
J e g y z ő k ö n y v  

 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 31-én megtartott 

üléséről 

 

 

Jelen vannak: 

 

- Zsombok Lajos polgármester, 

- Dankó József, Jozó Tamás, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán képviselő-testületi tagok, 

- Dr. Szatmári Ibolya jegyző, 

- Dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető, 

- Böröndi Franciska hatósági irodavezető, 

- Subicz Istvánné közgazdasági irodavezető, 

- Posza Jánosné pénzügyi ügyintéző, 

- Borbély Róbert műszaki főelőadó, 

- Dávid Jánosné főmunkatárs, 

- Bódis Attiláné főelőadó, 

 

Jelen van továbbá: Peitlerné Takács Éva Művelődési Ház és Könyvtár Igazgató. 

 

 

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

 

 

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

megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 

 

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

 

1.) Beszámoló a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatai ellátásáról. 

Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2012.(III.1.) rendeletének módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

3.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011.évi költségvetésének I.félévi teljesítése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

4.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011. II. félévi elszámolása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

5.) Lengyeltóti Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2004. (I.29.) rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

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

1/2000.(I.20.) rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

7.) Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 

rendelet – tervezet megtárgyalása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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8.) A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása és a Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

9.) Kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosításának megtárgyalása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

10.) A temetők üzemeltetésével kapcsolatos Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

11.) Együttműködési megállapodás Startmunka közös lebonyolítására. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

12.) Lengyeltóti Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kitűzési ügye Start 

Közmunkaprogram végrehajtásához. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

13.) TÁMOP 5.6.1-B-12/2 számú „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető, 

vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” pályázat 

benyújtása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

14.) Lengyeltóti, Rákóczi u.55. – Ifjúság tér közötti járdaszakasz aszfaltozása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

15.) Együttműködési megállapodás megkötése Lengyeltóti Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

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

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

17.) Nemzetközi Virtuális Sakkiskola támogatási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

18.) Lengyeltóti Óvodások Kincses Ládikója Alapítvány működési támogatás kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

19.) Lengyeltóti Városi Sportegyesület működési támogatási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

20.) Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete működési támogatás kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

21.) Ördöngös Néptánc Alapítvány működési támogatási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

22.) LÁZ Közalapítvány működési támogatási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

23.) Rákellenes Liga Lengyeltóti Alapszervezetének működési támogatása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

24.) Szabályzat elfogadása a Lengyeltótiba érkező segélyszállítmányok elosztásáról. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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25.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

26.) Kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Lengyeltótiban, öltöző, zuhanyzó 

ivóvíz ellátása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

27.) Lengyeltóti 0160 és 0161 hrsz-ú önkormányzati utak koncesszióba adása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

28.) 2012.évi Tóti Napok előzetes programja. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

 

Zárt ülés: 

 

 

1.) Kivételes méltányosságú ápolási díj megszüntetésének elbírálása. 

 

Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

2.) Megbízás aljegyző helyettesítésére. 

 

Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

3.) Kitüntető címek adományozása.  

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

  

 

 

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

 

97/2012.(.31.) képviselő-testületi határozat 

 

                                              A képviselő-testület a polgármester által javasolt 

                                              napirendi pontok tárgyalásával egyetért.  

 

 

 

1.)  Beszámoló a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatai ellátásáról 

 

Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

A napirendi pont tárgyalásánál jelen van: Nyers Györgyi Alapszolgáltatási Központ vezetője, 

Harsányi Éva óvodavezető, Sebestyénné Lédig Éva családgondozó. 
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Zsombok Lajos   polgármester 

 

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

egyetért. A beszámolóból kitűnik, hogy Lengyeltótiban 6 családban nevelnek 6, vagy több gyermeket, 

és 16 család nevel 4-5 gyermeket. Ebből lehet következtetni az intézmények szociokulturális 

összetételére. Magas a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, mely 2011-ben  

306 volt. Szintén magas a gyermekjóléti szolgálat által nyilvántartott gyermekek száma.  

Az általános iskolában a tanulók 55 %-a hátrányos helyzetű,  38 %-a halmozottan hátrányos helyzetű,  

ami azt jelenti, hogy a szülőknek nincs 8 osztálynál magasabb végzettsége.  

 

Dankó József  alpolgármester 

 

A kimutatott adatokat ismerve, van-e az intézményeknek valamilyen stratégiája a probléma 

kezelésére?  A képviselő-testület miben tud segíteni az intézményeknek? 

