
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 29-én 

közmeghallgatással  egybekötött 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.Bek Melinda aljegyző, 

- Dr.Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető, 

- Böröndi Franciska hatósági irodavezető, 

- Subicz Istvánné közgazdasági irodavezető, 

- Posza Jánosné pénzügyi ügyintéző, 

- Sándor János főmunkatárs, 

- Borbély Róbert főelőadó, 

- Dávid Jánosné főmunkatárs, 

- Korenika László főtanácsos, 

- Bódis Attiláné főelőadó 

 

Jelen vannak továbbá: 

 

- Peitlerné Takács Éva Művelődési Ház Igazgató,  

- Nyers Györgyi Szociális – gondozási Intézmények Vezetője, 

- Kiss Krisztián Fodor Iskola Főigazgatója, 

- Nagy Péterné Fodor Iskola Főigazgató-helyettese, 

- Wohl Zsuzsanna Fodor Iskola Főigazgató-helyettes,  

- Harsányi Éva Kincsem Óvoda vezetője, 

- Marics Mariann Bölcsőde vezetője, 

 

 

A lakosság részéről: 15 fő. 

 

 

 

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

megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 

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

 

 

 

1.) Középtávú tervezés. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

2.) Az Önkormányzat 2012.évi költségvetése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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3.) Egyes bizottságok feladatait és hatásköreit érintő önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 

rendelet-tervezet megtárgyalása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

4.) Orvosi rendelő fenntartási költségeinek orvosok által 2012.évben fizetendő mértékének 

megállapítása.  

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

5.) Lengyeltóti Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

6.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

7.) Tájékoztató a jegyző 2011.évi teljesítménykövetelményeinek értékeléséről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

8.) Önkormányzati garázsok bérleti díjának megállapítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

9.) Önkormányzat tulajdonában lévő Lengyeltóti 0112 hrsz-ú külterületi földterület haszonbérbe 

adása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

10.) Lengyeltóti Óvodások Kincsesládikója Közhasznú Alapítvány 2011.évi támogatási megállapodás 

módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

11.) Siketek és Nagyothallók Országos Szövetség, Somogy Megyei Szervezetének támogatási 

kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

12.) Az „Oltalmazó Kezek” Alapítvány befogadási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

13.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, valamint az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

14.) 2011.évi költségvetési rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

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

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

Zárt ülés: 

 

 

1.) Lengyeltóti, Csokonai u.6.sz. alatti ingatlanon átjárási szolgalmi jog kérése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

2.) Kivételes méltányosságú ápolási díj megállapítása. 

Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző   
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

33/2012.(II.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                                    A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 

                                    pontokat elfogadja. 

 

 

 

1.) Középtávú tervezés. 

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 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

34/2012.(II.29.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  az előterjesztést megtárgyalta az államház- 

tartásról szóló  2011. évi CXCV. Tv. 29.§.(3) bekezdése alapján - az adósságot  keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes  szabályairól  szóló  353/2011(XII.30.)  Korm. rendelet    

2.§. (1) bekezdése szerinti  -  saját bevételeinek, valamint   a  2011. évi CXCIV. Stabilitási törvény 

3.§. (1) bekezdése szerinti  - adósságot keletkeztető  ügyleteiből származó befizetési kötelezettsé- 

geinek  hároméves futamidejére vonatkozó   összegét a következők  szerint  határozza meg: 

 

  Saját bevétel, és adósságot keletkeztető  

M e g n e v e z é s ügyletből  eredő fizetési kötelezettség  

  a tárgyévet és azt   követő    

  tárgyév 1.év 2.év 3.év  

Saját bevételek          

helyi  adóból származó bevétel  67 050 70 000 72 000 75 000  

az önkormányzati vagyon és az 

        

 

önkormányzatot megillető vagyoni  

értékű jog értékesítéséből és hasznosí-  

tásából származó bevétel 35 300 36 000 38 000 39 000  

az osztalék, a koncessziós díj és hozam bevétel          

bevétel 9 700 11 000 14 000 15 000  

tárgyi eszköz és az immateriális jószág          

részvény, részesedés, privatizációból          

származó bevétel           

bírság, pótlék és díjbevétel, valamint 1 100 2 000 2 200 2 500  

a kezességvállalással kapcsolatos           

megtérülés          

Sajátbevétel összesen 113 150 119 000 126 200 131 500  

Saját bevétel   50 %-a  56 575 59 500 63 100 65 750  
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Előző években keletkezett tárgyévet          

terhelő fizetési kötelezettség           

Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása 0 56 487 51 200 49 600  

értékpapír          

váltó          

pénzügyi lízing          

adásvételi szerződés megkötése és          

visszavásárlási kötelezettség kikötésével         

 

