
J e g y z ő k ö n y v  

 

 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 7-én megtartott 

üléséről. 

 

 

Jelen vannak: 

 

- Zsombok Lajos polgármester, 

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

Zoltán képviselő-testületi tagok, 

- dr. Szatmári Ibolya jegyző, 

- Huberné Bajzik Ibolya közgazdasági irodavezető, 

- Posza Jánosné pénzügyi ügyintéző, 

- Korenika László vezető főtanácsos, 

- Bódis Attiláné főelőadó 

 

 

Jelen van továbbá: Horváth Gyula a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, Peitlerné 

Takács Éva Művelődési Ház Igazgató, Nyers Györgyi Alapszolgáltatási Központ Vezetője 

 

 

Távol maradt: Jozó Tamás képviselő-testületi tag, 

 

 

Zsombok Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapitja, hogy 6 fő megjelent, az 

ülés határozatképes azt megnyitja. 

 

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

 
1.) Az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének tárgyalása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2013.évi költségvetésének véleményezése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

3.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

4.) Lengyeltóti Rendőrőrs üzemanyag támogatása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

5.) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása (térfigyelő rendszer kiépítése). 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

6.) Lengyeltóti Asztalitenisz Szakosztály kérelme a Tornacsarnok használatára. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

7.) Somogyi Hírlap felkérése Városi Tükör megjelentetésére. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
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8.) Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

9.) Siketek és Nagyothallók Országos Szövetség, Somogy Megyei Szervezetének támogatási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

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

hozott döntésekről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

11.) Kondor Sándorné lengyeltóti lakos haszonbérleti szerződés hosszabbítási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

12.) Megállapodás a viziközművek tulajdonjogának átháramlásához kapcsolódóan. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

13.) Viziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

14.) Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia források pályázata. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

15.) Lengyeltóti Sportcsarnok energetikai pályázata. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

Zárt ülés: 

 

1.) Lengyeltóti, Zrínyi u.29. alatti lakás javítási költségviselése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

2.) Lengyeltóti,Bem u. 20.sz. alatti lakás felújítási költség kimutatása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

3.) Önkormányzati bérlakás iránti kérelem. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

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

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

5.) Szülészet-Urólógia magánrendeléshez helyiség biztosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

6.) Lengyeltóti, Csokonai u.6.sz. alatti üzlethelyiség javítási költségviselése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

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

 

4/2013.(II.07.) képviselő-testületi határozat 

 

                                  A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi pontok 

                                  tárgyalásával egyetért.  
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1.) Az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének tárgyalása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, az abban 

foglaltakkal egyetértenek. 

Elmondja, hogy a bizottsági ülés óta eltelt időszakban új információ, hogy folyamatban van a START 

munkaprogram átszámolása. Közölték, hogy 5 hónapra és 6 órásra csökkentették a foglalkoztatást, ami 

nagy érvágás nem csak az önkormányzatoknak, hanem az érintett személyeknek is.  

 

Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 

 

Az önkormányzatok működési normatívájában vélhetően évközben változás lesz. Nagyon takarékosan 

próbálták a költségvetést megtervezni. Elmondja továbbá, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetését együttes ülésen kell tárgyalnia a 4 önkormányzatnak.   

 

 

Az épitményadó ügyében elmondja, hogy az érintett vállalatok a bejelentési kötelezettségüknek január 

15-ig nem tettek eleget.  

 

Makarész Zoltán  képviselő-testületi tag 

 

Sokat gondolkodott a Sportegyesület támogatásán. Az lenne a javaslata, hogy a III. negyedévben 

áttekintenék a költségvetést akkor több támogatást nyújtsanak részükre.  

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A testület eddig is humánusan járt el az egyesülettel szemben. Nem kell beleavatkozni, hogy a 

sportegyesületen belül milyen mértékben adnak támogatást egyes szakosztályoknak.  

 

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

 

5/2013.(II.07.) képviselő-testületi határozat 

 

                                     A képviselő-testület az önkormányzat 2013.év költségvetéséről szóló 

                                     előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.  

 

                                     Határidő: azonnal 

                                     Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2013.évi költségvetésének véleményezése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, az abban 

foglaltakkal egyetértenek. 
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A márciusi ülésen tájékoztatást fognak adni arról, hogy mekkora az igény a fogyatékosok nappali 

ellátásának bővítésére.  

 

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

 

6/2013.(II.07.) képviselő-testületi határozat 

 

                                       A képviselő-testület: 

                                       1.) A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ bevételi és 

                                       kiadási költségvetésének előirányzatát 164.060 e Ft összegben  

                                       elfogadja. 

