelkezésre álló minimális létszámú 

személyzettel a feladatokat el tudják végezni. Úgy gondolja, hogy az igazgatónak, népművelőnek és a 

könyvtárosnak nem az a feladata, hogy asztalokat, székeket pakoljon. A programok között havi egy 

kiemelt program szerepel. Kritikaként említi, hogy sokkal nagyobb sajtó propagandát szeretne látni a 

megyei lapban és a honlapon a rendezvényekről.  

 

Dankó József  alpolgármester 

 

A Somogyi Hírlapban a programajánlóban való szereplés biztosan térítés köteles. Utána kell járni, 

hogy ez mennyibe kerül és akkor a Művelődési Ház minden héten küldje el a programokat.  

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A Somogyi Hírlapban való megjelenéssel kapcsolatos felvetésnek a Művelődési Ház Igazgatója járjon 

utána. Nincs akadálya annak, hogy fizessenek érte.  A honlapon való megjelenésnek nincs pénzügyi 

vonzata. Megérdemli az intézmény, hogy több reklámot kapjon. 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozza: 

 

340/2011.(XII.14.) képviselő-testületi határozat  

 

                                     A képviselő-testület a Városi Művelődési Ház és Könyvtár 

                                     2012.évi Munkatervét jóváhagyja. 

 

                                     Határidő: azonnal 

                                     Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

13.) Lengyeltóti Város közigazgatási területén térfigyelő rendszer kiépítése ügyében tájékoztatás. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Tájékoztatja a testületet, hogy a kistérségi ülés vendége volt Lengyel Tibor a Fonyód 

Rendőrkapitányság vezetője, ahol a térfigyelő rendszerrel kapcsolatos problémákról is szó esett. A 

kistérség polgármesterei hiányolják a településőrök jelenlétét, de nincs tudomás arról, hogy a 

közeljövőben folytatódna a program.  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozza: 

 

341/2011.(XII.14.) képviselő-testületi határozat  

 

                           A  képviselő-testület a térfigyelő rendszer kiépítése ügyében adott 

                           tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

 

14.) Önkormányzati támogatás odaítélés a Rákellenes Liga Lengyeltóti Szervezete részére. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozza: 

 

342/2011.(XII.14.) képviselő-testületi határozat  

 

 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Rákellenes Liga Lengyeltóti Szervezete 

részére a működési költségekhez 50.000.-Ft anyagi támogatást biztosít, mely a céltartalék terhére kerül 

kifizetésre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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15.) Önkormányzati támogatás odaítélés LÁZ Lengyeltóti Általános és Zeneiskola Tanulóiért 

Közalapítványnak. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozza: 

 

343/2011.(XII.14.) képviselő-testületi határozat  

 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a LÁZ Lengyeltóti Általános és Zeneiskola 

Tanulóiért Közalapítvány részére a működési költségekhez 30.000.-Ft anyagi támogatást biztosít, 

mely a céltartalék terhére kerül kifizetésre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

16.) Önkormányzati támogatás odaítélés Fodor Diáksport Egyesület részére. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozza: 

 

344/2011.(XII.14.) képviselő-testületi határozat  

 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Fodor Diáksport  Egyesület részére a 

működési költségekhez 60.000.-Ft anyagi támogatást biztosít, mely a céltartalék terhére kerül 

kifizetésre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

17.) Önkormányzati támogatás odaítélés Ördöngös Néptánc Alapítvány részére. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozza: 

 

345/2011.(XII.14.) képviselő-testületi határozat  

 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Ördöngös Néptánc Alapítvány részére a 

működési költségekhez 70.000.-Ft anyagi támogatást biztosít, mely a céltartalék terhére kerül 

kifizetésre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 



 13 

18.) Önkormányzati támogatás odaítélés Lengyeltótiért Közalapítvány részére. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozza: 

 

346/2011.(XII.14.) képviselő-testületi határozat  

 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Lengyeltótiért Közalapítvány részére a 

működési költségekhez 80.000.-Ft anyagi támogatást biztosít, mely a céltartalék terhére kerül 

kifizetésre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

19.) Önkormányzati támogatás odaítélés Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete részére. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozza: 

 

347/2011.(XII.14.) képviselő-testületi határozat  

 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete 

részére a működési költségekhez 30.000.-Ft anyagi támogatást biztosít, mely a céltartalék terhére kerül 

kifizetésre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

20.) Önkormányzati támogatás odaítélés Lengyeltóti Városi Sportegyesület részére. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozza: 