 

Nyers Györgyi  alapszolgáltatási központ vezetője 

 

Az adatokból látszik, hogy a településen 30-50 év múlva nagyon komoly problémák lesznek. Addig, 

amíg a lomizásból jobban keresnek, mintha munkahelyen dolgoznának, addig nem érdekük, hogy 

bármilyen állást is keressenek. A közhasznú munkát szívesen végzik,  mivel helyben vannak és nem 

kell utazniuk. Azon kívül, hogy megpróbálnak munkát adni részükre mást nem tudnak tenni. Az 

emberek nagyon el vannak szegényedve, szinte a hétköznapi dolgokra sincs pénzük. Nagyon sok 

család került nehéz helyzetbe a ki nem fizetett munkabérek miatt, mert a közszolgáltatók kikapcsolták 

az áramot, vizet a lakásba.  

Konkrét megoldásokat lehetetlenség megfogalmazni.  

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A képviselő-testületnek szem előtt kell tartani, vége annak a korszaknak, hogy nem veszik figyelembe 

a beruházásoknál az igénybevevők körét. A központ vezetője említette az elszegényedést, sajnos már a 

családoknál a halottak eltemetése is gondot jelent, egyre többen kérnek köztemetést. A 

közfoglalkoztatásba bevonhatók körét a törvény megszigorította, így nem tudnak segíteni azokon akik 

dolgozni szeretnének. A bölcsőde fejlesztésével el tudják érni, hogy minél korábban kerüljenek be a 

gyermekek és a korai szocializáció megkezdődjön. A hátrányos helyzetű gyermekek hiába végzik el a 

8 osztályt, a szakmunkásképzők megszűnésével, a középiskolák 9-10 osztályból kimaradnak és vissza 

kerülnek oda ahonnan elindultak.  

Az iskolában 27 %- a roma gyermekek száma, ami 5-10 év múlva eléri a tanulók létszámának felét. A 

jelenleg szülőképes korban lévő lengyeltóti fiatalok nem itt élnek, hanem más városokban, esetleg 

külföldön keresnek munkát, így a születendő gyermekeik már itt nem fognak iskolába járni.  Mindent 

el kell követni, hogy a felnövő nemzedék szocializációját úgy próbálják kialakítani, hogy legalább az 

együttélés szabályait betartsák. A GYES- munkaviszonyhoz való kötésével csökkent a roma 

családokban a szülések száma.  

Az intézmények és gyermekjóléti szolgálat között nagyon jó a kapcsolat. Azzal is szembe kell 

nézniük, hogy a gyermekjóléti szolgálatot erősíteni kell létszámmal.  

 

Harsányi Éva óvodavezető 

 

Az intézményben lévő gyermekközösségben meglátása szerint nincs gond a roma és a nem roma 

gyermekek között. Az óvoda programjaiba megpróbálják bevonni a szülőket, ezzel is „megtanítva” 

őket arra, hogy mi jó, és mi kell a gyermeknek.  
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Zsombok Lajos   polgármester 

 

Megköszöni a beszámolóban érintettek munkáját.  

 

 

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

 

98/2012.(V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

                              Lengyeltóti Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2011.évi 

                              gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról készített 

                              átfogó értékelését megtárgyalta és elfogadta. 

 

                              Határidő: azonnal 

                              Felelős: dr. Szatmári Ibolya jegyző  

 

2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2012.(III.1.) rendelet módosítása. 

 

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 5 igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

13/2012.(VI.1.) rendelete 

az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 

5/2012.(III.1.) rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

 

3.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011.évi költségvetésének I.félévi teljesítése 

 

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 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

99/2012.(V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 308/2011.(XI.30.) képviselő-testületi 

határozatával    elfogadott  Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011.évi költségvetésének I. félévi  

teljesítéséről szóló beszámoló 1 számú melléklete helyett    ezen   előterjesztés  1.sz. melléklete   

szerinti  beszámolót  elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

4.)  Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011. II. félévi elszámolása. 

 

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 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

100/2012.(V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

                                   1.)  Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                                    a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011.II.félévi 

                                    költségvetésének teljesítéséről és elszámolásáról szóló beszámolót 

                                    az 1. és 2. számú melléklet szerint jóváhagyja. 

 

                                   2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 

                                   veszi, hogy amennyiben a MÁK vagy az ÁSZ a normativ és kistérségi 

                                   támogatások igénylésének felülvizsgálata során visszafizetési kötelezett- 

                                   séget állapit meg Lengyeltóti városra vonatkozóan, úgy annak összegét 

                                   a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás pénzforgalmi számlájára 

                                   visszautalja. 

