
J e g y z ő k ö n y v  

 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 28-án megtartott 

üléséről. 

 

 

Jelen vannak: 

 

- Zsombok Lajos polgármester, 

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

Zoltán, Sipos Zoltán képviselő-testületi tagok, 

- dr. Szatmári Ibolya jegyző, 

- Böröndi Franciska aljegyző-helyettes, 

- Subicz Istvánné közgazdasági irodavezető, 

- dr.Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető, 

- Borbély Róbert főelőadó, 

- Dávid Jánosné főmunkatárs, 

- Sándor János főmunkatárs, 

- Bódis Attiláné főelőadó 

 

Jelen van továbbá: Peitlerné Takács Éva Művelődési Ház Igazgató, Nyers Györgyi Alapszolgáltatási 

Központ Vezetője.  

 

 

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

megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 

 

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

 

1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 5/2012.(III.1.) számú rendeletének módosítása 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

2.) Állami Számvevőszék ellenőrzése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

3.) Kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.  

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

4.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

5.) Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

6.) Tájékoztató a körforgalom pályázatról. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

7.) Orvosi rendelő fenntartási költségeinek orvosok által 2012.évben fizetendő díja. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

8.) Lengyeltóti Orvosi rendelő villamos berendezések érintésvédelmi és tűzvédelmi ellenőrzése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

9.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának szakfeladat rend változása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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10.) Villamosenergia-szállítási szerződés megkötése 2013.évre. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

11.) Lengyeltóti, Művelődési Ház parkoló aszfaltozása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

12.) Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület támogatási és működési kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

13.) Lengyeltóti Város Sportegyesület, Body Club helyiségbérleti szerződés hosszabbítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

14.) Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesület Lengyeltóti csoportjának támogatási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

15.) A védőnői szolgálat ellátási területének módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

16.) Javaslat megfogalmazása megyei kitüntető címek adományozására. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

17.) Salamon Julianna lengyeltóti lakos ingatlan vásárlási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

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

hozott döntésekről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

19.) Lengyeltóti Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat műkő kereszt elhelyezési ügye. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Zárt ülés: 

 

1.) Lengyeltóti, Zrínyi u.34. önkormányzati lakás bérbeadása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

2.) Önkormányzati lakás iránti kérelem. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

3.) Önkormányzati lakás iránti kérelem. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

4.) Lengyeltóti, Csokonai u.1.sz. alatti bérlemény ügye. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

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

 

148/2012.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

                               A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 

                               pontok tárgyalásával egyetért. 
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1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 5/2012.(III.1.) számú rendeletének 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 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2012. (VI,29) rendelete 

az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 

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

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

2.) Állami Számvevőszék ellenőrzése. 

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 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

149/2012.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

A Lengyeltóti Városi Önkormányzat   Képviselő-testülete  az  Állami Számvevőszék     által  - a 

Lengyeltóti Város  Önkormányzata  pénzügyi  helyzetének  ellenőrzéséről  - készített   jelentést  

megtárgyalta, és az azzal kapcsolatos   intézkedési tervet jóváhagyta. Az intézkedési tervet az ÁSZ  

részére  meg kell küldeni. 

 

Határidő: folyamatos,  és az  intézkedési tervben meghatározottak szerint 

Felelős:   Zsombok Lajos  polgármester 

 

 

3.) Kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati 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 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2012. (VI.29.) 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.), 

19/2012.(VI.1.) önkormányzati rendeletekkel módosított 

 

a kitüntető címek alapításáról és adományozásáról   

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

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

4.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, az abban foglaltakkal egyetértenek. A Népjóléti 

Bizottság javasolja, hogy a bölcsődei gondozási  díjat ne állapítson meg a testület.  

 

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

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2012. (VI.29.) rendelete 

 

a 6/2009.(III.27), 15/2009.(VIII.26.), 18/2009.(IX.25.), 28/2009.(XI.27., 7/2010.(IV.23.), 

22/2010.(XI.24., 12/2011.(IV.1.), 18/2011. (VI. 29.), 21/2011. (VII. 29.), 25/2011. (IX. 1.), 

28/2011.(IX.30.), 5/2012.(I.31.), 6/2012.(III.1.) önkormányzati rendeletekkel módosított 
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól  

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

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

5.) Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról. 