 

348/2011.(XII.14.) képviselő-testületi határozat  

 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Lengyeltóti Városi Sportegyesület részére 

a működési költségekhez 300.000.-Ft anyagi támogatást biztosít, mely a céltartalék terhére kerül 

kifizetésre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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21.) Önkormányzati támogatás odaítélés Lengyeltóti Óvodások Kincsesládikója Közhasznú 

Alapítvány részére. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozza: 

 

349/2011.(XII.14.) képviselő-testületi határozat  

 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Lengyeltóti Óvodások Kincsesládikója 

Közhasznú Alapítvány részére a működési költségekhez 130.000.-Ft anyagi támogatást biztosít, mely 

a céltartalék terhére kerül kifizetésre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

22.) Önkormányzati támogatás odaítélés Brass Band Zenei Egyesület részére. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozza: 

350/2011.(XII.14.) képviselő-testületi határozat  

 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő –testülete a Brass Band Zenei Egyesület részére a 

működési költségekhez 220.000.-Ft anyagi támogatást biztosít, mely a céltartalék terhére kerül 

kifizetésre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

23.) Beszámoló a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011.évi munkájáról. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A beszámolót a Népjóléti Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozza: 

 

351/2011.(XII.14.) képviselő-testületi határozat  

 

                        A képviselő-testület a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011.évi 

                        munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

                        Határidő: azonnal 

                        Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

24.) Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesületbe való belépés ügye. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

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

 

352/2011.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 

 

                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik 

                              a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesülethez 8640. Fonyód, 

                              Fő u.19. (képv: Balogh István elnök). A képviselő-testület az 

                              Egyesület Alapszabályzatában foglaltakat megismerte, az abban 

                              foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget 

                              vállal az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében történő 

                              közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. A képviselő-testület 

                              felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert az egyesületbe történő 

                              belépési nyilatkozat aláírására. 

 

                              Határidő: azonnal 

                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

25.) Bejelentések. 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az elmúlt  ülésen hozott 325/2011.(XI.30.) számú határozat 

kerüljön módosításra. A határozatban feladatul szabták az Alapszolgáltatási Központ vezetőjének, 

hogy a segélyszállítmányok szétosztásával kapcsolatban készítsen eljárásrendet a mai ülésre. A feladat 

elvégzésére kitűzött 2 hét nem elegendő ahhoz, hogy a koncepció elkészüljön. Kéri, hogy a testület 

módosítsa a határozatát  azzal, hogy áprilisra készüljön el az eljárásrend. Felhívja az Alapszolgáltatási 

Központ vezetőjének figyelmét, hogy az ISO módszerrel készítse el az anyagot. 

Elmondja továbbá, hogy a ruhaadomány a katolikus egyház számára érkezik. A plébános úr évekkel 

ezelőtt felkérte az önkormányzatot, hogy működjön közre a szállítmány elosztásában. Az idei évben a 

szállítmány már nem csak Lengyeltótinak szólt, hanem a kistérség 10 településének, ahol 2 

evangélikus és 4 katolikus egyházközség működik. A szállítmány szétosztásáról a Családsegítő 

Szolgálat gondoskodik, oly módon, hogy az ágynemű, játékok, edények, stb. az intézményekhez 

kerülnek. Az adományból minden család egy zsáknyit, vagy egy nagy doboznyit vihetett el, mely 

dokumentálásra került. A dokumentáció szerint eddig 203 család részesült az adományból. 
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Fentiek ismeretében tárgyalni fog a katolikus egyházzal, a jövőben is segítséget kívánnak nyújtani a 

szállítmány elosztásában. Szeretné, ha egy hivatalos dokumentum születne arról, hogy az egyház 

megbízza az önkormányzatot a közreműködésre, mert attól kezdve jogosítványuk van arról, hogy 

hogyan milyen módon történjen az elosztás.  

 

 

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

 

353/2011.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 

 

                          A képviselő-testület a 325/2011.(XI.30.) számú határozatát az alábbiak 

                          szerint módosítja: 

                           

                         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: 2012. április havi ülésre  

                       Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

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

keretében folytatja. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

dr. Szatmári Ibolya                                                                                              Zsombok Lajos 

jegyző                                                                                                                   polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


