
 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

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

üléséről 

 

 

Jelen vannak: 

 

- Zsombok Lajos polgármester, 

- Dankó József alpolgármester, Jozó Tamás (később érkezett),  Makarész Zoltán, Sipos 

Zoltán képviselő-testületi tagok, 

- Dr. Szatmári Ibolya jegyző, 

- Dr. Bek Melinda aljegyző-helyettes 

- Dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető, 

- Böröndi Franciska hatósági irodavezető, 

- Subicz Istvánné közgazdasági irodavezető, 

- Sándor János főmunkatárs, 

- Borbély Róbert főelőadó, 

- Dávid Jánosné főelőadó, 

- Nyers Györgyi intézményvezető, 

- Bódis Attiláné főelőadó  

 

 

Távol maradt: Kenyér Endre és dr. Kovácsné Füstös Erzsébet képviselő-testületi tagok. 

 

 

 

 

Zsombok Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 4 fő 

képviselő-testületi tag megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 

 

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

 

 

 

1.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011.évi munkájáról. 

Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

2.) Lengyeltóti Város Környezetvédelmi Program felülvizsgálata  

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2012.évi Közbeszerzési Terve. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

4.) Fodor András Általános Iskola és Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő 

térítési díjakról szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

5.) Folyószámlahitel felvétele. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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6.) DDOP-5.1.5./B.-11 kódszámú „Helyi és térségi vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázathoz 

sajátforrás biztosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

7.) „Lengyeltóti és Környéke Ivóvízminőség-javító Program” pályázathoz saját forrás kiegészítésére 

BM önerő benyújtása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

8.) Pályázat benyújtása iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra –fejlesztésre, felújításra. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

9.) Lengyeltóti Városi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.  

Előadó: Zsombok Lajos 

 

10.) Városi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása.  

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

11.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat szakfeladat rend változás.  

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

  

12.) Pályázat benyújtása közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása (térfigyelő 

rendszer kiépítése) pályázatra 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

13.) Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

működéséhez hozzájárulás kérése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

14.) Életmentő Gyermek- Intenzív Alapítvány támogatási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

15.) Horváth Gábor és társai Lengyeltóti, Csokonai u.6.sz. alatti lakosok kérelme kapu cseréjére. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

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

hozott döntésekről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

17.) Gáspár Sándor Lengyeltóti, Szent E.tér 1/a. szám alatti lakos, önkormányzati lakáshoz  

tartozó garázs használatának kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

18.) Tájékoztató a kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása c.  KEOP-6.2.0/A/09-

11 pályázatról. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Zárt ülés: 

 

1.) Lengyeltóti, Csokonai u.6.sz. ingatlan átjárási szolgalmi jog, illetve ingatlanvásárlási ügye. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

2.) Települési szilárd hulladék szállítási díj megfizetéséhez kedvezményt igénylők kérelmének 

elbírálása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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3.) Önkormányzati bérlakás iránti kérelem. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

50/2012.(III.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                                      A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 

                                      pontok tárgyalásával egyetért. 

 

 

 

1.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011.évi munkájáról. 

Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos polgármester 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, az abban foglaltakkal 

egyetértenek. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

51/2012.(III.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                                       Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

                                       a Polgármesteri Hivatal 2011.évi tevékenységéről szóló  

                                       beszámolót elfogadja. 

 

                                       Határidő: azonnal 

                                       Felelős: dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

 

2.) Lengyeltóti Város Környezetvédelmi Program felülvizsgálata  

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos polgármester 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jogi bizottság az előterjesztést megtárgyalta az abban foglaltakkal 

egyetért. Elmondja, hogy a kistérségi társulás ülésén döntöttek, hogy  térségi szinten is elkészítik a 

Környezetvédelmi Programot, mely feladat elvégzésére az áprilisi ülésre árajánlatot kértek.  
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

52/2012.(III.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                                      Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

                                      2012-2013.évre szóló Környezetvédelmi Program felülvizsgálata 

                                      Lengyeltóti Városra vonatkozó fejezetét jóváhagyja. 

