
J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-án megtartott 

üléséről 

 

 

Jelen vannak: 

 

- Zsombok Lajos polgármester 

- Dankó József alpolgármester, 

- Kenyér Endre, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán (később 

érkezett) képviselő-testületi tagok, 

- Dr. Szatmári Ibolya jegyző, 

 

Jelen van továbbá: 

 

- Subicz Istvánné közgazdasági irodavezető, 

- Böröndi Franciska hatósági irodavezető, 

- Dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető, 

- Sándor János főmunkatárs, 

- Borbély Róbert főelőadó,  

- Dávid Jánosné főmunkatárs, 

- Posza Jánosné pénzügyi ügyintéző, 

- Nyers Györgyi alapszolgálat intézményvezetője, 

- Peitlerné Takács Éva művelődési ház igazgató, 

- Bódis Attiláné főelőadó 

 

 

Távol maradt: - Jozó Tamás képviselő-testületi tag 

 

 

Zsombok Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 5 fő 

megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 

 

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

 

 

1.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

2.) Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságainak átalakítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

3.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2012.évi költségvetésének véleményezése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

4.) Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai-szolgáltató Intézmény 2012.évi költségvetésének 

véleményezése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

5.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2012.évi költségvetése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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6.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

7.) A helyi adókról szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

8.) Lengyeltóti Város Településrendezési Tervének 4.számú módosítás jóváhagyása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

9.) A temetők üzemeltetéséről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló megtárgyalása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

10.) Lengyeltóti 0160 hrsz. és 0161 hrsz-ú önkormányzati utak fejlesztése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

11.) Orvosi ügyelet helyiségbérleti szerződés meghosszabbítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

12.) Wifi hálózat kiépítése a Városháza tanácskozó termébe. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

13.) Szerződési ajánlat megtárgyalása gyepmesteri feladatok ellátására. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

14.) Tanuszoda szakszerű üzemeltetésének ellenőrzésére megbízás. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

15.) Lengyeltóti rendőrőrs üzemanyag támogatása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

16.) Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesület megkeresése hangszer eszközbeszerzési pályázatuk 

támogatása ügyében. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

17.) Tanuszoda 2012.évi szolgáltatási díjainak megállapítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

18.) Tájékoztató a Tanuszoda hosszú távú üzemeltetésével kapcsolatosan. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

19.) Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

20.) Tanuszoda dolgozóinak bérrendezése.  

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

21.) Egyebek 

 

Zárt ülés anyaga: 

 

1.) Tanácsosi cím adományozása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

2.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elbírálása. 

Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 
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3.) Kivételes méltányosságú ápolási díj iránti kérelem elbírálása. 

Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

4.) Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása. 

 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

1/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

                                    Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

                                    a polgármester által javasolt napirendi pontokkal egyetért. 

 

                                    Határidő: azonnal 

                                    Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

A napirendek tárgyalása előtt ifj. Lenner Vilmos a Lengyeltótiért-Somogyért Egyesület Elnöke 

köszönetet mond a képviselő-testületnek a lezárult pályázatukhoz nyújtott segítségért.  

 

 

A napirend tárgyalásánál jelen vannak: dr. Sztankula Kornél, Horváth Lászlóné, Ujváry László, 

Kemény Zoltán, Pettyán Géza külső bizottsági tagok. 

 

 

1.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2012.(I.30) rendelete 

16/1999.(XII.30.),a 4/2001.(II.23.), a 10/2001.(IX.26.), a 6/2002.(VIII.23.), a 8/2002.(X.30.),  

12/2002.(XII.12.), 16/2004.(VI.30.) , 26/2004.(XII.15.), 14/2005.(V.27.), 

19/2005.(IX.30.), 13/2006.(IV.26.), a 22/2006.(X.11.), a 

7/2007.(II.23.), a 14/2008.(V.30.), a 26/2008.(XI.28.), 19/2009.(IX.25.), 22/2009.(X.30.), 

1/2010.(I.29.), 5/2010.(II.24.), 13/2010.(VI.29.), 18/2010.(X.14.), 27/2011. (IX.30.)  

számú rendeletekkel módosított  

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1999.(III.25.) rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet aláírása és kihirdetése idejére szünetet rendel 

el.  