 

                                       2.) A családsegitő szolgálat működéséhez   1.160 e Ft. 

                                            Bölcsőde működéséhez    4.163 e Ft. 

                                            Szociális étkeztetés        355 e Ft. 

                                            Házi segitségnyújtás     1.534 e Ft. 

                                            Összesen:       7.212 e Ft- 

                                       működési célú pénzeszközt biztosit a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 

                                       Társulás részére az Alapszolgáltatási feladatok ellátásához, a Társulási  

                                       Megállapodásban rögzített 1/12-ed arányban minden hónap 25-ig. 

 

                                    Határidő: azonnal 

                                    Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

3.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Tájékoztatja a testületet, hogy a Jogi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal 

egyetért. 

 

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

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2013.(II.8.) 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.), 27/2012.(XI.15.), 36/2012.(XII.18.) 

 önkormányzati rendeletekkel módosított 

 

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

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

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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4.) Lengyeltóti Rendőrőrs üzemanyag támogatása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A jogi bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, és javasolják a havi 30.000,-Ft támogatás 

megítélését.  

 

 

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

 

7/2013.(II.07.) képviselő-testületi határozat 

 

                                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy  

                                  Megyei Rendőr-főkapitányság Lengyeltóti Rendőrőrse részére  

                                  2013. évben havi 30.000,-Ft vissza nem térítendő működési támogatást 

                                  biztosít üzemanyag vásárlásra.  

 

                                  Határidő: értelem szerint 

                                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

 

5.) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása (térfigyelő rendszer kiépítése). 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A jogi bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.  

 

 

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

 

8/2013.(II.07.) képviselő-testületi határozat 

 

                                   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testület a belügyminiszter 

                                   4/2012. (III.1.) BM rendelete szerinti „Közbiztonság növelését szolgáló 

                                   fejlesztések megvalósítása” kiirásra benyújtott és megnyert „Lengyeltóti  

                                   településen térfigyelő kamerás rendszer megvalósítása” cimű pályázatban 

                                   tervezett kamerák helyét úgy módositja, hogy a Petőfi S. utca és Ady E.utca 

                                   csatlakozása helyett a Petőfi S. u. Kölcsey F.u. csatlakozásában építi meg a  

                                   kamerát és egy kamerát kiépit a Kiss E.u. és Bem J.u. kereszteződésében. 

                                   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt megvalósítása 

                                   fejlesztési költségeit a beérkezett és Biráló Bizottság által javasolt legjobb 

                                   árajánlat alapján bruttó 9.948.139 Ft-ban határozza meg, melyhez bruttó  

                                   7.938.000,--Ft támogatást használ fel és bruttó 2.010.139,-Ft saját forrást  

                                   biztosít a 2013.évi költségvetéséből. 

 

 

 

                                   Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos polgár- 
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                                   mestert a Rendőrőrs területének és épületének felhasználásával kapcsolatos  

                                   tárgyalások lefolytatására és felhatalmazza a megállapodások és dokumentumok 

                                   aláírására. 

 

                                   Határidő: azonnal 

                                   Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

6.) Lengyeltóti Asztalitenisz Szakosztály kérelme a Tornacsarnok használatára. 

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 minden ettől eltérő igényt 15 nappal előbb jelentsék be a müvelődési ház 

igazgatójánál.  

 

dr. Kovácsné Füstös Erzsébet   képviselő-testületi tag 

 

Az elmúlt év novemberében a testület meg lett győzve arról, hogy az asztalitenisz szakosztálynak 

másik helyet ajánlanak fel az edzésekhez. A korábbi döntésükkel teljesen ellentétes előterjesztés került 

eléjük.  

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

Saját felelősségére engedélyezte a felkészülést a sportcsarnokban a testületi döntéséig.  

 

Peitlerné Takács Éva Művelődési Ház Igazgató 

 

Felvázolja a testületnek, hogy az asztalitenisz szakosztály részére miért nem volt engedélyezett a 

sportcsarnok használata. Szó sincs arról, hogy kitiltották a sportolókat a sportcsarnokból, csak arra 

kérték őket, hogy tartsák be az edzési időket, és spóroljanak a fűtéssel és a világítással.  

 

Kenyér Endre   képviselő-testületi tag 

 

Megítélése szerint néhány sportvezetőnek el kellene magyarázni, hogy az önkormányzat költségvetése 

véges. Nem veszik figyelembe, hogy a testület azon van, hogy támogassa a sportot, követelőznek, de 

semmit nem tesznek azért, hogy takarékosabban gazdálkodjanak.  