 

                                      Határidő: azonnal 

                                      Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2012.évi Közbeszerzési Terve. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos polgármester 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jogi bizottság az előterjesztést megtárgyalta az abban foglaltakkal 

egyetért.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

53/2012.(III.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                                     Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

                                     2012.évi Éves Közbeszerzési Tervet jóváhagyja. 

 

                                     Határidő: azonnal 

                                     Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

4.) Fodor András Általános Iskola és Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő 

térítési díjakról szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos polgármester 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jogi bizottság az előterjesztést megtárgyalta a rendelet 

módosítással egyetért. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2012.(III.30.) rendelete 

a Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai – szakmai Szolgáltató Intézményben 

fizetendő dijakról szóló 

24/2007.(XII.21.) rendelete módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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5.) Folyószámlahitel felvétele. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 

 

A jogi bizottsági ülésen szó esett arról, hogy a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy az 

OTP a folyószámla hitelt az önkormányzat részére biztosítsa. Ennek az volt az oka, hogy a forint 

számla hitelek fedezete eddig az állami normatíva volt, ami havonta érkezik az önkormányzatok 

számlájára, és ezt fedezetként nem engedélyezi az új jogszabály.  

A Kaposvári OTP. munkatársa tájékoztatta, hogy viszonylag rövid időn belül várható olyan 

törvénymódosítás,  ami lehetővé fogja tenni az állami normatíva fedezetiségét. Az új szabályozást 

elfogadták, de még nem jelentették meg. Célszerű lenne a hatályban lévő jogszabályokra hivatkozással 

ezt a kérelmet benyújtani.  

 

Subicz Istvánné közgazdasági irodavezető 

 

A Kormányhivatalon keresztül kell kérni, hogy engedélyezzék a működési hitelfelvételt.  

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

54/2012.(III.29.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos 

polgármestert, hogy a jogszabályi feltételeknek megfelelően a működési kiadások 

teljesítéséhez folyószámlahitelre terjesszen elő igény kérelmet, és tegye meg a szükséges 

intézkedéseket.  

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester                                               

                                                                                                           
 

 

 

 

 

6.) DDOP-5.1.5./B.-11 kódszámú „Helyi és térségi vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázathoz 

sajátforrás biztosítása. 

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 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

55/2012.(III.29.) képviselő-testületi határozat  

 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Dél-Dunántúli Operatív Program „ 

Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címmel kiírt (DDOP-5.1.5/B-11), 

Somogyvár és térsége ( ezen belül  Lengyeltóti, Csokonai és Kossuth L. utcák 359/1, 340/2, 339/13, 

366, 339/11, 143, 501/1, 518 hrsz) csapadékvíz elvezetése pályázat beadásával, és a támogatás 

szempontjából elszámolható Lengyeltótira eső   13 701 458    Ft bruttó összköltségű beruházáshoz 

szükséges saját forrást,   685 073    Ft -ot az éves költségvetése terhére biztosítja.  

Az igényelt támogatás  13 016 458  Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a pályázathoz szükséges azonos 

tartalmú nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

7.) „Lengyeltóti és Környéke Ivóvízminőség-javító Program” pályázathoz saját forrás kiegészítésére 

BM önerő benyújtása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A jogi bizottság az előterjesztést megtárgyalta az abban foglaltakkal egyetért. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

56/2012.(III.29.) képviselő-testületi határozat  

 

                                Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatal- 

                                mazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy a Lengyeltóti és Környéke 

                                Ivóvízminőség – javító Program pályázat előkészítési munkák saját 

                                forrás kiegészítése tárgyában a Lengyeltóti és Környéke Ivóvízminőség- 

                                javító társulás által benyújtandó pályázathoz Lengyeltóti város Önkor- 

                                mányzat nevében megtegye. 