 

SZÜNET UTÁN: 

 

 

 



 4 

2.) Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságainak átalakítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

2/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi-, Pénzügyi-, Településpolitikai 

Bizottság tagjainak, továbbá a Népjóléti-, Oktatási-, Művelődési-, Sport-, és Ifjúságpolitikai Bizottság 

elnökének és tagjainak választása során nyilvános ülésen dönt. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

3/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

2. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi-, Pénzügyi-, Településpolitikai 

Bizottság tagjainak, továbbá a Népjóléti-, Oktatási-, Művelődési-, Sport-, és Ifjúságpolitikai Bizottság 

elnökének és tagjainak választása során nyílt szavazással dönt. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

4/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

 

3. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi-, Pénzügyi-, Településpolitikai 

Bizottság tagjainak, továbbá a Népjóléti-, Oktatási-, Művelődési-, Sport-, és Ifjúságpolitikai Bizottság 

elnökének és tagjainak választása során a személyes érintettség esetén az érintett személyt a 

szavazásból nem zárja ki. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

5/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

4. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi-, Pénzügyi-, Településpolitikai 

Bizottság tagjának Sipos Zoltán képviselő, külsős tagnak Dr. Sztankula Kornél jelölését elfogadja.  

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

6/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

5. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi-, Pénzügyi-, Településpolitikai 

Bizottság tagjának Sipos Zoltán képviselőt, külsős tagnak Dr. Sztankula Kornélt megválasztja. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

7/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

6. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti-, Oktatási-, Művelődési-, Sport-, 

és Ifjúságpolitikai Bizottság elnökének dr. Kovácsné Füstös Erzsébet képviselő jelölését elfogadja.  

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

8/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

7. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti-, Oktatási-, Művelődési-, Sport-, 

és Ifjúságpolitikai Bizottság elnökének dr. Kovácsné Füstös Erzsébet képviselőt megválasztja. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

9/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

 

8. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti-, Oktatási-, Művelődési-, Sport-, 

és Ifjúságpolitikai Bizottság tagjának Kenyér Endre, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán és Jozó Tamás 

képviselő, külsős tagnak Horváth Lászlóné, Kemény Zoltán, Pettyán Géza és Ujváry László jelölését 

elfogadja.  

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

10/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

9. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti-, Oktatási-, Művelődési-, Sport-, 

és Ifjúságpolitikai Bizottság tagjának Kenyér Endre, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán és Jozó Tamás 

képviselőket, külsős tagnak Horváth Lászlónét, Kemény Zoltánt, Pettyán Gézát és Ujváry Lászlót 

megválasztja. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 



 6 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Felkéri az imént megválasztott bizottságok külső tagjait, hogy az eskütételhez szíveskedjenek 

felállni, majd az általa előolvasott eskü szövegét utána mondani. 

 

Ujváry László, dr. Sztankula Kornél, Horváth Lászlóné, Kemény Zoltán, Pettyán Géza az 

alábbi esküt teszik: 

 
„Én, _________ becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a bizottsági 

tisztségemből eredő feladataimat Lengyeltóti város fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

 

 Isten engem úgy segéljen!” 

 
 

Zsombok Lajos polgármester 

 

Felkéri a külső bizottsági tagokat, hogy az esküokmányt dr. Szatmári Ibolya jegyzőnél 

szíveskedjenek aláírni. 

 

Az esküokmányok aláírásra kerültek 
 

3.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2012.évi költségvetésének véleményezése. 

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 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

11/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

1.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási 

Központ bevételi és kiadási költségvetésének előirányzatát 164 916 ezer Ft összegben 

elfogadja. 

2.) Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülte: 

- a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működéséhez 1 466 ezer Ft 

- Bölcsőde működéséhez 5 243 ezer Ft 

- Szociális étkeztetés     868 ezer Ft 

- Fogyatékos szem.nap.ellátásához      49 ezer 

Összesen: 7 026 ezer Ft 

működési célú pénzeszközt biztosít a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás              részére az 

Alapszolgáltatási feladatok ellátásához, a Társulási Megállapodásban rögzített 1/12-ed arányban 

minden hónap 25-ig. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 



 7 

 

4.) Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai-szolgáltató Intézmény 2012.évi költségvetésének 

véleményezése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Zsombok Lajos  polgármester  

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, az abban foglaltakkal egyetértenek.  

