
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 25-én megtartott 

rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: 

 

- Zsombok Lajos polgármester, 

- Dankó József alpolgármester, Kenyér Endre, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész Zoltán, 

Sipos Zoltán képviselő-testületi tagok, 

- dr. Szatmári Ibolya jegyző, 

- Böröndi Franciska aljegyző, 

- Bódis Attiláné főelőadó 

 

Távol maradt: Jozó Tamás képviselő-testületi tag. 

 

 

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

megjelent, az ülést határozatképes azt megnyitja. 

 

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

 

 

1.) KIK Vagyonhasználati szerződéshez kapcsolódó jognyilatkozat az ingó vagyon ügyében. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

2.) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági tételeiről szóló rendelet-

tervezet megtárgyalása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

3.) Lengyeltóti Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

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

 

1/2013.(I.25.) képviselő-testületi határozat 

 

                                        A képviselő-testület a polgármester által javasolt 

                                        napirendi pontok tárgyalásával egyetért. 

 

 

 

 

1.) KIK Vagyonhasználati szerződéshez kapcsolódó jognyilatkozat az ingó vagyon ügyében. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Dr. Szatmári Ibolya   jegyző 

 

A Jognyilatkozatot a Polgármester Úrnak Somogyvár és Öreglak vonatkozásában kell megtennie.  

 

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

 

2/2013.(I.25.) képviselő-testületi határozat 

 

                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 

                          Zsombok Lajos polgármestert, hogy az alábbi tartalmú jognyilatkozatot 

                          tegye: 

                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat nevében Zsombok Lajos polgármester, 

                          mint projektgazda felhatalmazza : 

                          Móring József Attila  polgármestert, hogy Somogyvár településen, illetve 

                          Maczucza Miklós polgármestert, hogy Öreglak településen  

                          az állami köznevelési feladatot ellátó intézmény birtokában lévő hazai és 

                          európai uniós forrásból társfinanszírozott pályázatokból beszerzett eszközöket 

                          a KIK ingyenes vagyonkezelésébe adja és az erre vonatkozó szerződést 

                          aláírja. 

 

                          Határidő: azonnal 

                          Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

2.) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági tételeiről szóló rendelet-

tervezet megtárgyalása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  bizottsági elnök 

 

A rendelet-tervezetet az ügyintézővel és az aljegyző asszonnyal átbeszélte. Nagyon sok kérelem 

érkezett már a hivatalban ez ügyben, melyet a februári ülésen fognak tárgyalni. Akik már kaptak 

tüzelőt, azok ebből már nem részesülnek. Annyi módosítást eszközölnek a rendelet-tervezetbe, hogy a 

kérelmek beadási határidejét nem február 10-ben, hanem február 1. napjában határozzák meg.  

 

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

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2013.(I.26.) rendelete 

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás 

jogosultsági feltételeiről 

 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

 

3.) Lengyeltóti Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

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

 

3/2013.(I.25.) képviselő-testületi határozat 

 

                                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a nemze- 

                                  tiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX.tv. 80.§. (1)-(2) bekezdésében 

                                  foglalt kötelezettségének teljesítése tárgyában – a Lengyeltóti Városi 

                                  Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 2012. május 31 napján megkötött 

                                  Együttműködési megállapodást felülvizsgálta és a megállapodás  

                                  módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

1.) Az Együttműködési megállapodásban a „Lengyeltóti Város Polgár- 

mesteri Hivatala” szövegrészek helyébe a „Lengyeltóti Közös  

Önkormányzati Hivatal” szövegrész kerül. 

 

2.) A megállapodásban a „Polgármesteri Hivatal” szövegrészek helyébe 

a „Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész kerül. 

 

                                 Az Együttműködési megállapodás tartalma egyebekben változatlan 

                                 marad. 

 

                                 Határidő: azonnal 

                                 Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

 

 

Zsombok Lajos polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

Dr. Szatmári Ibolya                                                                                                Zsombok Lajos 

jegyző                                                                                                                     polgármester  