 

                                    Határidő: azonnal 

                                    Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

 

5.) Lengyeltóti Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2004. (I.29.) rendelet módosítása. 

 

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 5 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2012.(VI.1.) rendelete 

a 19/2006.(IX.29.), 1/2007.(I.25.), 10/2008.(IV.25.), 19/2009.(IX.25.), 9/2011.(II.25.) 

rendeletekkel módosított 

a „Lengyeltóti helyi építési szabályzatá”-ról szóló 1/2004.(I.29.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6.) 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, hogy az egyszeri felmérés díját 1500,-Ft-ban ( 1181,-Ft + ÁFA), a kaszálás diját 

pedig 20,-Ft + ÁFÁ/ m2 ár-ban állapítsák meg. A díj annak mértékében fog változni, hogy milyen 

magas a fű.  

 

 

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

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2012.(VI.1.) rendelete 

15/2000./I.20./,a 24/2003./XII.23./, a 16/2005./VII.1.), 24/2005.(X.28.), 

14/2006./IV.26./, 5/2008.(III.28.), 16/2008.(VI.20.),  2/2009.(I.30.), 

a  19/2009.(IX.25.), 20/2009.(X.30.), 9/2010.(IV.23.), 14/2010.(VII.30.), 7/2011.(II.25.), 

15/2011.(IV.29.) rendeletekkel módosított 

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, 

a település tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.) rendelete módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

7.) Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 

rendelet megtárgyalása. 

 

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 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2012.(V.31.) rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül 

helyezéséről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A  rendelet aláírása és kihirdetése idejére  15.10 perckor  szünetet rendel el.  

 

 

SZÜNET UTÁN: 

 

8.) A tiltott közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása és a Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosítása. 

 

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 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

17/2012.(VI.1.) rendelet  

 

A tiltott közösségellenes magatartásokról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

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

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelete 

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

12/2002.(XII.12.), 16/2004.(VI.30.) , 26/2004.(XII.15.), 14/2005.(V.27.), 19/2005.(IX.30.), 

13/2006.(IV.26.), 22/2006.(X.11.), 7/2007.(II.23.), 14/2008.(V.30.), 26/2008.(XI.28.), 

19/2009.(IX.25.), 22/2009.(X.30.), 1/2010.(I.29.), 5/2010.(II.24.), 13/2010.(VI.29.), 18/2010.(X.14.), 

27/2011. (IX.30.), 1/2012.(I.30.), 18/2012.(VI.1.) önkormányzati rendeletekkel módosított 

 
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

6/1999.(III.25.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

(A rendeletek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)  
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9.) Kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Helyi kiosztásra került a bizottsági ülésen felvetett javaslat, mely beépítésre kerül a rendeletbe.  

 

 

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

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelete 

a 13/1994.(V.26.), 6/1998.(V.27.), 6/2000.(II.15.), 13/2007.(IV.27.), 14/2007.(VI.1.), 

11/2009.(V.15.) önkormányzati rendeletekkel módosított 

 

a kitüntető címek alapításáról és adományozásáról   

szóló 3/1992.(V.11.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A  rendelet aláírása és kihirdetése idejére  15.30 perckor  szünetet rendel el.  

 

 

SZÜNET UTÁN: 

 

 

 

10.) A temetők üzemeltetésével kapcsolatos Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta javasolja,  a következő évi beszámolónál újra tárgyalni és a 

szükséges korrekciókat figyelembe venni.  
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

 

101/2012.(V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

 

                         A képviselő-testület a temetők üzemeltetésével kapcsolatos Kegyeleti 

                         Közszolgáltatási Szerződés módosítását jóváhagyja. 

 

                        Határidő: azonnal 

                        Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

11.) Együttműködési megállapodás Startmunka közös lebonyolítására.  

 

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 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

102/2012.(V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

                          

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Együttműködési megállapodást 

köt Gyugy, Hács és Kisberény települések önkormányzataival a Belügyminisztérium által 

a 2012. évre kiírt kistérségi startmunka mintaprogram közös lebonyolítása céljából. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás 

aláírására. 