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az intézményben minden olyan racionalizálást végrehajtottak, amely 

a költségvetés csökkentését jelenti. A társulás, mint az intézmény fenntartója úgy foglalt állást, amíg a 

törvényi változások végrehajtási rendelete nem születik meg, addig lehetőség szerint drasztikus 

beavatkozásokat nem tesznek. Holnapi naptól az iskola költségvetésében 3 álláshely megszüntetésre 

kerül. Kéri a testület elvi állásfoglalását, arról, hogy szeptemberre hogyan készülnek elő az óvodához. 

A lengyeltóti óvodában jelen pillanatban 122 gyermek van, 6 csoportban. A jelenleg is érvényben lévő 

közoktatási törvény értelmében ezeket a gyermekeket kevesebb csoportban is elhelyezhetik, azonban 

erre évközben nincs lehetőség. Javasolja azonban, hogy a testület hagyja jóvá, hogy 2012. szeptember 

1. napjától 5 csoportra vonja össze az óvodai létszámot. Az óvoda vezetésének a testület döntését 

figyelembe véve kell a munkaerővel gazdálkodnia.  

 

Makarész Zoltán  képviselő-testületi tag 

 

Nagyon szomorú, a megszorítások miatt odáig jutottak, hogy 2 pedagógus és 1 dada munkaviszonya 

megszűnik.  

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Az intézmények költségvetését 2012. február 13-ig a testület elé fogják terjeszteni. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

12/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

1.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Fodor András 

Általános Iskola, Lengyeltóti Kincsem Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény 2012.január 

1-től hatályos 2012.évi költségvetésének bevételi és kiadási összegeit az alábbiak szerint  

 

Fodor András Iskola  179 085 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal 

Kincsem Óvoda    73 291 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal 

Művészeti Iskola    24.155 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal 

Pedagógia Szakszolgálat   29.656 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal jóváhagyja. 

 

2.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatási intézmény 

működtetéséhez (2.sz.melléklet szerint) 2012.évi 65 263 e Ft összegben, 1/12 részletben 

havonkénti ütemezésben önkormányzati hozzájárulást fizet a Pogányvölgyi Többcélú 

Kistérségi Társulás költségvetési elszámolás számlájára. 
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3.) A képviselő-testület javasolja a fenntartó Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás- 

nak, hogy 2012. szeptember 1. napjától a Kincsem Óvodában 5 csoport működjön. 

 

      Határidő: értelem szerint 

      Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

5.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2012.évi költségvetése. 

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 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

13/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

                      A képviselő-testület az Önkormányzat 2012.évi költségvetésére vonatkozó 

                      előterjesztést előzetesen megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 

 

                      Határidő: értelem szerint 

                      Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

6.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása. 

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 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2012.(I.31.) rendelete 

a 19/2009.(IX.25.), 33/2009.(XII.15.), 11/2010.(IV.23.) rendelettel módosított 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

33/2008.(XII.12.) rendelete módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

7.) A helyi adókról szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

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

 

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

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2012.(I.31.) rendelete 

a helyi adókról szóló többször módosított 28/2008.(XII.12.) rendelet  

módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

8.) Lengyeltóti Város Településrendezési Tervének 4.számú módosítás jóváhagyása. 