 

                                Határidő: azonnal 

                                Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

8.) Pályázat benyújtása iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra –fejlesztésre, felújításra. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

Ismerteti a jelenlévőkkel a bizottságok napirenddel kapcsolatos állásfoglalását. Javasolja, hogy 

kerüljön rögzítésre a határozatban, hogy nyertes pályázat esetén az igénybevételről később döntsenek.  
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

57/2012.(III.29.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter 4/2012. (III.1.) 

BM rendelete szerinti „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” 

kiírásra pályázatot nyújt be „Fodor András Általános Iskola sportpálya felújítása” 

címmel. 

A projekt összköltsége bruttó 15.339.752,- Ft, melyből 3.067.951,- Ft a pályázati önerő. 

A Képviselő-testület a szükséges önerőt a 2012. évi költségvetésében biztosítja. A 

szükséges önerő az Önkormányzat rendelkezésére áll, és a projekt megvalósítására 

kívánja azt felhasználni. Az Önkormányzat vállalja, hogy a rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően az építési célra igényelt támogatás legalább 5%-ának 

mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat 

alkalmaz. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a 

pályázat és a csatolandó dokumentumok aláírására. 

 

         A képviselőt-testület döntése értelmében sikeres pályázat esetén az előterjesztést újra napi- 

         rendre tűzi. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

9.) Lengyeltóti Városi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.  

Előadó: Zsombok Lajos 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

58/2012.(III.29.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala 

alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az Alapító Okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint irányító szerv a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése, az  államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény 90.§-a, és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 

8/A.§-ában foglaltak alapján Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak 

szerint adja ki: 

szövegrész helyébe: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint irányító szerv a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8.§, és 11.§-a és az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. 

rendelet 5.§-ában foglaltak alapján Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az 

alábbiak szerint adja ki: 

szövegrész kerül. 
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2. Az Alapító Okirat 4. pontja ’Alaptevékenysége’ az alábbi szakfeladatokkal egészül ki: 

 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841908 Fejezeti és általános tartalék elszámolás 

 

3. Az Alapító Okirat 4. pontja ’Alaptevékenysége’ –ből az alábbi szakfeladatok törlésre 

kerülnek: 

 

360000 Víztermelés,- kezelés, - ellátás 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

412000 Lakó-és nem lakó épület építése 

421100 Út, autópálya építése 

429100 Vízi létesítmény építése 

429900 Egyéb m.n.s. építés  

493909 Máshova nem sorolt szárazföldi személyszállítás (iskolabusz) 

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

591113 Egyéb televíziós műsor készítés (Városi Tv.) 

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

813000 Zöldterület kezelés 

841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 

841402 Közvilágítás 

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  ( 1-4) évfolyam 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 5-8 évfolyam ) 

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín –és bábművészeti  

             ágban 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

856012 Korai fejlesztés gondozás 

856013 Fejlesztő felkészítés 

862240 Egyéb, máshova nem sorolt járóbeteg ellátás (ügyelet) 

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869042 Ifjúság egészségügyi gondozás 

881011 Idősek nappali ellátása 

881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882116 Ápolási díj méltányossági alapon 

882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

882122 Átmeneti segély 

882123 Temetési segély 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882201 Adósságkezelési szolgáltatás 

882203 Köztemetés 

889101 Bölcsődei ellátás 

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

889921 Szociális étkeztetés 

889922 Házi segítségnyújtás 
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889924 Családsegítés 

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki  szolgáltatás 

889935 Otthonteremtési támogatás 

889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások 

890112 Az egyenlő bánásmód megvalósítását célzó tevékenységek  és programok 

890301 Civil szervezetek támogatása 

890441 Közcélú foglalkoztatás 

890442 Közhasznú foglalkoztatás 

890443 Közmunka 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények kiállítások szervezése 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

931201 Versenysport- tevékenység  és támogatása 

960302 Köztemető fenntartás és működtetés 

 

4. Az Alapító Okirat 4. pontja ’Alaptevékenysége’ szövegrész az alábbiak szerint módosul: 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 92. § (1) bekezdése szerint a költségvetési 

szerv alaptevékenysége a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, illetve az alapító okiratban a 

költségvetési szerv szakmai alapfeladatként meghatározott, valamint az alaptevékenysége ellátására 

rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából 

végzett tevékenység.  

A költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzett valamennyi tevékenységét az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 92. § (1) bekezdése szerint kell besorolni.
12

 

 

szövegrész helyébe: 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a költségvetési 

szerv jogszabályban vagy az alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi 

személy. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (2) bekezdés a.) pontja szerint a 

költségvetési szerv tevékenysége lehet alaptevékenység, amely a létrehozásáról rendelkező 

jogszabályban, alapító okiratában a szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint a (3) 

bekezdés szerinti, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (3) bekezdése szerint a költségvetési 

szerv a rendelkezésére álló kapacitásokat szakmai alapfeladata ellátására használhatja. 

Kivételesen az időlegesen szabad kapacitásait nem kötelezően végzett tevékenységre is 

hasznosíthatja. 

 

szövegrész kerül. 

 

5. Az Alapító Okirat 8. pontja ’Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje’ pontja az 

alábbiak szerint módosul: 
 

A képviselő-testület - nyilvános pályázat  alapján - a jogszabályban  megállapított képesítési 

követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. A pályázati 

eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el. (a 1990.évi 

LXV. törvény  36.§. (1) bek., valamint  az 1992.évi XXIII. törvény  8.§. alapján) 
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szövegrész helyébe: 

 

A képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek 

megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. A pályázati eljárás előkészítésével és 

lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el (a 1990.évi LXV. törvény  36.§. (1) 

bek., valamint  a 2011.évi CXCIX. tv. a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény  247.§.-a 

alapján) 

  

szövegrész kerül. 

 

6. Az Alapító Okirat 9. pontja ’Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok’ pontja az alábbiak 

szerint módosul: 
 

- köztisztviselői jogviszony   ( az 1992.évi XXIII.tv. (Ktv) alapján )  

- közalkalmazotti jogviszony ( az 1992.évi XXXIII.tv. ( Kjt ) alapján 

-     munkaviszony   (az 1992.évi XXII.tv. ( Mt. ) alapján ) 

- egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony  ( pl.megbízási jogviszony )  

az 1959. évi IV. tv. ( Ptk) alapján                      

szövegrész helyébe: 

- köztisztviselői jogviszony (a 2011.évi CXCIX. tv. a közszolgálati tisztviselőkről alapján )  

- közalkalmazotti jogviszony ( az 1992.évi XXXIII.tv. ( Kjt ) alapján 

-     munkaviszony   (az 1992.évi XXII. tv. ( Mt. ) alapján ) 

- egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony  ( pl.megbízási jogviszony )  

az 1959. évi IV. tv. ( Ptk) alapján                      

 

szövegrész kerül. 

7. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

10.) Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala látja el a gazdálkodói feladatokat munkamegosztási 

megállapodás alapján az alábbi gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő költségvetési 

szerveknek és törzskönyvi jogi személyeknek: 

 

a.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 3. 

b.) Lengyeltói Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 22. 

c.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 

 

szövegrész helyébe: 

10.) Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala látja el a gazdálkodói feladatokat munkamegosztási 

megállapodás alapján az alábbi gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő költségvetési 

szerveknek és törzskönyvi jogi személyeknek: 

 

a.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. 

b.) Lengyeltói Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 22. 

c.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 

 

szövegrész kerül. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

 

 

 

 



 11 

10.) Városi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása.  