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 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

150/2012.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 

  

                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban 

                              lévő pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

                              Határidő: azonnal 

                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

6.) Tájékoztató a körforgalom pályázatról. 

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 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

151/2012.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 

  

                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a körforgalom 

                              pályázatról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

                              Határidő: azonnal 

                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

7.) Orvosi rendelő fenntartási költségeinek orvosok által 2012.évben fizetendő díja. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, a jogi bizottság  az abban foglaltakkal egyetért.  A 

népjóléti bizottság javasolja, hogy a szerződések 2012. december 31-ig kerüljenek meghosszabbításra.  

 

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

 

152/2012.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Lengyeltóti Bem u 20.szám alatti orvosi 

rendelőre vonatkozó rezsiköltség    összegeit  megállapító    a 35/2012./II.29./  számú határozatban    

foglalt   2012.  június   hó 30.-i időpontot    2012. december 31.-ig  meghosszabbítja. 

 
Határidő:  értelem szerint  

Felelős:    Zsombok Lajos  polgármester 
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8.) Lengyeltóti Orvosi rendelő villamos berendezések érintésvédelmi és tűzvédelmi ellenőrzése. 

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 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

153/2012.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Bem u. 20. szám alatti Orvosi 

Rendelő villamos berendezéseinek érintésvédelmi- és tűzvédelmi felülvizsgálatának elkészítését 

Balatincz László 7586. Bolhó, Dózsa Gy. u. 32. szám alatti villanyszerelő mestertől megrendeli. A 

felülvizsgálat, illetve a minősítő iratok elkészítésének költsége 80.000.-Ft, melyet a Képviselő-testület  

a költségvetés dologi kiadások terhére biztosít.    

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

9.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának szakfeladat rend változása. 

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 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

154/2012.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

A Lengyeltóti  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete   az Önkormányzat  költségvetéséhez  

kapcsolódóan  a  következő  szakfeladatokat  hagyja jóvá: 

 

010000 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó  szolgáltatások    

841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége  

 

Határidő:    azonnal 

Felelős:      Zsombok Lajos  polgármester 

 

10.) Villamosenergia-szállítási szerződés megkötése 2013.évre. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta az 1.számú határozatot javasolja elfogadásra.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

155/2012.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lengyeltóti intézmények villamos-energia 

ellátása vonatkozásában az E.ON Energiakereskedővel 2012 évre megkötött teljes ellátásról szóló 

villamos-energia adásvételi szerződés 2013 évre vonatkozó meghosszabbításával nem ért egyet.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

11.) Lengyeltóti, Művelődési Ház parkoló aszfaltozása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a 2.számú határozatot javasolja elfogadásra.  

 

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

 

156/2012.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Rákóczi u. 55. szám (Észak-

somogyi Vízi Társulat) és Ifjúság tér közötti, beton burkolatú, 100 m2 nagyságú járdaszakasz 

aszfaltozásával egyet ért. Az aszfaltozást Balaton-Út Kft. Balatonboglár, Klapka u. 272/64. szám alatti 

vállalkozóval (képviseli: Jáki András ügyvezető) végezteti el. Az aszfaltozás költsége 200.000.-Ft+áfa, 

összesen 254.000.-Ft, melyet a költségvetés út-híd keretére biztosítja. A Képviselő-testület 

felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert az építési szerződés megkötésére.      

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős : Zsombok Lajos polgármester  

 

 

12.) Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület támogatási és működési kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Javasolja, hogy a kiküldött és a jelenleg kiosztott előterjesztést együtt tárgyalja a testület. A bizottság 

az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.  

 

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

 

157/2012.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

1.) A Lengyeltóti Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete   a Balatongyöngye  Vidékfejlesztési 

Egyesület   részére    16.475.- Ft   tagdíj  kifizetéséhez  hozzájárul. 

 

Határidő:  2012. július  hó  15. 

