
J e g y z ő k ö n y v  

 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 24-én megtartott 

üléséről. 

 

 

Jelen vannak: 

 

- Zsombok Lajos polgármester, 

- Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész 

Zoltán képviselő-testületi tagok, 

- dr. Szatmári Ibolya jegyző, 

- Böröndi Franciska hatósági irodavezető, 

- Subicz Istvánné közgazdasági irodavezető, 

- Posza Jánosné pénzügyi ügyintéző, 

- Dávid Jánosné főmunkatárs, 

- Borbély Róbert főelőadó, 

- dr. Szücs Gábor kistérségi referens, 

- Bódis Attiláné főelőadó 

 

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

 

 

Távol maradt: Sipos Zoltán képviselő-testületi tag. 

 

 

Zsombok Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 6 fő 

megjelent, az ülés határozatképes és megnyitja. 

 

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

 

1.) Beszámoló az Önkormányzat által alapított, vagy támogatott alapítványok, egyesületek 

gazdálkodásáról, működéséről. 

Előadó: Alapítványok, egyesületek vezetői 

 

2.) Lengyeltóti Város egészségügyi helyzete. 

Előadó: Orvosok, védőnők, mentők 

 

3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011.évi egyszerűsített beszámolója. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

4.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011.évi költségvetésének teljesítéséről beszámoló, 

zárszámadási rendelet alkotása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

5.) Beszámoló a 2011.évi belső ellenőrzési tevékenységről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

6.) Temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1/2000.(III.23.) rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

7.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 

1/2000.(I.20.) rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
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8.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012.évi támogatására vonatkozó 

igény benyújtása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

9.) Lengyeltóti Kincsem Óvoda létszámcsökkentése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

10.) Lengyeltóti központjában veszélyes fák kivágása, metszése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

11.) FERRO-FLEX szakmai napra megállapodás megkötése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

12.) Fodor András Általános Iskola és Óvoda átszervezésének jóváhagyása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

13.) Kaposvári Harcosok Klubja kérése riasztóberendezés felszerelésére. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

14.) Magyar Rákellenes Liga Lengyeltóti Szervezete részére a 2011.évi támogatási megállapodás 

módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

15.) Lengyeltótiért Közalapítvány részére a 2011.évi támogatási megállapodás módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

16.) Pályázat benyújtása Magyarország legszebb települése cím elnyerésére. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

17.) Guangxi (Kínai) delegáció látogatása Lengyeltótiban. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

18.) Tájékoztató a városba érkező segélyszállítmányok elosztásával kapcsolatos szabályzat-tervezetről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

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

hozott döntésekről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

20.) Lengyeltóti Óvodások Kincsesládikója Közhasznú Alapítvány megkeresése közlekedési tanpálya 

kialakítására. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

21.) Pogányvölgyi Kistérségi Komplex Környezetvédelmi Program felülvizsgálata.  

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

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

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

23.) Tájékoztató a Művelődési Ház rendezvény-terveiről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
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Zárt ülés: 

 

1.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan megvásárlása iránti kérelem. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

2.) Önkormányzati lakás iránti kérelem. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

3.) Lengyeltóti, Szent E. tér 2/b. lakásbérleti szerződésének módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

 

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

 

71/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 

 

                                       A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 

                                       pontok tárgyalásával egyetért.  

 

 

 

1.) Beszámoló az Önkormányzat által alapított, vagy támogatott alapítványok, egyesületek 

gazdálkodásáról, működéséről. 

Előadó: Alapítványok, egyesületek vezetői 

 

(Az írásos előterjesztés és a beszámolók a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van: Keresztes László, Lenner Vilmos, Sipos Ferenc alapítványi 

képviselők.  

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Az Alapítványi beszámolót a jogi bizottság megtárgyalta azokat elfogadásra javasolja. 

 

Lenner Vilmos  Brass – Band Zenei Alapítvány  

 

Megköszöni a képviselő-testület elmúlt évi támogatását. Az önkormányzat anyagi lehetőségei is 

szűkösek, de kéri, hogy a jövőben is támogassák az alapítvány működését. 