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 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

14/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

                               A képviselő-testület az 1.2.1. és az 1.2.2. rajzszámú „Település- 

                               Szerkezeti terv-módosítás”-okat jóváhagyja, valamint a település- 

                               szerkezeti terv leírást módosítja az alábbiak szerint: 

                         Az „1.1.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS” fejezet „Területfelhasználás” 

                               alfejezete módosul az alábbiak szerint: 

                               - „a.a. beépítésre szánt területek közül” pontjának 3. francia bekezdése 

                               módosul az alábbiak szerint: 

                               - kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területként tervezettek: 

                               - a belterületen északi részén meglévő, megmaradó és a belterületbe 

                                  csatoltandó meglévő és tervezett új, 

                         - a pusztaszentgyörgyi volt dohányfeldolgozó területétől keletre 

                                 és délre fekvő ingatlanokon tervezett,  valamint  

                               - a Buzsáki út és a vasútállomásra vezető út melletti gazdasági 

                                  tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgáló területek 

                                A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeken csak nem jelentős 

                                zavaró hatású és a környezetet nem szennyező gazdasági tevékenység 

                                végezhető. 

                                - „a., a beépítésre szánt területek közül” pontjának 4. francia bekezdése 

                                 módosul az alábbiak szerint: 

                                - ipari gazdasági terület kategóriába tartoznak: 

                                - egyéb ipari területként a pusztaszentgyörgyi volt dohányfeldolgozó 

                                   területének egy részén megvalósítani tervezett baromfivágóhíd és 

                                   környezete, a közműellátás (vízmű, vizműkút, víztározó, szennyvíz- 

                                   átemelő) az energiaellátás (gázátadó, gázfogadó) és hírközlés (átját- 

                                   szótorony) területigényes létesítményeinek telke,  

                                 - a mezőgazdasági üzemi területek (major, állattartó telep) 
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                                 - „a.,a beépítésre szánt területek közül” pontjának 5. francia bekezdése 

                                 módosul az alábbiak szerint: 

                                  - különleges területként tervezettek: 

                                    - a működő és lezárt temetők, 

                                    - a sportterület, 

                                    - a vásártér, 

                                    - az idegenforgalmi fogadóhelyek, 

                                    - a Kék-tó kemping területe, 

                                    - a pusztaberényi kastély és környezete, 

                                    - a mamócspusztai tervezett egészségügyi-rekreációs központ, 

                                    - a volt Zichy kastély és környezete, ahol minőségi ellátást biztosító 

                                       idősek otthona kialakítása, vagy idegenforgalmi hasznosítás, esetleg 

                                       továbbképző- konferenciaközpont kialakítása lenne indokolt.  

 

                                  Határidő: azonnal 

                                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 4/2012.(I.31.) rendelete  

„Lengyeltóti helyi építési szabályzatáról” szóló 

a 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),  

 10/2008.(IV.25.), a 19/2009.(IX.25.), 9/2011.(II.25.)  rendeletekkel módosított 

1/2004.(I.29.) rendelet módosításáról 

 

(A rendelet jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

9.) A temetők üzemeltetéséről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló megtárgyalása. 

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 március havi ülésre a 

temető üzemeltetésével kapcsolatban átfogó egyeztetés megtartását javasolják.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

15/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

                            1.) A képviselő-testület a temetők üzemeltetéséről szóló szakmai és 

                                 pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

                            2.) A március havi ülésre a temető üzemeltetésével kapcsolatosan átfogó           

                                 egyeztetést kell tartani. 

 

                              Határidő: értelem szerint 

                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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10.) Lengyeltóti 0160 hrsz. és 0161 hrsz-ú önkormányzati utak fejlesztése. 

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 5 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

16/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

1/A. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Koppány-Baromfi Baromfitenyésztő Kft. 

kérelmét támogatja és hozzájáruló nyilatkozatot ad a tulajdonát képező Lengyeltóti 0160 és 0161 hrsz-

ú földutak szilárd alappal történő kiépítésére benyújtott Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

(EMVA) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „111/2011.(XI.24.) VM rendelet az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012.évtől nyújtandó 

támogatások feltételeiről szóló támogatás keretében benyújtandó pályázathoz. A hozzájáruló 

nyilatkozat Önkormányzati általi aláírás feltétele, hogy a háromoldalú megállapodást pályázó aláírja. 