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

59/2012.(III.29.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és 

Könyvtár Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az alapító okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint irányító a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 8. §-ában foglalt közművelődési feladat ellátására, figyelemmel a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

64.§-ára, valamint 73-81.§-aiban foglaltakra, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 

90.§-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 8/A.§-

ában foglaltak alapján, a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát az 

alábbiakban határozza meg: (8) 

 

szövegrész helyébe: 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint irányító a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 8. §-ában foglalt közművelődési feladat ellátására, figyelemmel a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

64.§-ára, valamint 73-81.§-aiban foglaltakra, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

8.§ és 11.§-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. 

rendelet 5.§-ában foglaltak alapján, a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár alapító 

okiratát az alábbiakban határozza meg: (11) 

szövegrész kerül 

2. Az alapító okirat 4. pontja ’Az intézmény alaptevékenysége:’ az alábbiak szerint módosul: 
 

Alaptevékenységi szakágazat: 932900 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

szövegrész helyébe: 

Alaptevékenységi szakágazat: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
(11)

 

szövegrész kerül. 

 

3. Az alapító okirat 4. pontja ’Az intézmény alaptevékenysége:’ az alábbiak szerint módosul: 

591113 Egyéb televízióműsor-készítés 

szövegrész helyébe: 

 

591000 Egyéb televízióműsor-készítés 
(11)

 

szövegrész kerül. 

 

4. Az alapító okirat 5. pontja: ’Az intézmény működési köre’ az alábbiak szerint módosul: 
591113 Egyéb televízióműsor-készítés 

 

szövegrész helyébe: 

 

591000 Egyéb televízióműsor-készítés 
(11)

 

szövegrész kerül. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 
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11.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat szakfeladat rend változás.  

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

60/2012.(III.29.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő szakfeladatokat hagyja 

jóvá: 

 
360000 Víztermelés,- kezelés, - ellátás 

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

412000 Lakó-és nem lakó épület építése 

421100 Út, autópálya építése 

422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

429100 Vízi létesítmény építése 

429900 Egyéb m.n.s. építés  

493909 Máshova nem sorolt szárazföldi személyszállítás (iskolabusz) 

522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése  fenntartása 

591000 Egyéb televíziós műsor készítés (Városi Tv.) 

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  

811000 Építményüzemeltetés  

813000 Zöldterület kezelés 

841112 Önkormányzati jogalkotás  

841401 Közvilágítás 

841402 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások  elszámolásai 

841902 Központi költségvetési  befizetések  

841906 Finanszírozási műveletek  

841907 Önkormányzatok elszámolásai  a költségvetési  szerveikkel 

841908 Fejezeti  és általános tartalékok  elszámolása 

842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

851013 Nemzetiségi  óvodai nevelés,  ellátás 

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex  támogatása  

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  ( 1-4) évfolyam 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók  nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4  

             évfolyam ) 

852013 Nemzetiségi tanulók  nappali rendszerű  általános  iskolai  nevelése,oktatása (1-4 évfolyam ) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 5-8 évfolyam ) 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók  nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8  

             évfolyam) 

852023 Nemzetiségi tanulók  nappali rendszerű  általános  iskolai  nevelése,oktatása (5-8 évfolyam ) 

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín –és bábművészeti  

             ágban 
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855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

855913 Nemzetiségi  tanulók  napközi otthoni nevelése 

855914 Általános iskolai  tanulószobai nevelés 

855915 Sajátos nevelési igényű  tanulók  általános  iskolai  tanulószobai nevelése 

855916 Nemzetiségi tanulók  általános  iskolai  tanulószobai nevelése 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

856012 Korai fejlesztés  gondozás 

856013 Fejlesztő felkészítés 

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

862102 Háziorvosi ügyeleti  ellátás 

862240 Egyéb, máshova nem sorolt járó beteg ellátás (ügyelet) 

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869042 Ifjúság egészségügyi gondozás 