 

legalább  háromszázhatvanöt nap          

 

időtartamú halasztott fizetés, és a még          

ki nem fizetett ellenérték          

Tárgyévben  keletkezett illetve keletkező          

tárgyévet terhelő fizetési  kötelezettség 0        

Felvett átvállalt hitel  és annak tőketartozása          

értékpapír          

váltó          

pénzügyi lízing          

adásvételi szerződés  megkötése és          

visszavásárlási kötelezettség kikötésével         

legalább  háromszázhatvanöt nap           

időtartamú halasztott fizetés, és a még          

ki nem fizetett ellenérték         

Fizetési kötelezettséggel csökkentett          

saját bevétel    56 453 3 013 11 900 16 150  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

2.) Az 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.  

Kivetítőn ismerteti a megjelentekkel Lengyeltóti város költségvetési-tervezetét. Kéri a jelenlévők 

észrevételeit az elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Markus Blaser  Lengyeltóti, Fonyódi u. külső 

 

Polgármester Úr a beszámolójában említette, hogy az elmúlt évhez képest 10 fővel kevesebb a 

foglalkoztatottak száma a munkabér mégis több lett. Mi ennek az oka? 
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Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bérben a 118 START közmunka foglalkoztatott bére is benne szerepel. Az intézményekben nem 

pályakezdők dolgoznak, ahol közalkalmazotti vagy köztisztviselői bérkötelezettségek vannak. Az idei 

évben sok volt az ún. „soros” előrelépő, ami azt jelenti, hogy 3 évente emelkedik a fizetés. Többen 

vannak jubileumi jutalomra várók is, akik 30-35-40 éve dolgoznak az önkormányzat intézményeiben. 

 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Hangadó Szülők Közössége levelet intézett hozzá, melyben 

előadják, hogy tudomásukra jutott, a testület döntése, mely szerint szeptember 1-től csoportcsökkenést 

kívánnak végrehajtani az intézményben. Egy óvodába 3 éves korosztálytól kerülnek be a gyerekek, és 

ennek megfelelően alakulnak a csoportlétszámok, és amikor tervezés van az intézményekben a 

hivatalban mindig tényszámokra alapozva teszik meg. Tájékoztatásul elmondja, hogy 2009-ben 36 

gyermek született, ők azok, akik szeptembertől óvoda kötelesek. 2010-ben 24 gyermek, 2011-ben 

pedig 25 gyermek született. Megállapodás szerint a gyugyi gyermekek is ide járnak óvodában ott a 

születési adatok az alábbiak: 2009-ben, 2010-ben és 2011-ben is 3 gyermek született. Kisberény 

esetében is ugyanez a helyzet, ahol 2009-ben 2 gyermek, 2010-ben 5 gyermek, 2011-ben 2 gyermek 

született. Amennyiben a hácsi önkormányzat úgy dönt, hogy megszünteti az óvodáját, akkor 

valószínű, hogy azok a gyermekek is Lengyeltótiba fognak járni, de egyelőre erről szó sincs.  

Ha megnézik az összes számadatot, akkor 2009-ben 44 gyermek, 2010-ben 31 gyermek, 2011-ben 33 

gyermek született. Ez az adat azt is előrevetíti, hogy már nem 5 csoportról beszélnek az óvodánál 

hanem háromról. Mivel a testület a humánus oldalról közelít, mint jelen esetben is, akkor 4 csoportról, 

mivel tudják, hogy ezekre a gyermekekre nagyobb odafigyelés szükséges. Minderről azért tájékoztatta 

a hallgatóságot, hogy lássák, érezzék, hogy a testület felelősséggel bír az intézményekről, az ott 

dolgozókról és a jövőről.  