 

2/A. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a SZENTGYÖRGY-INVEST Beruházó 

Kft. Lengyeltóti kérelmére a DDOP-1.1.1./A jelű az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet 

fejlesztése- ipari parkok iparterületek és inkubátorházak támogatás című komponensére benyújtandó 

pályázatához a tulajdonát képező lengyeltóti külterületi 0160 és 0161 hrsz-ú önkormányzati utak 

tekintetében a melléklet szerinti hozzájáruló nyilatkozatot kiadja. A hozzájáruló nyilatkozat 

önkormányzat általi aláírás feltétele, hogy a háromoldalú megállapodást pályázó aláírta. 

 

3/A. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos 

polgármestert, hogy a háromoldalú megállapodást, majd azt követően a hozzájáruló nyilatkozatokat  

aláírja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

Megérkezett az ülésre Sipos Zoltán képviselő-testületi tag, és Gazdagné Fulmer Judit a Fodor 

András Iskola igazgatója. 

 

 

11.) Orvosi ügyelet helyiségbérleti szerződés meghosszabbítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

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

Népjóléti Bizottság javaslata, hogy a szerződés 8.) pontja az alábbiak szerint alakul: „ A bérleti 

szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén bérlő köteles a helyiséget tisztán, kimeszelt 

állapotban rendeltetésszerű használatra alkalmasan bérbeadó rendelkezésére bocsátani.” 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

17/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és az Emergency Service Kft. 

között létrejött nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződését az alábbiak szerint módosítja: 

 

A szerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

Jelen bérleti szerződés határozott időre, 2012. december 31-ig szól. 

 

A szerződés 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„ A bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén bérlő köteles a helyiséget tisztán, 

kimeszelt állapotban, rendeltetésszerű használatra alkalmasan  bérbeadó rendelkezésére bocsátani.” 

 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

12.) Wifi hálózat kiépítése a Városháza tanácskozó termébe. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A Jogi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az 1/a. pont elfogadását javasolja.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

18/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

előterjesztésben szereplő Wifi hálózat kiépíttetésére a Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatalban 

az árajánlatban szerepeltek alapján, összesen 36.240,-Ft +ÁFA értékben. 

 

      Határidő: azonnal 

      Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

13.) Szerződési ajánlat megtárgyalása gyepmesteri feladatok ellátására. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A Jogi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a 1.) határozati javaslat elfogadását javasolja.  
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

19/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Makai István Marcali, Május 1. u. 4. szám alatti 

lakossal, vállalkozóval szerződést köt a Lengyeltóti területén végzendő gyepmesteri feladatok 

ellátására, melynek értelmében vállalkozó 2012. február 01-től 1 év időtartamra havi 80.000.-Ft +Áfa 

átalánydíjért vállalja évente 30 db kóbor eb befogását és elszállítását Lengyeltótiból. A Képviselő-

testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármester Urat a Vállalkozói Szerződés aláírására.       

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos  polgármester 

 

 

14.) Tanuszoda szakszerű üzemeltetésének ellenőrzésére megbízás. 

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: 

 

20/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat úgy határoz, hogy a „Csalogány Tanuszoda” rendszeres havi 

üzemeltetésének ellenőrzésére a KAPOS HIDRO Kft.-vel köt szerződést 2012. december 31-ig, 

20.000,-Ft+ÁFA/hó díjért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

15.) Lengyeltóti rendőrőrs üzemanyag támogatása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

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

elmondja, hogy a kistérségi ülésen bemutatásra került az új őrsparancsnok Sándor Péter Úr. A 

városban az elmúlt időszakban időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények történtek.  

 

dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  bizottsági elnök 

 

Kéri, hogy a lakosságot tájékoztassák szórólapokon, vagy a televízión keresztül, hogy kik azok a 

személyek (villany, és gázóra leolvasók, cserélők), akiket be lehet engedni.  

 

 

 

 



 14 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Felkéri dr Szatmári Ibolya jegyzőt, hogy a szolgáltatók részére és a lakosságnak is kerüljön 

megfogalmazásra egy levél ebben a témában. 