 

Sipos Ferenc  Nyugdíjas Egyesület Elnöke  

 

Az egyesület nevében megköszöni a képviselő-testület és a polgármester úr támogatását. Az 

egyesületre a város minden rendezvényén, vagy bármely társadalmi munkában a jövőben is lehet 

számítani. Az egyesület megalakulásának 20. évfordulója 2011-ben volt, melyet méltóképpen nem 

tudtak megünnepelni, ezért 2012. őszén szeretnék ezt megtenni, melyhez kéri a képviselő-testület 

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

 

72/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 

 

                                         A képviselő-testület a: 

                                         - Lengyeltótiért Közalapítvány, 

                                         - Lengyeltóti Sportjáért Közalapítvány 

                                         - Ördöngös Néptánc Alapítvány beszámolóját az önkormányzat 

                                         által nyújtott támogatásra vonatkozóan elfogadja. 

 

                                         Határidő: azonnal 

                                         Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

 

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

 

73/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 

                                  A képviselő-testület a: 

                               - Marcali Tűzoltóság Tűzvédelmi Közalapítványa, 

                               - Brass Band Zenei Egyesület, 

                               - Lengyeltóti Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány, 

                               - Lengyeltótiért Somogyért Egyesület, 

                               - Somogyiak Baráti Köre, 

                               - Fodor Diáksport Egyesület, 

                               - Óvodások Kincsesládikója Közhasznú Alapítvány,  

                               - Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete 

                               - Városi Sportegyesület,  

                               tájékoztatóját az önkormányzat által nyújtott támogatásra 

                               vonatkozóan tudomásul veszi. 

 

                               Határidő: azonnal 

                               Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

          

 

2.) Lengyeltóti Város egészségügyi helyzete. 

Előadó: Orvosok, védőnők, mentők 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

A napirendi pont tárgyalásánál jelen van: dr. Sztankula Kornél fogorvos, Tóth József mentőállomás-

vezető. 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a háziorvosoknak értekezlet van, ezért nem tudnak jelen lenni 

a napirend tárgyalásánál. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a jövőre vonatkozóan egységes 

szempontrendszer kialakítását javasolja a beszámoló elkészítésére.  
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

74/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 

 

                          A képviselő-testület Lengyeltóti város egészségügyi helyzetéről 

                          szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

                          Határidő: azonnal 

                          Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

A soron következő napirendek tárgyalásánál jelen Szita László könyvvizsgáló.  

 

 

3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011.évi egyszerűsített beszámolója. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos polgármester 

 

A bizottságok az előterjesztéseket megtárgyalták, az abban foglaltakkal egyetértenek.  

 

Szita László  könyvvizsgáló 

 

Ismerteti a könyvvizsgálói jelentést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

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

 

75/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 

 

                         Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

                         2011.évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja és hozzájárul a 249/2000.(XII.24.) 

                         Kormányrendelet szerint összeállított – a könyvvizsgáló által záradékolt –  

                         2011.évi egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített éves 

                         pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás) 2012. június 

                         30-ig történő közzétételéhez és az Állami Számvevőszék részére történő 

                         megküldéséhez. 

 

                         Határidő: értelem szerint 

                         Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

 

4.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011.évi költségvetésének teljesítéséről beszámoló, 

zárszámadási rendelet alkotása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

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

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat  

10/2012.(IV.25.) rendelete 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011.évi költségvetése teljesítésének 

jóváhagyásáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5.) Beszámoló a 2011.évi belső ellenőrzési tevékenységről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

76/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 

 

                                        Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                                        a belső ellenőrzés 2011.évi tevékenységéről szóló beszámolót 

                                        elfogadja. 

 

                                        Határidő: azonnal 

                                        Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

6.) Temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1/2000.(III.23.) rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az 1.sz. rendelet-tervezettel ért egyet, valamint javasolja, 

hogy a jövő évi beszámoló szempontrendszerei kerüljenek kidolgozásra az üzemeltető felé. 

 

Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 

 

Kéri, hogy a jövő havi ülésre kerüljön kidolgozásra az urnasírok elhelyezésének kérdése is.  

 

Zsombok Lajos polgármester 

 

A nyugati temetőben folyik a kerítésépítés, ahol urnahelyek kialakítására is lehetőség nyílik. A keleti 

temetőben tervezik, a kereszt vonalában urnasírok kialakítását.  