Felelős:    Zsombok Lajos  polgármester 
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2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatongyöngye Vidékfejlesztési 

Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) munkacsoportjának felállását és a működéséhez 

szükséges tárgyi feltételek megteremtését 85.116,-Ft összegben támogatja. 

A támogatás összegét továbbutalás céljából a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 11743105-

15571380 számú számlájára a képviselő-testületi ülést követő 5. napon belül átutalja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

13.) Lengyeltóti Város Sportegyesület, Body Club helyiségbérleti szerződés hosszabbítása. 

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 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

158/2012.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

 Lengyeltóti Város Önkormányzat  Képviselő-testülete a Lengyeltóti VSE részére a  Body Club 

működtetéséhez meghosszabbítja a  helyiségbérleti szerződését 2013. augusztus 31-napijáig. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 

 

14.) Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesület Lengyeltóti csoportjának 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 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

159/2012.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évben a költségvetési tartalék-keret 

terhére 50.000,-Ft támogatást nyújt a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesület Lengyeltóti 

csoportjának. 

 

      Határidő: értelem szerint 

      Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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15.) A védőnői szolgálat ellátási területének módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, az abban foglaltakkal egyetértenek.  

 

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

 

160/2012.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

                         Lengyeltóti Városi Önkormányzat, mint egészségügyi szolgáltató, képviselő- 

                         testülete a védőnői feladatellátás módosítással érintett képviselő-testületek 

                         határozatai alapján kérelmet nyújt be a védőnői szolgálat ellátási területének 

                         módosítására vonatkozóan a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

                         Szakigazgatási Szerv Marcali, Fonyódi, Lengyeltóti Kistérségi Népegészségügyi 

                         Intézete felé. 

                         A kérelem benyújtására felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert. 

 

                         Határidő: azonnal 

                         Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

16.) Javaslat megfogalmazása megyei kitüntető címek adományozására. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottsági ülésen arról határoztak, hogy akinek ötlete és javaslata van az előterjesztést illetően, az az 

ülésen megteszi. Megkérdezi a tagokat, hogy van-e valakinek javaslata? 

 

A testület tagjai javaslattal nem kívánnak élni. 

 

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

 

161/2012.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

                            Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei kitüntető 

                            címekre vonatkozóan javaslattal nem kíván élni. 

 

                            Határidő: azonnal 

                            Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

17.) Salamon Julianna lengyeltóti lakos ingatlan vásárlási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

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

 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az 1.számú határozati javaslatot támogatja.  

 

 

Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 

 

Javasolja, hogy a közeljövőben az önkormányzati lakások kiutalásánál – főleg ahol többen élnek egy 

udvarban – figyeljenek oda, hogy ki mennyi területet használhat. Ezzel elkerülhetik az ilyen vitás 

helyzetet. 

 

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

 

162/2012.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Salamon Julianna Lengyeltóti, Csokonai u. 6/c. 

szám alatti lakos által kérelmezett 154. hrsz-ú ingatlan 39 m2 nagyságú ingatlanrészének 

megvásárlását nem támogatja.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

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

hozott döntésekről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

 

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

 

163/2012.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

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

                                   ségéről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 

                                   tájékoztatóját tudomásul veszi. 

 

                                   Határidő: azonnal 

                                   Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

19.) Lengyeltóti Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat műkő kereszt elhelyezési ügye. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

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

 

164/2012.(VI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

                         Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti 

                         Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Lengyeltóti, Csokonai u.3.  

                         (képviseli: Horváth Gyula elnök) kérelmével egyet ért és részére 

                         tulajdonosi hozzájárulást ad egy műkő kereszt elhelyezéséhez a  
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                         Lengyeltóti 915 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú, Lengyeltóti, Táncsics 

                         utca területén a Dózsa Gy. utcai kereszteződéssel szemben, az út K-i 

                         oldalán. A kereszt teljes elhelyezési költsége a Lengyeltóti Városi Roma 

                         Nemzetiségi Önkormányzatot terheli. 

 

                         Határidő: értelem szerint 

                         Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

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

keretében folytatja. 

 

 

kmf. 

 

 

dr. Szatmári Ibolya                                                                                              Zsombok Lajos 

jegyző                                                                                                                   polgármester  

 

 
 