 

        Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

        Határidő: azonnal 

 

 

 

12.) Lengyeltóti Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kitűzési ügye Start 

Közmunkaprogram végrehajtásához 

 

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 5 igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza: 

 

103/2012.(V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő 

Lengyeltóti, 052/32., 065/7., 065/8., 068/1., 068/2., 068/21. hrsz-ú, helyileg „Sodak” külterületen 

található ingatlanok telekhatár-kitűzését Gimesi Attila fonyódi földmérőnél megrendeli. A kitűzés 

költségét -110.000.-Ft-ot- a Képviselő-testület a költségvetés dologi kiadások terhére biztosítja. A 

Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert az ingatlanok kitűzésének 

megrendelésével.      

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

13.) TÁMOP 5.6.1-B-12/2 számú „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető, 

vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” pályázat 

benyújtása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták az abban foglaltakkal egyetértenek. 

 

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

 

104/2012.(V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TÁMOP-

5.6.1.B-12/2 kódszámú, „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető 

vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” című 

pályázati felhívásra. Az Önkormányzat a pályázatot a Fonyódi Rendőrkapitányság 

Lengyeltóti Rendőrőrsével, a Fodor András Általános Iskola és Óvoda Lengyeltótiban 

működő egységeivel (Fodor András Általános Iskola, Csalogány Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat), a Lengyeltóti 

Alapszolgáltatási Központtal és a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtárral, 

mint együttműködő partnerekkel kívánja megvalósítani. 

 

A pályázat 100%-os támogatottságú. A megpályázni kívánt vissza nem térítendő 

támogatási összeg 29.726.400 Ft. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására és a pályázati 

dokumentációk aláírására. 

 

        Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

        Határidő: azonnal 
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14.) Lengyeltóti, Rákóczi u.55- Ifjúság tér közötti járdaszakasz aszfaltozása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottság az ügyben nem foglalt állást. A bizottsági ülés után bejárták a területet és megállapították, 

hogy ennél a szakasznál sokkal rosszabb állapotú járdák is vannak. Jelentős kátyúk vannak a 

buszpályaudvaron és a művelődési ház kisparkolójában is.  

 

 

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

 

105/2012.(V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

                                     A képviselő-testület az előterjesztést a soron következő ülésen 

                                     újra tárgyalja, mely időpontig árajánlatot kérni a  

                               - Művelődési Ház kisparkolójára és  

                               - Buszpályaudvar kátyúzását a VOLÁN-nal egyezteti.  

 

                                      Határidő: értelem szerint 

                                      Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

15.) Együttműködési megállapodás megkötése Lengyeltóti Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal. 

 

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 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

106/2012.(V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete   a Lengyeltóti Városi  Önkormányzata  és  a 

Lengyeltóti Városi  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  között  a nemzetiségek jogairól szóló  2011. 

évi CLXXIX. törvény  80.§ (2)   bekezdésének végrehajtására   vonatkozó  együttműködési 

megállapodást  a melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza  a polgármestert   az együttműködési 

megállapodás  aláírására.  

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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16.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 

 

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 5 igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza: 

 

107/2012.(V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodás alábbiak szerinti módosítását: 

 
1. A Társulási Megállapodás III./A Társulás által fenntartott intézmények, óvodai telephelyeiről az 

alábbi szövegrész törlésre kerül: 

 

Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tulipán Óvodája Táskai Telephelye  

8696 Táska, Arany János u. 2.  

 

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

ellenőrzése: A társulás bevételei 
 

A központi igazgatás kiadása az alábbi intézményegységek szerint, azonos összegben kerül 

megosztásra: 

 

Lengyeltóti: 3/18 (óvoda, általános iskola, konyha) 

Somogyvár: 2/18 (óvoda, általános iskola) 

Öreglak: 2/18 (óvoda, általános iskola) 

Buzsák: 3/18 (óvoda, általános iskola+ konyha) 

Somogyvámos: 2/18 (óvoda, általános iskola)  

Szőlősgyörök: 3/18 (óvoda, általános iskola, konyha) 

Hács: 2/18 (óvoda, konyha) 

Táska: 1/18 (óvoda) 

 

szövegrész helyébe: 

 

A központi igazgatás kiadása az alábbi intézményegységek szerint, azonos összegben kerül 

megosztásra: 

 

Lengyeltóti: 3/17 (óvoda, általános iskola, konyha) 

Somogyvár: 2/17 (óvoda, általános iskola) 

Öreglak: 2/17 (óvoda, általános iskola) 

Buzsák: 3/17 (óvoda, általános iskola+ konyha) 

Somogyvámos: 2/17 (óvoda, általános iskola)  

Szőlősgyörök: 3/17 (óvoda, általános iskola, konyha) 

Hács: 2/17 (óvoda, konyha) 

 

szövegrész kerül. 