Ugyanilyen gonddal küzdenek a művészeti iskolánál is. Az intézményben az elmúlt időszakban az 

órakereteket feltöltötték azért, hogy a pedagógusoknak meg legyen a 22 órája, ezért felvételt nyertek a 

hangszeres órákra az olyan gyermekek is, akik nem feltétlenül jó kedvvel zenéltek. Mivel ez nem 

kötelező feladat, az önkormányzat költségeit növeli, ezért meg fogják vizsgáltatni május 31-ig, hogy 

az egyéni tanszakokra kik és milyen követelmények alapján, illetve hány főben vehetők fel. A 

fenntartó az alapító okiratban határozza meg a létszámokat, nem az osztályok, nem a csoportok 

számát. A csoportok szervezését a törvény írja elő. A testület mindent elkövet azért, hogy az évekkel 

ezelőtt felépített rendszer továbbra is fennmaradjon. Képviselői esküjükhöz méltóan a lengyeltóti 

emberek jövőjének megteremtése a fő céljuk. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy 

megmaradjon az iskola, óvoda, szakszolgálat, művészeti iskola, és az állam így egyben megtartva 

vegye át. A tényekkel szemben ő sem tud érvelni, nem könnyű kimondani, hogy álláshelyek szűnnek 

meg legyen szó karbantartóról vagy pedagógusról.  

 

Harsányi Éva óvodavezető 

 

A polgármester úr által elmondottak 1 hónappal ezelőtt ismertek voltak. Mindenki azon dolgozik, 

hogy ennek a problémakörnek a megoldását minél rugalmasabban oldják meg. 2006-ban egy nagyon 

szép épületet kaptak, 6 csoport működésével, 150-es férőhellyel. 2004-ben, 2005-ben 140-150 fős 

gyermeklétszám volt, az októberi statisztika szerint 122 az idei évben beíratott gyermekek száma. Az 

adatok bizonyítják azt, hogy itt már egy csoportnyi gyermeket „elvesztettek”. A településnek és az 

intézménynek véleménye szerint egyéb sajátosságai is vannak. Az egyik fogalom a hátrányos 

helyzetűség, amikor a család anyagi helyzetére való tekintettel jogosulttá válik a gyermekvédelmi 

támogatásra. A támogatás igénybevételére 2006-tól napjainkig folyamatos emelkedés mutatkozik, ami 

a bentlévő gyermeklétszám 65,5 %-a. A halmozottan hátrányos helyzetűek, amellett, hogy 

gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, a szülőnek nyilatkoznia kell a jegyző felé, hogy az iskola 

végzettségük a 8 általánost nem haladja meg. A mai világban probléma, ha valaki 2-3 szakmával 

rendelkezik, de még nagyobb probléma az, ha semmilyennel sem, mivel a foglalkoztatásba való 

bevonás nagyobb nehézségekkel jár. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma is nőtt az 

elmúlt években, amely a jelenlegi gyermeklétszám 40 %-a. A beilleszkedési, tanulási, magatartási 

zavarokkal küzdő gyermekekkel kapcsolatban elmondja, hogy a költségvetés az idei évben nem 
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támogatja a fejlesztésüket. A zavartalan intézményi működés megvalósítására a hátrányos helyzetű 

kistérségi szerepből adódó pályázatok lehetőséget biztosítottak intézményfejlesztésre, bértámogatásra 

és szociális hátrányok enyhítésére. A 122 és 129-es létszámok lehetővé tették az olyan mérvű 

csoportszervezéseket, hogy alacsonyabb létszámban működnek, melynek hozadéka is volt. Nem 

mindegy, hogy 31-32 gyermekkel foglalkoznak egy csoportban és azon belül a pedagógiai munka 

színvonala milyenné válhat. A nevelőtestület innovatív tagjai által kidolgozott „Jó gyakorlatok” 

pályázati lehetőséget biztosíthatnak számukra a TÁMOP keretre. Alátámasztja, hogy a minőségi 

munka létszámfüggő is lehet. A jelenlegi közoktatási törvény alapján az átlag gyermeklétszám az 

óvodai csoportokban 25 fő, mely emelkedhet 10-20 %-al.  