881011 Idősek nappali ellátása 

881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

882000 Önkormányzati  szociális  támogatások finanszírozása 

882114 Helyi rendszeres  lakásfenntartási támogatás 

882116 Ápolási díj  méltányossági alapon 

882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

882122 Átmeneti segély 

882123 Temetési segély 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882201 Adósságkezelési szolgáltatás 

882203 Köztemetés 

889101 Bölcsődei ellátás 

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

889921 Szociális  étkeztetés 

889922 Házi segítségnyújtás 

889924 Családsegítés 

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki  szolgáltatás 

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások 

890111 Esélyegyenlőség  elősegítését célzó általános , komplex tevékenységek, programok 

890112 Az egyenlő bánásmód megvalósítását célzó tevékenységek  és programok 

890411 hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex  felzárkóztató programjai 

890301 Civil szervezetek támogatása 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak  hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása  

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények kiállítások szervezése 

910121 Könyvtári állomány  gyarapítása, nyilvántartása 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502 Közművelődési  intézmények, közösségi színterek működtetése 

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

931201 Versenysport- tevékenység  és támogatása 

932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás  

949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység  

960302 Köztemető fenntartás és működtetés 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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Jozó Tamás képviselő-testületi tag megérkezik az ülésre. 

 

 

 

12.) Pályázat benyújtása közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása (térfigyelő 

rendszer kiépítése) pályázatra 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottság az előterjesztésben foglaltakkal egyetért.  

 

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

 

 

61/2012.(III.29.) képviselő-testületi határozat  

 

                              

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter 4/2012. (III.1.) 

BM rendelete szerinti „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” 

kiírásra pályázatot nyújt be „Lengyeltóti településen térfigyelő kamerás rendszer 

megvalósítása ” címmel. 

A beruházás közterületen, illetve közintézmények külső homlokzatán 9 térfigyelő kamera 

kiépítésével valósul meg, melyek adatait egy zárt rendszeren keresztül központi helyen 

gyűjtik és tárolják. 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt megvalósítás fejlesztési 

költségeit bruttó 9 923 645.-Ft-ban határozza meg melyhez bruttó 7 938 915,- Ft 

támogatást igényel (80%) és bruttó 1 984 730,- Ft saját forrást biztosít (20%) 

A Képviselő-testület a szükséges önerőt a 2012. évi költségvetésében biztosítja. A 

szükséges önerő az Önkormányzat rendelkezésére áll, és a projekt megvalósítására 

kívánja azt felhasználni. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a 

pályázat benyújtására és a csatolandó dokumentumok aláírására. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

13.) Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

működéséhez hozzájárulás kérése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

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

 

A Jogi Bizottság a hozzájárulás megállapításáról szóló döntést 2012. őszére javasolja elnapolni.  

 

 

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

 

62/2012.(III.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                                       A képviselő-testület a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi 

                                       Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség működéséhez 

                                       való hozzájárulás megállapítását 2012. őszére elnapolja. 

 

                                       Határidő: értelem szerint 

                                       Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

14.) Életmentő Gyermek- Intenzív Alapítvány támogatási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

 (Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A Jogi Bizottság nem javasolja a támogatás megállapítását. 

 

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

 

63/2012.(III.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                                    Lengyeltóti Város Képviselő-testülete 2012.évben nem nyújt 

                                    támogatást az Életmentő Gyermek- Intenzív Alapítvány részére. 

 

                                    Határidő: azonnal 

                                    Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

 

15.) Horváth Gábor és társai Lengyeltóti, Csokonai u.6.sz. alatti lakosok kérelme kapu cseréjére. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A Jogi Bizottság nem javasolja a kapu cseréjét, de a soron következő ülésre meg kell vizsgálni a 

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

 

64/2012.(III.29.) képviselő-testületi határozat 

    

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Gábor Lengyeltóti, Csokonai u. 6, 

Helligené Szabadi Zsuzsanna Lengyeltóti, Csokonai u. 6/B., Horváth Lászlóné Lengyeltóti, Csokonai 

u. 6/D., Lenhoffer Julianna Lengyeltóti, Csokonai u. 6/C. és Bessenyei Ákos Lengyeltóti, Csokonai u. 