Nagyon fontos, hogy a közeljövőben újra tűzzék napirendre a térfigyelő rendszerrel kapcsolatos 

előterjesztést.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

21/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Somogy Megyei Rendőr - főkapitányság  

Lengyeltóti  Rendőrőrse részére  2012.évben   havi  30.000.- Ft  vissza  nem térítendő  működési 

támogatást    biztosít   üzemanyag  vásárlásra. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

16.) Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesület megkeresése hangszer eszközbeszerzési pályázatuk 

támogatása ügyében. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalta, az 1/a és 2/a. pontok elfogadását javasolja. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

22/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

1/A.  Lengyeltóti Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Lengyeltóti Brass 

Band Zenei Egyesülettel kötendő visszatérítendő támogatást elfogadja. 

Felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a visszatérítendő támogatás aláírására. 

 

2/A.  Lengyeltóti Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Lengyeltóti Brass 

Band Zenei Egyesülettel kötendő vissza nem térítendő támogatást elfogadja. 

Felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a vissza nem térítendő támogatás aláírására. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

17.) Tanuszoda 2012.évi szolgáltatási díjainak megállapítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

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

 

A Jogi Bizottság javaslata a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Az előterjesztés mellékletét képezi a 

2010-2011.évi elszámolás, melyből megállapítható, hogy 167.000,-Ft   két év közötti eltérés.  

 

Makarész Zoltán  képviselő-testületi tag 

 

A pályabérletet az elmúlt időszakban 1.500,-Ft, és 4-6 gyermek tartózkodhatott a pályán. Ez egy 

szóbeli megállapodás volt, de kiderült, hogy 8-10 gyermek is úszott a pályán. A bizottság kikötötte, 

hogy az idei évben 5 gyermek tartózkodhat a pályán és 1.600,-Ft-ra javasolják a pályabérlet díját 

megemelni és 300,-Ft belépő díjat is kérnek a gyermektől.  

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Más érdeklődő is volt már az úszásoktatás  megtartására.  

 

dr. Szatmári Ibolya  jegyző 

 

A pályabérlet ügyében még igazából nem működik a rendszer. Korábbi döntés szerint a pályabérletre 

vonatkozó szerződést 3 hónapra előre kötötték meg. Ez a felügyelő bizottság hatáskörébe lett utalva, 

de nem így valósult meg. Polgármester Úrhoz érkezett a szerződés, melyet leellenőrzött és aláirt. A 

testületnek át kell gondolni, hogy ezt a jogosítványt a polgármester úr megkapja-e, vagy másmódon 

történjen az ügy menete.  

 

Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 

 

Úgy emlékszik, hogy az elmúlt évben a polgármester urat bízták meg a szerződés aláírásával.  

 

Dankó József  alpolgármester 

 

Évek óta téma a testület előtt, hogy miért nem működik jól az úszásoktatás. Konkrétan le kell fektetni 

a testület döntéseit, akinek ez nem felel meg, az nem fog bérelni pályát.  

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Amennyiben ilyen jellegű kérelem érkezik hozzá, arról értesíteni fogja a Felügyelő Bizottságot. Kéri a 

testületet, amennyiben a Jogi Bizottság javaslataival egyetért, arról szavazzanak.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

23/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

 

   1.)   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Csalogány Tanuszoda” 

     használatára 2012. február 1. napjától az alábbi belépő díjakat állapítja meg:  

 
 Lengyeltóti 

lakosoknak: 

Vidékieknek: 

Felnőtt belépőjegyek 700,-Ft 900,-Ft 

Nyugdíjas napijegy 500,-Ft  600,-Ft 

Gyermek napijegy (6-14 év) 350,-Ft 550,-Ft 

Diák napijegy (14-18 év, 

diákigazolvánnyal) 

600,-Ft  700,-Ft 

6 éven aluli gyermek egész napra Ingyenes  550,-Ft 
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Mozgássérült kerekes székes személy  

(igazolvány felmutatásával) 

ingyenes 700,-Ft 

Felnőtt bérlet 10 alkalom 5000,-Ft 7000,-Ft 

Gyermek bérlet 10 alkalom 2550,-Ft 4000,-Ft 

Szauna (14 év felettiek) 600,-Ft+belépő 600,-Ft+ belépő 

Pályabérleti díj (óráként) 1.600,-Ft/pálya + 

300,-Ft a 

gyermekjegy 

1600,-

Ft/pálya+400,-Ft a 

gyermekjegy 

Uszoda teljes bérlete (zártkörű 

rendezvényhez)  

15300,-Ft/óra  15300,-Ft/óra  

 

 

2.) A képviselő-testület javasolja a taggyűlésnek, hogy a Pogányvölgyi Tanuszoda Kft. 