Kéri a Polgármester Urat, úgyis, mint a kistérség elnökét, hogy a létszámleépítésbe beleeső kollégák 

elhelyezkedését a kistérségen belül segítse. Mint gyermekintézmény vezetője fontosnak tartja, hogy 

nyugodt körülmények között végezzék tevékenységüket. Március 5-én 17.00 órakor a 

csoportösszevonással kapcsolatban a szülők bevonásával megbeszélést tartanak, melyre tisztelettel 

meghívja polgármester urat. 

 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A március 5-i megbeszélésen természetesen részt fog venni. Elmondja, hogy az intézmény fenntartója 

a Többcélú Kistérségi Társulás, melynek a jogosítványa az indítható csoportok számáról határozni. A 

társulás a tegnapi ülésén szeptember 1-től 5 csoportban határozta meg az intézmény működését. Az, 

hogy a döntést az intézményben hogyan hajtják végre, és hogyan szervezik meg, szakmai kérdés, ebbe 

nem kíván beleszólni. Az intézmény főigazgatója, az intézményegység vezető, valamint az óvoda 

vezetője az alkalmazotti közösséggel fogja megtárgyalni. Tudni kell, hogy ez a döntés ezt a nevelési 

évet nem érinti. A megszűnt munkaviszonyú dolgozók elhelyezkedésének megsegítésére keresni 

fogják a megoldást, de szem előtt kell tartani, hogy a lengyeltótiak előnyt fognak élvezni.  

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

5/2012.(III.1.) rendelete 

az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről 

 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

 

 

3.) Egyes bizottságok feladatait és hatásköreit érintő önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 

rendelet – tervezet megtárgyalása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztést a bizottság megtárgyalta, az abban foglaltakkal 

egyetért.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

6/2012.(III.1.) rendelete 

egyes bizottságok feladatait és hatásköreit érintő  

önkormányzati rendeletek módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

4.) Orvosi rendelő fenntartási költségeinek orvosok által 2012.évben fizetendő mértékének 

megállapítása.  

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták a 4. változat elfogadását 

javasolja. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 1 ellenszavazattal  az alábbi határozatot hozza: 

 

35/2012.(II.29.) képviselő-testületi határozat 

 

 

                                1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, 

                                Bem u.20.sz. alatti orvosi rendelőre vonatkozó rezsiköltség felosztását 

                                2012. március 1. napjától   az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

                                Védőnő     12.130,-Ft/hó 

         Mentő     49.828,-Ft/hó 

         Fogorvos     47.722,-Ft/hó 

         Gyermekorvos    48.340,-Ft/hó 

         I.körzet     49.328,-Ft/hó 

         II. körzet      49.328,-Ft/hó 

            Ügyelet                100.723,-Ft/hó 

 

                       2.) A megállapított rezsiköltség 2012. március 1-től június 30-ig 

                                érvényes. 2012. július 1-től a fizetendő díjakat felül kell vizsgálni. 

 

                                Határidő: 1.) pont: azonnal 

                                                2.) pont: 2012. június 30. 

 

                                Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

5.) Lengyeltóti Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

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

 

A Jogi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja. 

 

 

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

 

36/2012.(II.29.) képviselő-testületi határozat  

 

 

1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 93/2004.(VI.29.) számú határozatával 

jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatát hatályon kívül helyezi. 

 

2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárások 

előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos tevékenységről, valamint a felelősségi rendről 

szóló Közbeszerzési Szabályzatot az előterjesztéshez mellékelt formában és tartalommal 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

6.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A Jogi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja. 

 

 

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

 

37/2012.(II.29.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodás alábbiak szerinti módosítását: 

 

1. A Társulási Megállapodás IV. A Társulás részletes feladatai E) Belső ellenőrzés ellátása 

 

1. A Társulás a kistérség önkormányzatainál, illetve azok intézményeinél a belső ellenőrzési feladatok 

ellátását a székhelytelepülés önkormányzati hivatal szervezeti egységén keresztül biztosítja. 

 

szövegrész helyébe: 

 

1. A Társulás a kistérség önkormányzatainál, illetve azok intézményeinél a belső ellenőrzési feladatok 

ellátását a Társulási Tanáccsal szerződéses jogviszonyban álló szervezet biztosítja. 

 

szövegrész kerül. 