 

Könyvelő 2. 

Könyvelő 3. 

Könyvelő 4. 

Könyvelő 5. 

Könyvelő 2. 

Könyvelő 3. 

Könyvelő 4. 
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3. A Társulási Megállapodás 7. számú melléklete: „Megállapodás közös igazgatású közoktatási 

intézmény működtetéséről és finanszírozásáról” a szerződést kötő felek részéről törlésre kerül az 

alábbi szövegrész: 

 

Táska Községi Önkormányzat 8696 Táska, Arany J. u. 2.  

Képviseli: Gadányi István polgármester 

 

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

intézmény működtetéséről és finanszírozásáról” III. fejezet: Óvodai telephelyek közül törlésre 

kerül az alábbi szövegrész: 

 

Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tulipán Óvodája Táskai Telephelye  

8696 Táska, Arany János u. 2.  

 

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

intézmény működtetéséről és finanszírozásáról” ÍV. fejezet A közoktatási intézmény 

működésének finanszírozása: 

 

A központi igazgatás kiadása az alábbi intézményegységek szerint, azonos összegben kerül 

megosztásra: 

 

Lengyeltóti: 3/18 (óvoda, általános iskola, konyha) 

Somogyvár: 2/18 (óvoda, általános iskola) 

Öreglak: 2/18 (óvoda, általános iskola) 

Buzsák: 3/18 (óvoda, általános iskola+ konyha) 

Somogyvámos: 2/18 (óvoda, általános iskola)  

Szőlősgyörök: 3/18 (óvoda, általános iskola, konyha) 

Hács: 2/18 (óvoda, konyha) 

Táska: 1/18 (óvoda) 

 

szövegrész helyébe: 

 

A központi igazgatás kiadása az alábbi intézményegységek szerint, azonos összegben kerül 

megosztásra: 

 

Lengyeltóti: 3/17 (óvoda, általános iskola, konyha) 

Somogyvár: 2/17 (óvoda, általános iskola) 

Öreglak: 2/17 (óvoda, általános iskola) 

Buzsák: 3/17 (óvoda, általános iskola+ konyha) 

Somogyvámos: 2/17 (óvoda, általános iskola)  

Szőlősgyörök: 3/17 (óvoda, általános iskola, konyha) 

Hács: 2/17 (óvoda, konyha) 

 

szövegrész kerül. 

 

6. A Társulási Megállapodás 7./A számú melléklete: az inkasszóra vonatkozó ’Felhatalmazó 

levél’ hatályát veszti Táska Községi Önkormányzat tekintetében. 

 

7. A Társulási Megállapodás 7./B számú melléklete: ’Használati szerződés’ az alábbiak szerint 

módosul: 

 

A.) A szerződő felek közül törlésre kerül az alábbi szövegrész: 
 

Táska Község Önkormányzata (8696 Táska, Arany u. 2., képviseli: Gadányi István polgármester) 

 

Könyvelő 2. 

Könyvelő 3. 

Könyvelő 4. 

Könyvelő 5. 

Könyvelő 2. 

Könyvelő 3. 

Könyvelő 4. 
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B.) Az ingatlanok közül törlésre kerül az alábbi: 

Óvoda épülete 418/A/2 hrsz 121 m2 Táska, Arany u. 2. 

Táska Község Önkormányzata 1/1  

óvodai nevelés 

8. A Társulási Megállapodás 7./C számú melléklete: ’Közoktatási feladatellátáshoz átadott 

ingatlanok’ közül törlésre kerül az alábbi szövegrész: 

 

Táska, Arany J. u. 2. óvoda épülete helyrajzi száma: 41 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

17.) Nemzetközi Virtuális Sakkiskola támogatási kérelme 

 

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 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

108/2012.(V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ambrus Lajosnak, a Nemzetközi 

Virtuális Sakkiskola igazgatójának megkeresése alapján 2012. évben 5.000 Ft támogatást 

biztosít a Fodor András Általános Iskola 1 fő tanulója részére a Nemzetközi Virtuális 

Sakkiskola első éves tagdíjának befizetése céljából. 

 

        Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

        Határidő: azonnal 

 

 

18.) Lengyeltóti Óvodások Kincses Ládikója Alapítvány működési támogatás kérelme. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

109/2012.(V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

                       Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti 

                       Óvodások Kincses Ládikója Alapítványát 5.000,-Ft vissza nem térítendő 

                       működési támogatást nyújt. 