4. szám alatti lakosok kérelmét, mely a kapu cseréjére irányul nem támogatja. Az április havi ülésig a 

hivatal a problémát megvizsgálja és javaslatot tesz a testület felé.  

 

Határidő: értelme szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

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

hozott döntésekről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

65/2012.(III.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                                     A képviselő-testület a polgármester két ülés között végzett  

                                     tevékenységéről, valamint az átruházott hatáskörben hozott 

                                     döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

 

17.) Gáspár Sándor Lengyeltóti, Szent E.tér 1/a. szám alatti lakos, önkormányzati lakáshoz  

tartozó garázs használatának kérelme. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Javasolja a testületnek, hogy az épület rossz állapota miatt 50 %-ban csökkentsék a bérleti díjat. A 

szintkülönbség kiküszöböléséhez a járólapokat biztosítani fogják.  

 

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

 

66/2012.(III.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Gáspár 

                                  Sándor Lengyeltóti, Szent E. tér 1/a. szám alatti önkormányzati 

                                  bérlakás bérlője részére, a lakáshoz tartozó garázst 2012. április 

                                  1-től kiutalja, a Lengyeltóti Zeneiskolánál fennálló munkaviszonya 

                                  idejére. A garázs bérleti díját 3.204,-Ft-ban határozza meg. A garázs 

                                  szintkülönbségének kiküszöböléséhez járólapokat biztosit kérelmező 

                                  részére.  

                                  Határidő: azonnal 

                                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester              
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18.) Tájékoztató a kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása c.  KEOP-6.2.0/A/09-

11 pályázatról. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

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

 

67/2012.(III.29.) képviselő-testületi határozat 

 

 

                                 Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-6.2.0/A. 

                                 09/11.pályázattal kapcsolatban a beszámolót elfogadja és felhatalmazza 

                                 Zsombok Lajos polgármestert, hogy a ROAD-BUILD 2007 Kft- Kaposvár 

                                 vállalkozóval folytasson tárgyalást annak érdekében, hogy a megfelelő 

                                 kereteken belüli árat kialkudja, illetve szükség esetén megyén kívüli 

                                 vállalkozásokat is megkeressen. 

                                 Felhatalmazza továbbá, hogy a pályázat megvalósítása érdekében az  

                                 önkormányzatnál meglévő erőforrásokat (közmunkások munkáját, a meglévő 

                                 faanyag és más bontott anyag felhasználási lehetőségét) felhasználja. 

 

                                 Határidő: értelem szerint 

                                 Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

                

 

19.) Egyebek: 

 

 

Zsombok Lajos polgármester  

 

Tájékoztatja a testületet, hogy a sportkör működésével kapcsolatban elmondja, hogy az elnökkel 

folytatott megbeszélés eredményeként arra az egyezségre jutottak, hogy a 3,5 millió forint 

támogatáson felül 1 fő közmunkás részvételét a pálya rendbentartására biztosítani fogják azzal a 

feltétellel, hogy  pénteki napokon előkészíti a pályát, a többi napokon pedig az önkormányzat által 

kiadott feladatokat látja el. A mosást az a sportegyesület épületében az uszoda erre kijelölt takarítója 

megoldja hétfő és keddi napokon.  

 

Elmondja továbbá, hogy a holnapi nap folyamán a Magyar Piacszövetség a Művelődési Háznál átadja 

a településeknek a vetőmagokat.  

 

Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy április 28-án lesz a fia esküvője, az Általános Iskola ebédlőjét 

vették bérbe. A művelődési ház vendégszobáit és a mikrobuszt is igénybe fogják venni, természetesen 

térítés ellenében. A leszámlázás után a befizetésről szóló igazolásokat a Polgármesteri Hivatal 

pénzügyi irodájában meg lehet tekinteni. 
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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  

 

 

 