 

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

 

77/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 

 

                                        A soron következő ülésre a jövő évi beszámolóval 

                                        kapcsolatos szempontrendszerek kerüljenek kidolgozásra 

                                        az üzemeltető felé. 

 

                                        Határidő: értelem szerint 

                                        Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2012./ IV.25./ önkormányzati rendelete 

a 16/2007.(VI.22.),  4/2008. (III.28.),  13/2009. (VI.26.),  19/2009.(IX.25.),  26/2009. (XI.27.),  

 2/2010.(I.29.), 2/2011. (I.28.),  8/2011. (II.25.) számú rendeletekkel módosított 

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló  

11/2000.(III.23.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

7.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 

1/2000.(I.20.) rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottság javasolja az előterjesztés napirendről való levételét. Mai nap érkezett egy felhívás mely 

szerint parlagfű mentesítés címén 3 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség.  

Korábban megállapodtak abban, hogy évi 3 alkalommal fognak füvet nyírni a városban,  amennyiben 

az említett pályázat sikerrel jár, akkor kedvezőbb helyzetbe kerülnek.  

 

Dankó József  alpolgármester 

 

A növények kizöldellése előtt keressék meg az összes illegális hulladék lerakóhelyet és kerüljenek 

rendbetételre. A lomtalanítás után is fontos bejárni ezen területeket.  

 

Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 

 

Többször szó esett már a kórház környezetének rendbetételéről, de eddig nem sok eredmény született. 

Milyen módszert lehet alkalmazni a tulajdonos ellen? Kényszerítsék rá, hogy kaszáljon, vagy végezze 

el az önkormányzat, de akkor fizesse meg.  

 

Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 

 

Megítélése szerint a cégnek a terület rendben tartásával kapcsolatban nincs kidolgozott koncepciójuk. 

Felajánlották polgármester úrral, hogy a hivatal elvégzi a feladatot és leszámlázzák, de erre még a cég 

részéről nem érkezett válasz. Mivel a cégnek az épületből bevétele nem származik, valószínű, hogy a 

legkisebb kiadással kívánják fenntartani, ami az őrszolgálatot jelenti. De természetesen egy nem lehet 

kifogás, a hivatal figyelni fog erre a témára és rákényszerítik, hogy elvégezze a cég, vagy elvégeztesse 

a rendben tartást.  

 

A rendelet-tervezettel kapcsolatban elmondja, hogy nem célszerű azt bevezetni, mivel az 

önkormányzati területek rendben tartásának rovására mehet, amennyiben a lakosságtól bevállalják 

ezeket a feladatokat. A jelenlegi fizikai állomány kapacitása is nagyon kicsi. A dolgozók támogatotti 

kategóriában vannak foglalkoztatva nem lehet díjat szabni a lakosok számára a fűnyírásra.  
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Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 

 

Kérdése, hogy ha a saját területét nem tartja rendben az önkormányzattól nem rendeli meg a 

szolgáltatást, akkor vele szemben milyen eljárás indulna? 

 

Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 

 

Túl azon, hogy kötelezik a feladat elvégzésére, bírságot is szabnak ki.  

 

Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 

 

Ha ennyi szankciót tudnak alkalmazni, akkor a város központjában miért van hónapok óta 

elhanyagoltan a kórház park? Előbb, utóbb csak rákényszerülnek arra, hogy vagy fizetnek, vagy 

rendbe tetetik.  

 

 

Böröndi Franciska  hatósági irodavezető 

 

A fűnyírás rendeletbe történő beépítésével a testület vállal magára plusz feladatokat. Az anyagban is 

rámutatott, hogy a legtöbb település  csak tervezi ennek bevezetését, de a véghez vitelt nem tudják. 

Egyetért a bizottság azon javaslatával, hogy az előterjesztést vegyék le a napirendről.  

 

 

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

78/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 

 

                           A képviselő-testület a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok 

                           rendjéről, a település tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.) rendelet módosításával 

                           kapcsolatos előterjesztést leveszi a napirendről. 