 

                       Határidő: értelem szerint 

                       Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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19.) Lengyeltóti Városi Sportegyesület működési támogatási kérelme 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

110/2012.(V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

                       Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti 

                       Városi Sportegyesület részére  105.000,-Ft vissza nem térítendő 

                       működési támogatást nyújt. 

 

                       Határidő: értelem szerint 

                       Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

20.) Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete működési támogatás kérelme.  

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

 

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

 

111/2012.(V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

                       Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugdíjasok 

                       Lengyeltóti Egyesülete részére 10.000,-Ft vissza nem térítendő 

                       működési támogatást nyújt. 

 

                       Határidő: értelem szerint 

                       Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

21.) Ördöngös Néptánc Alapítvány működési támogatás kérelme.  

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

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

 

112/2012.(V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

                       Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ördöngös 

                       Néptánc Alapítvány részére 10.000,-Ft vissza nem térítendő 

                       működési támogatást nyújt. 

 

                       Határidő: értelem szerint 

                       Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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22.) LÁZ Közalapítvány működési támogatás kérelme.  

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

 

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

 

113/2012.(V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

                       Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

                       LÁZ Közalapítvány részére 25.000,-Ft vissza nem térítendő 

                       működési támogatást nyújt. 

 

                       Határidő: értelem szerint 

                       Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

23.) Rákellenes Liga Lengyeltóti Alapszervezetének működési támogatása 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

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

 

114/2012.(V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

                       Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

                       Magyar Rákellenes Liga Lengyeltóti Szervezete  részére  

                       5.000,-Ft vissza nem térítendő működési támogatást nyújt. 

 

                       Határidő: értelem szerint 

                       Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

24.) Szabályzat elfogadása a Lengyeltóti érkező segélyszállítmányok elosztásáról. 

 

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 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

115/2012.(V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

              Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltótiba érkező         

              segélyszállítmányok elosztásáról szóló szabályzatot jóváhagyja.  

 

              Határidő: azonnal 

              Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

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

hozott döntésekről. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

116/2012.(V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

                                  A képviselő-testület a polgármester két ülés közötti tevékenységéről 

                                  és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatóját 

                                  elfogadja. 

 

 

26.) Kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Lengyeltótiban, öltöző, zuhanyzó 

ivóvíz ellátás  

 

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 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

117/2012.(V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Lengyeltóti városi kerékpár 

közlekedés feltételeinek javítása pályázat keretében megvalósuló vizesblokk ivóvíz ellátását a 

Csalogány utcában meglévő zeneiskolát ellátó vízórában ikresítés megtervezésével és főmérő 

beépítésével oldja meg.  

A tervezési szerződés megkötésével meghatalmazza Zsombok Lajos polgármestert. 

A tervezés és szerelési költségek fedezetére a 2012. évi költségvetéséből 120 000.- Ft + 27% ÁFA 

32 400.-Ft összesen 152 400.- Ft-ot biztosít. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 



 19 

 

 

27.) Lengyeltóti 0160 és 0161 hrsz-ú önkormányzati utak koncesszióba adása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

118/2012.(V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Balatonboglári Földhivatal 

által 0160 hrsz. alatt felvett, külterületi kivett, közút megnevezésű és 3619 m2 alapterületű, továbbá a 

0161 hrsz. alatt felvett, külterületi kivett, saját használatú út megnevezésű és 1 3537 m2 alapterületű 

Lengyeltóti Város Önkormányzata törzsvagyonába tartozó utak koncessziós szerződés keretében 10 

éves határozott időtartamú üzemeltetésére a koncesszióról szóló 1991.évi XVI.törvény 4.§.-a alapján 

koncessziós pályázatot ír ki azzal, hogy a koncessziós díj legkisebb összege 1.000,-Ft lehet. A pályázat 

lebonyolításával dr. Sütő László ügyvédet bízza meg. 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, 

hogy a koncessziós pályázat meghirdetését a törvényi előírások keretei között megtegye. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

28.) 2012.évi Tóti Napok előzetes programja. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(A program-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A testület részleteiben áttekinti a program-tervezetet.  

 

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

 

119/2012.(V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

 

                                    A képviselő-testület a Tóti Napok 2012-es rendezvény 

                                    előzetes programját jóváhagyja. 

 

 

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

keretében folytatja. 

 

 

kmf. 

 

 

dr. Szatmári Ibolya                                                                                              Zsombok Lajos 

jegyző                                                                                                                   polgármester  

 

 