Alapító Okiratának 11.2 m) pontjára figyelemmel Zsombok Lajos polgármester, (a társaság 

Alapítói jogokat gyakorló személye) tárgyhónapot megelőzően kösse meg az Úszófolyosó 

bérletére vonatkozó szerződést a Kft. ügyvezetőjének hozzátartozójával. 

A bérleti szerződésben  foglalt feltételek ellenőrzése érdekében az aláírt szerződést a Pénzügyi 

Iroda a Felügyelő Bizottság tagjainak megküldi. 

 

3.) Az úszófolyosó bérletére vonatkozó szerződéseknél, amelyek nem tartoznak a 11.2.m) pont 

hatálya alá (nincs hozzátartozói érintettség) a polgármester az ügyvezető mellett ellenjegyzésre 

jogosult, amelyet az ügyvezető tárgyhót megelőzően a hivatal pénzügyi irodáján köteles leadni 

ellenjegyzés céljából.  

 

4.) Úszófolyosó bérletére vonatkozó 2011. május 26-án elfogadott bérleti szerződés 4.) és 5.) pontja 

az alábbiak szerint módosul:  

 

4. Jelen szerződés megkötésekor az úszófolyosó bérleti díja 1. 600 Ft/óra.  

      Minden megkezdett úszásoktató félóra, az elszámolás alapját képezi. Minden megkezdett 

félóra elszámolandó. Minden oktatás céljára használt úszófolyosó elszámolandó. Egy 

úszófolyosót maximum 5 személy számára vehet igénybe a vállalkozó, minden további 

személyre plusz úszófolyosó bérlése kötelező. Az úszófolyosót bérlő, az úszófolyosót igénybe 

vevők száma után belépő díjat köteles fizetni, lengyeltóti gyermekek esetében 300.- 

Ft/gyermek, vidéki gyermekek esetében 400.- Ft/gyermek, egyéb esetben, a mindenkor 

érvényben lévő uszodai belépő díjak határozzák meg a fizetendő belépődíj  mértékét. Az 

úszófolyosót igénybe vevők az úszófolyosó használatához bérletet nem vehetnek igénybe. 

Az úszófolyosó használatának és elszámolásának alapja, a hét napjait tartalmazó, 

úszófolyosónkénti beosztás. Az úszófolyosó beosztás tényleges használatát az uszodamesterek 

folyamatosan ellenőrzik. A bérlő minden alkalommal, az úszófolyosó tényleges használatát 

aláírásával ellenjegyzi. 

 

5. Az úszófolyosó díjat, valamint a belépődíjakat, a tárgyhónapot követő hónap  5. napjáig fizeti 

meg a bérlő a bérbeadó 11743105-20006417-00000000 számú számlájára. A szolgáltatásról a 

bérbeadó számlát állít, melyen külön tételként szerepel az úszófolyosó bérleti díjának összege, 

valamint az úszófolyosót igénybe vevők száma utáni fizetendő belépő díjak összege. A bérlő 

az „átutalásos” számlát a számla kiállításától számított 8 napon belül kiegyenlíti.  

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

18.) Tájékoztató a Tanuszoda hosszú távú üzemeltetésével kapcsolatosan. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

24/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

                             A képviselő-testület a Tanuszoda hosszú távú üzemeltetésével 

                             kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

                             Határidő: értelem szerint 

                             Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

19.) Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

5/2012.(I.31.) 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.), 28/2011.(IX.30.)  számú rendeletekkel  

módosított  

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

5/2009.(II.27.) rendelete módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

20.) Tanuszoda dolgozóinak bérrendezése.  

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

25/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozat 

 

                              A képviselő-testület a Pogányvölgyi Tanuszoda Kft. dolgozóinak 

                              bérrendezéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

                              Határidő: azonnal 

                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

21.) Egyebek 

 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Kéri, hogy a térfigyelő rendszerrel kapcsolatos anyagokat újra terjesszék a testület elé.  