 

                           Határidő: azonnal 

                           Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

8.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012.évi támogatására vonatkozó 

igény 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 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

79/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 

 

1./ A Lengyeltóti Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Magyarország  2012.évi központi 

költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXVIII törvény  6. melléklet   2./ pontja alapján  ( továbbiakban  

6. melléklet )  támogatási igényt  nyújt be  az önhibájukon kívül  hátrányos  helyzetben lévő 

önkormányzatok  2012. évi  költségvetési támogatására. 
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2./ A Lengyeltóti Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő  önkormányzatok  2012. évi  támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a 

következő nyilatkozatot teszi: 

I.  A települési önkormányzat  lakosságszáma 2011. január 1-jén  1 000 fő feletti; 

II.A települési önkormányzat  helyi adó bevezetéséről döntött  és  2012. évben   67.050  ezer  forint  

összegű bevételt tervez; 

III. Az önkormányzat   2012.évi költségvetési rendeletét   95.541   ezer forint   összegű működési célú 

hiánnyal  fogadta el. 

IV. a./ Az önkormányzat  az Ötv. szabályai szerint  kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 

      b./ Az önkormányzat  2011. évi zárszámadását  a könyvvizsgáló  elfogadta 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény  50.§. (1) bekezdés  a.) 

pontjában meghatározott  rendezett  munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

9.) Lengyeltóti Kincsem Óvoda létszámcsökkentése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, az abban foglaltakkal egyetértenek. Ismerteti a 

jelenlévőkkel a létszámcsökkentést pénzügyi vonzatait.  

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

80/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 

 

1./ Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lengyeltóti Kincsem Óvoda 

engedélyezett létszámát 2 fő óvónő, és 1 fő dada létszámával csökkenti. Lengyeltóti Kincsem Óvoda 

engedélyezett létszámát 21 főben állapítja meg. 

 

2./ Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik a 2/2012.(III.1.) BM 

rendelet 5.§. (1) bekezdés g) pontja szerint, hogy költségvetési szerveinél és önkormányzati 

hivatalánál a meglevő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy tervezett 

új álláshelyeken, a fenntartói körön kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 

foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 

foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

10.) Lengyeltóti központjában veszélyes fák kivágása, metszése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.  
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

81/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Zrínyi u. 44. szám előtti 1 db 

bokrétafa (vadgesztenye), valamint a Zrínyi u. 6. szám alatti udvaron lévő 1 db lucfenyő kivágásával, 

továbbá a Zrínyi u. 12. szám előtti 1 db bokrétafa csúcsán lévő száraz ágainak levágásával egyet ért. A 

fák kivágását, metszését Furján Gábor Nagyatád, Munkácsy u. 41. szám alatti vállalkozótól 

megrendeli, a kivágás költségére 36.000.- Ft + Áfa, összesen: 45.720.- Ft összeget a Városgazdálkodás 

dologi kiadások terhére biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármester Urat 

a fák kivágására kötendő megállapodás aláírására.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

11.) FERRO-FLEX szakmai napra megállapodás megkötése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. 

 

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

 

82/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Ferro Flex Gép és Szerkezetgyártó 

Kft.-vel (8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 30.) a 2012.évi Ferro Flex Szakmai Nap lebonyolítására 

vonatkozó, jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti megállapodást. 

A képviselő-testület a megállapodás aláírására felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

12.) Fodor András Általános Iskola és Óvoda átszervezésének jóváhagyása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, az abban foglaltakkal egyetértenek.  
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

83/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 

 

                               Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 

                               a Táska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2011.(XII.22.) 

                               határozatában megfogalmazott azon döntéséhez, mely szerint Táska 

                               Község Képviselő-testülete a Fodor András Általános Iskola és Óvoda 

                               közös igazgatású közoktatási intézmény működtetéséről és finanszíro- 

                               zásáról a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulással megkötött 

                               Megállapodását 2012. július 1-jei hatállyal felmondja. 

 

                               Határidő: azonnal 

                               Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

13.) Kaposvári Harcosok Klubja kérése riasztóberendezés felszerelésére. 

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: 

 

84/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Kaposvári harcosok Klubja számára, 

hogy Lengyeltóti, Csokonai utca 15. szám alatt lévő bérleményben riasztó berendezést 

szereltethessenek fel. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 

 

14.) Magyar Rákellenes Liga Lengyeltóti Szervezete részére a 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.  
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

85/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Rákellenes Ligával  kötött 

Megállapodás 2. pontját módosítja. A  Magyar Rákellenes Liga a támogatásra kapott  összeggel,  

számlák  alapján,  2013. április 30-áig számol el. 

      Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos      

      polgármestert, hogy a módosított megállapodást aláírja.        

 

     Határidő: értelem szerint 

     Felelős: Zsombok Lajos polgármester   

 

 

15.) Lengyeltótiért Közalapítvány részére a 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 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

86/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 

 

 
Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltótiért Közalapítvánnyal  kötött 

Megállapodás 2. pontját módosítja. A Lengyeltótiért Közalapítvány a támogatásra kapott  

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

      Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos     

      polgármestert, hogy a módosított megállapodást aláírja.        

 

      Határidő: értelem szerint 

      Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

16.) Pályázat benyújtása Magyarország legszebb települése cím elnyerésére. 

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 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

87/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 

 
                      Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos  

                      polgármestert, hogy a Rising Star Kft. által közzétett  „Keressük Magyarország  

                      legszebb települését” c. versenyfelhívásra nyújtson be pályázatot.  

 

                      Határidő: értelem szerint 

                      Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 
 

17.) Guangxi (Kínai) delegáció látogatása Lengyeltótiban. 

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: 

 

88/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 

 

                            Lengyeltóti Város Képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos  

                            polgármestert, hogy a Kínai Guangxi tartomány delegációját fogadja. 

 

                            Határidő: értelem szerint 

                            Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

18.) Tájékoztató a városba érkező segélyszállítmányok elosztásával kapcsolatos szabályzat-tervezetről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(A szabályzat tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottságok a tervezetet megtárgyalták, a népjóléti bizottság megtette javaslatait, melyet a soron 

következő ülésre beépítenek a szabályzatba.  

 

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

 

89/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 

 

                                A képviselő-testület a segélyszállítmányok elosztásával kapcsolatos 

                                szabályzat-tervezetet a bizottság módosító javaslatainak beépítésével 

                                a soron következő ülésen tárgyalja. 

 

                                Határidő: értelem szerint 

                                Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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19.) 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 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

90/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 

 

                          A képviselő-testület a polgármester két ülés között végzett tevékeny- 

                          ségéről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatóját 

                          elfogadja. 

 

 

20.) Lengyeltóti Óvodások Kincsesládikója Közhasznú Alapítvány megkeresése közlekedési tanpálya 

kialakítására. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

91/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 

 

                               Lengyeltóti Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a tulajdonát 

                               képező 380 hrsz-ú ingatlanán, a Fodor András Általános Iskola és 

                               Óvoda Kincsem Óvodája udvarán a Lengyeltóti Óvodások Kincses- 

                               ládikója Közhasznú Alapítvány a benyújtott dokumentáció alapján 

                               közlekedési tanpályát alakítson ki. 

                               Lengyeltóti Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét 

                               képező Lengyeltóti Óvodások Kincsesládikója Közhasznú Alapítvánnyal 

                               kötendő megállapodást elfogadja. Felhatalmazza Zsombok Lajos polgár- 

                               mestert a megállapodás aláírására. 

 

                               Határidő: azonnal 

                               Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

21.) Pogányvölgyi Kistérségi Komplex Környezetvédelmi Program felülvizsgálata.  

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

92/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 

 

                                   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  

                                   Pogányvölgyi Kistérség Komplex Környezetvédelmi 

                                   Program felülvizsgálatára, annak kidolgozására a település 
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                                   lakosságarányában megállapított bruttó 330.200,-Ft-ot  

                                   biztosítja és kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéskötésig 

                                   a fenti összeget a Pogányvölgyi Kistérség számlájára átutalja. 

 

                                   Határidő: értelem szerint 

                                   Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

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

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

12/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete 
 

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

27/2010. (XII.15.), 11/2011. (II.25.), 20/2011. (VI.29.) 34/2011.(XII.15.) önkormányzati 

rendeletekkel módosított „A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS 

HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL” SZÓLÓ  

26/2007.(XII.21.) rendelete módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

23.) Tájékoztató a Művelődési Ház rendezvény-terveiről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A testület a tervezetet megvitatta.  

 

 

 

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

keretében folytatja. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

dr. Szatmári Ibolya                                                                                              Zsombok Lajos 

jegyző                                                                                                                   polgármester  

 

 

 