2. A Társulási Megállapodás XIII. A társulás gazdálkodása, vagyona és a gazdálkodás 

ellenőrzése című fejezet: A társulás bevételei 
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5. Az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közigazgatási területükön lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek után a kötelező felvételt biztosító óvodába, általános 

iskolába beíratott tagintézménybe a bevétellel nem fedezett kiadást gyermekarányosan megfizetik.  

 

szövegrész helyébe: 

 

5. Az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közigazgatási területükön lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek után a kötelező felvételt biztosító óvodába, általános 

iskolába beíratott tagintézménybe a bevétellel nem fedezett kiadásokért egyetemlegesen felelnek. 

 

Azok után az oktatási-nevelési intézménybe beíratott gyermekek után, akik nem az alapító 

okirat szerinti beiskolázási körzetből veszik igénybe az oktatási-nevelési szolgáltatást az az 

önkormányzat fizeti a normatívával és egyéb bevételekkel nem fedezett fennmaradó kiadásokat, 

melynek közigazgatási területén az oktatási-nevelési intézmény található, és amely oktatási-

nevelési intézménynél a beíratott gyermekek után az igényelt normatíva bevételként 

elszámolásra kerül. 

 

szövegrész kerül. 

 

3. A Társulási Megállapodás 7. számú melléklete: „Megállapodás közös igazgatású közoktatási 

intézmény működtetéséről és finanszírozásáról” IV. ’A közoktatási intézmény működésének 

finanszírozása’ című fejezet 

 

2. Az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közigazgatási területükön lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek után a kötelező felvételt biztosító óvodába, általános 

iskolába beíratott tagintézménybe a bevétellel nem fedezett kiadást gyermekarányosan megfizetik.  

 

szövegrész helyébe: 

 

2. Az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közigazgatási területükön lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek után a kötelező felvételt biztosító óvodába, általános 

iskolába beíratott tagintézménybe a bevétellel nem fedezett kiadásokért egyetemlegesen felelnek. 

 

Azok után az oktatási-nevelési intézménybe beíratott gyermekek után, akik nem az alapító 

okirat szerinti beiskolázási körzetből veszik igénybe az oktatási-nevelési szolgáltatást az az 

önkormányzat fizeti a normatívával és egyéb bevételekkel nem fedezett fennmaradó kiadásokat, 

melynek közigazgatási területén az oktatási-nevelési intézmény található, és amely oktatási-

nevelési intézménynél a beíratott gyermekek után az igényelt normatíva bevételként 

elszámolásra kerül. 

 

szövegrész kerül. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

7.) Tájékoztató a jegyző 2011.évi teljesítménykövetelményeinek értékeléséről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A Jogi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

38/2012.(II.29.) képviselő-testületi határozat 

 

 

                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző  

                                 2011. évi teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

                                 Határidő: folyamatos 

                                 Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

8.) Önkormányzati garázsok bérleti díjának megállapítása. 

 

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: 

 

39/2012.(II.29.) képviselő-testületi határozat 

 

 

               Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a garázsok bérleti díját 2012.    

               január 1. napjától 234,66-Ft/m2/hó + ÁFA összegben állapítja meg. 

 

               Határidő: azonnal 

               Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

 

9.) Önkormányzat tulajdonában lévő Lengyeltóti 0112 hrsz-ú külterületi földterület haszonbérbe 

adása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A Jogi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta az abban foglaltakkal egyetért.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

40/2012.(II.29.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 01. napjától haszonbérbe adja 

Szőke Zoltán részére az önkormányzat tulajdonában lévő Lengyeltóti 0112 hrsz., 700m2  

alapterületű külterületi földterületet 3,50,-Ft/m
2
/év, összesen 2 450,-Ft/év összegben, 5 éves 

időtartamban. 

      Felhatalmazza Zsombok Lajos  polgármestert a szerződés aláírására. 

 

      Határidő: azonnal 

      Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

10.) Lengyeltóti Óvodások Kincsesládikója Közhasznú Alapítvány 2011.évi támogatási megállapodás 

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 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

 

41/2012.(II.29.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testület a Lengyeltóti Óvodások Kincsesládikója 

Közhasznú Alapítvánnyal kötött Megállapodás 2. pontját módosítja. A „ Kincsesládikó” a 

támogatásra kapott  összeggel,  számlák  alapján,  2013.       április 30-áig számol el. 

Felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy a Megállapodás módosítását aláírja         

a Lengyeltóti Kincsesládikó Közhasznú Alapítvánnyal. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

11.) Siketek és Nagyothallók Országos Szövetség, Somogy Megyei Szervezetének támogatási 

kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A Jogi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta javasolja, hogy a testület ne támogassa a szervezet 

kérelmét, inkább a helyi civil szervezetek támogatását tartja szem előtt.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

42/2012.(II.29.) képviselő-testületi határozat 

 

 

                Lengyeltóti Város Képviselő-testülete 2012. évben nem nyújt támogatást a 

                Siketek és Nagyothallók Somogy megyei Szervezetének. 

 

                 Határidő: értelem szerint 

                 Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

12.) Az „Oltalmazó Kezek” Alapítvány befogadási kérelme. 

 

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 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

43/2012.(II.29.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Oltalmazó Kezek” Alapítvány (székhely: 

8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 149.) részére a szociális alapszolgáltatás keretében nyújtott házi 

segítségnyújtás finanszírozási rendszerbe történő befogadásához szükséges önkormányzati hozzájáruló 

nyilatkozatot nem adja meg. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

13.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, valamint az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

44/2012.(II.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                                          A képviselő-testület a polgármester két ülés között végzett 

                                          tevékenységéről, valamint az átruházott hatáskörben hozott 

                                          döntésekről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 
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14.) 2011.évi költségvetési rendelet módosítása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

7/2012.(III.1.) rendelete 

az önkormányzat 2011.évi költségvetését megállapító 

4/2011.(II.25.) rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

15.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 32/2008.(XII.12.) 

rendelet módosítása 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

 

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

 

 

45/2012.(II.29.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a SZENTGYÖRGY-INVEST Kft. (Lengyeltóti, 

külterület 0135/1. hrsz.) kérelmére a DDOP-1.1.1/A jelű, az üzleti infrastruktúra és a befektetési 

környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása című komponensére 

benyújtandó pályázatához a tulajdonát képező lengyeltóti belterületi 0133. hrsz-ú, árok megnevezésű 

ingatlana tekintetében a melléklet szerinti hozzájáruló nyilatkozatot kiadja. 

Egyúttal Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos 

polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős. Zsombok Lajos polgármester 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

8/2012.(III.1.) rendelete 

a 19/2009.(IX.25.), 33/2009.(XII.15.), 11/2010.(IV.23.), 2/2012.(I.31.)  

rendeletekkel módosított  

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 32/2008.(XII.12.) rendelete módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
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16.) Pogányvölgyi Tanuszoda 2012.évi szolgáltatási díjainak módosítása 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

Zsombok Lajos  polgármester  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012.(I.30.) határozatával elfogadta a 

február 1. napjától érvényes uszodai belépő díjakat.  

A Balatoni Úszóiskola Kft. az új pályabérleti díjakkal kapcsolatban megkereste a Felügyelő 

Bizottságot. A bizottság a február 13-án megtartott ülésén a díjakat felülvizsgálta és javaslattal él a 

Taggyűlés felé, hogy azok az alábbiak szerint kerüljenek módosításra:  

Pályabérleti díj (óránként) 1.600,-Ft/pálya+ 200,-Ft a gyermekjegy lengyeltótiaknak és vidékieknek 

egyaránt. 

A Tanuszoda Kft. ügyvezetője a fenti képviselő-testületi határozatból hiányolta a szauna felfűtési díj 

megállapítását, valamint az öltözőszekrény kulcsáért fizetendő összeg megállapítását. 

A Felügyelő Bizottság az ügyvezető kérelmével kapcsolatban az alábbi javaslattal él a Taggyűlés felé: 

A Felügyelő Bizottság javasolja a taggyűlésnek hogy a szauna a korábbi évekhez hasonlóan heti  2 

alkalommal (szerdán és szombaton) üzemeljen. Az a személy, aki más napokon kívánja igénybe venni 

2.200,-Ft szauna felfűtési díjat köteles fizetni. Az öltözőszekrény kulcs betétdíjaként értéktárgy, vagy 

személyi igazolvány leadása szükséges. A kulcs elvesztése esetén 1.000,-Ft fizetendő.  