Kéri Nyers Györgyi intézményvezetőt, hogy a házi szociális gondozásról adjon tájékoztatást.  
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Nyers Györgyi  intézményvezető 

 

Tájékoztatja a testületet, hogy a településen önkéntes szervezetek házigondozói szolgálatot kívánnak 

szervezni. Működési engedély nélkül dolgozni nem tudnak a területen, melynek feltétele az 

önkormányzat befogadó nyilatkozatának kiadása. A három alapítványnak, mely ezt a tevékenységet 

kívánja folytatni, azonos a vezetője, aki csütörtökön fogja őt felkeresni. Megítélése szerint, mivel a 

kistérség 10 településén nyújtják ezt a szolgáltatást az önkormányzatoknak nem érdeke, hogy más 

szervezetekkel együtt tevékenykedjen.  

 

Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ügyében felvette a 

kapcsolatot a HB. Rendszerházzal. A szolgáltatást igénybevevő ügyfelek a náluk elhelyezett készülék 

nyomógombjának megnyomásával, vagy a karra rögzíthető rádiós távjelzővel indíthatják a 

segélyhívást. Olyan esetekben, amikor valamilyen akadályba ütközik a telefonon történő segítségkérés 

(nem tud az ügyfél a készülékhez menni, nincs ereje tárcsázni sem), a rádiós bejelző használat 

életmentő lehet. A központban a jelzés pillanatában a diszpécser képernyőjén megjelenik az ügyfél 

összes személyes és orvosi adata, hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel lehessen meghatározni a 

szükséges intézkedéseket. Ez lehet egy megnyugtató szó, a hozzátartozók értesítése, a háziorvossal 

történő konzultálás, azonnali kivonulás vagy a mentőszolgálat értesítése. A készülék a vezetékes 

telefonvonalra csatlakozik, és a központ folyamatosan figyeli a készülék üzemképességét. Kalkulációi 

szerint kb. 2000,-Ft-ba kerülne az idősek és egy minimális költséggel bírna a gondozónők részére.  

Zsombok Lajos  polgármester 

Kéri, hogy az intézményvezető mindkét témában készítsen írásos tájékoztatást, hogy a bizottság 

érdemben tárgyalni tudjon. Az időskorúak esetében a családtagjaikat értesíteni kell erről a 

lehetőségről.  

Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 

A kórház park rendezetlenségéből adódóan elszaporodtak a rókák. A helyi rendelet értelmében a 

tulajdonos az árokig köteles rendbetenni a területet.  Az épület tulajdonosát fel kell szólítani a park 

rendben tartására.   

Dankó József  alpolgármester 

A gyepmesteri feladatok ellátásával remélhetőleg megoldódik a kóbor kutyák ügye. A hivatásos 

vadászok fel fogják venni a kapcsolatot a hivatallal a rókák irtásával kapcsolatban. 

Az alapszolgáltatási központ vezetője által elmondottakra reagálva elmondja, hogy úgy kell végezni a 

munkát, hogy a gondozottak is meg legyenek elégedve a helyben nyújtott szolgáltatással és ne 

akarjanak más szervezethez csatlakozni. Az idősek biztonságban érzik magukat, hogy naponta egy 

gondozó felkeresi őket.  

 

Nyers Györgyi  intézményvezető 

 

Nem azzal van probléma, hogy a házi segítségnyújtók nem végzik megfelelően a munkájukat. Jelen 

esetben arról van szó, hogy valaki szeretne ide úgy „betörni”, hogy először is nem kereste meg az 

önkormányzatot. Úgy akar szolgáltatást nyújtani, hogy a működési engedélyezési eljárást nem 

indította el. Információi szerint nem a lengyeltóti gondozottakat keresték fel.  
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Zsombok Lajos polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület a szociális ügyek elbírálását zárt ülés 

keretében folytatja. 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

dr. Szatmári Ibolya                                                                                              Zsombok Lajos 

jegyző                                                                                                                   polgármester  

 