Tájékoztatja a testületet, hogy a Taggyűlés a Felügyelő Bizottság javaslatait megtárgyalta, azokat 

elfogadta. Kéri a képviselő-testületet, hogy a Tanuszoda 2012.évi szolgáltatási díjainak módosítását 

visszamenőleg február 1. napjától fogadja el.  

 

 

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

 

 

46/2012.(II.29.) képviselő-testületi határozat 

 

1.) A képviselő-testület a 23/2012.(I.30.) számú  határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

         2.)   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 

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 

+ 200,-Ft a 

gyermekjegy 

1600,-

Ft/pálya+200,-

Ft a 

gyermekjegy 
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Uszoda teljes bérlete (zártkörű 

rendezvényhez)  

15300,-Ft/óra  15300,-Ft/óra  

A szauna heti két alkalommal 

(szerdán és szombaton) üzemel. 

Az a személy, aki más napokon 

kívánja igénybe venni 2.200,-Ft 

szauna felfűtési díjat köteles 

fizetni.  

  

Az öltözőszekrény kulcs 

betétdíjaként értéktárgy, vagy 

személyi igazolvány leadása 

szükséges. A kulcs elvesztése 

esetén 1.000,-Ft fizetendő.  

  

 

 

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 és vidéki gyermekek esetében 200.- 

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 díját 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 
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17.) Marcali Kórház ágyleépítési ügye 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(A beadvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Tájékoztatja a jelenlévőkkel Dr. Kovácsy Tibor háziorvos beadványát mindkét bizottság megtárgyalta. 

A bizottság úgy foglalt állást, hogy tudomásul veszik a tényt, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

az egészségügy racionalizálása érdekében ágyleépítéseket tervez a Marcali Kórházban. Már régóta 

tudott volt a minisztérium ilyen irányú terve. Nem látnak reális lehetőséget annak a petícióval 

eredményt érjenek el a kórház jelenlegi aktív ágyainak esetleges további fennmaradására. 

Elmondja továbbá, hogy a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Tárulás határozatban kimondta, hogy 

fontosnak tartja a térség lakosságának megfelelő egészségügyi ellátását. Támogatja a petíciót a kórház 

racionalizálása a lakossági igények kielégítésével történjen meg. Ennek érdekében kérésüket 

eljuttatják az illetékes minisztérium államtitkárságához, és a Kereszténydemokrata Néppárt 

vezetőségéhez. 

 

 

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

 

 

47/2012.(II.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                            Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Marcali 

                            Kórház ágyleépítési ügyében tett bizottsági állásfoglalást 

                            tudomásul veszi. 

 

                            Határidő: értelem szerint 

                            Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Tájékoztatja a testületet, hogy tegnapi nap folyamán Balázs Árpád Siófok Város polgármesterénél 

egyeztető megbeszélésen vett részt. A Kormányhivatal kifogással élt a Dél-Balatoni Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás megalakulása ellen. Az egyeztetésen határoztak arról, hogy a 

kifogásolt pontokat módosítani kívánják, mind a 6 kistérségből egy elnökségi tagot fognak választani. 

Az ordacsehi fejlesztéssel kapcsolatos megállapodásban semmit nem rögzítenek. A pályázat 

lezárásával a vagyon arány részeket a társulási megállapodásban rögzíteni fogják. Március 31-ig újabb 

tanácskozás várható az ügyben. Az ordacsehi lerakó 5 éven belül meg fog telni, előreláthatólag az 

eszközhasználati díjakból egy csökkentett paraméterű válogatót fognak létrehozni. Ennek a pályázati 

benyújtására május 31-ig kaptak haladékot. Jelen pillanatban 300 millió  Ft eszközhasználati díj van, a 

pályázat 850 milliós költségvonzattal fog járni. Elképzeléseik szerint a fennmaradó részt a beruházó 

beinvesztálja. Meg kell vizsgálni, hogy ez a beruházás megéri-e az önkormányzatoknak. Tudni kell, 

hogy a felépített hulladékszigetek 3 év múlva megszűnnek. Ismeretes, hogy ennek a térségnek 

semmiféle hasznot nem termelnek, viszont a költségeket ugyanúgy viselik.  

 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

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

keretében folytatja. 

 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

dr. Szatmári Ibolya                                                                                              Zsombok Lajos 

jegyző                                                                                                                   polgármester  

 

 