 

dr. Kovácsné Füstös Erzsébet   képviselő-testületi tag 

 

A Sportegyesület vezetősége keressen szponzort, helyi vállalkozót ne az önkormányzattól várják a 

segítséget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
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9/2013.(II.07.) képviselő-testületi határozat 

 

                                  A képviselő-testület 2013.évben engedélyezi a Tornacsarnok 

                                  használatát a Lengyeltóti Asztalitenisz Szakosztály részére, keddi és 

                                  csütörtöki napokon 17 órától 19.30-ig.  

                                  Minden ettől eltérő időpontot az esemény előtt 15 nappal írásban köteles 

                                  bejelenteni a szakosztály a Művelődési Ház Igazgatójánál. 

 

                                  Határidő: azonnal 

                                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

7.) Somogyi Hírlap felkérése Városi Tükör megjelentetésére. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

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

 

10/2013.(II.07.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Somogyi Hírlap 

hasábjain a Városi Tükör kiadványt évi 2 alkalommal megjelenteti. A költségvetés tervezésénél a 

megjelentetés költségeivel számolni kell, ami 160.000,-Ft + áfa összeget jelent.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

8.) Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

11/2013.(II.07.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos 

polgármestert, hogy a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történő belépéshez a 

„Belépési nyilatkozatot” aláírja. A képviselő-testület az éves tagdíj (32.610,-Ft ) 

megfizetését vállalja. 

 
      Határidő: azonnal 

      Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

 

 

 

9.) Siketek és Nagyothallók Országos Szövetség, Somogy Megyei Szervezetének támogatási kérelme. 
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Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

12/2013.(II.07.) képviselő-testületi határozat 

 

                                 Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.évben 

                                 nem nyújt támogatást a Siketek és Nagyothallók Somogy megyei 

                                 Szervezetének. 

 

                                 Határidő: azonnal 

                                 Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

10.) 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: 

 

13/2013.(II.07.) képviselő-testületi határozat 

 

                                A képviselő-testület a polgármester két ülés között végzett 

                                tevékenységéről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

                                szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

                                Határidő: azonnal 

                                Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

11.) Kondor Sándorné lengyeltóti lakos haszonbérleti szerződés hosszabbítási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

14/2013.(II.07.) képviselő-testületi határozat 

 

                           Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kondor Sándorné 

                           Lengyeltóti, Arany J.u.9.sz. alatti lakos részére a haszonbérleti szerződést 

                           1 évvel meghosszabbítja. A 6104 m2 terület után fizetendő haszonbérleti 

                           dijat 21.365,-Ft/év összegben állapitja meg. 

 

                           Határidő: azonnal 

                           Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

 

 

12.) Megállapodás a viziközművek tulajdonjogának átháramlásához kapcsolódóan. 
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Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

15/2013.(II.07.) képviselő-testületi határozat 

 

                            Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.évi CCIX. 

                            Törvény a viziközmű-vagyon tulajdonjogára vonatkozó rendelkezése 

                            alapján a DRV. Zrt. által elkészített megállapodást a viziközművek tulajdon- 

                            jogának átháramlásáról megköti. 

                            A képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a meg- 

                            állapodás aláírására. 

 

                            Határidő: azonnal 

                            Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

13.) Viziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

16/2013.(II.07.) képviselő-testületi határozat 

 

                                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 

                                  a DRV Zrt-t a 15 éves időtávra a gördülő fejlesztési terv – az önkormányzat 

                                  véleményezése és jóváhagyása mellett – elkészítésével. 

                                  A képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert,  a 

                                  DRV Zrt. számára történő felhatalmazás aláírására. 

 

                                  Határidő: azonnal 

                                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

14.) Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia források pályázata. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

17/2013.(II.07.) képviselő-testületi határozat 

  

 

                                  Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új 

                                  Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Program, Környezet és 

                                  Energia Operatív Program keretében a KEOP-2012.-4.10.0/A kód- 

                                  számú Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

                                  energiaforrásokkal cimű konstrukcióra, a „Napelemes rendszer 

                                  telepítése a Lengyeltóti Város DRV. telepén című pályázatát benyújtja.  

                                  A pályázat tartalmazza egy 50 kVA alatti napelemes rendszer  
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                                  telepítését a Lengyeltóti 593 hrsz-on.  

                                  A pályázat megvalósítási helyszínének pontos cime: Lengyeltóti,  

                                  Kossuth L.u. 104.  

                                  A pályázat megvalósítási helyszinének helyrajzi száma: 593. 

                                  A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012.4.10.0/A helyi hő, és 

                                  villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal.  

                                  A projekt megnevezése/Cime: „Napelemes rendszer  telepítése 

                                  a Lengyeltóti Város DRV telepén.” 

                                  A beruházás teljes költsége:   56.706.135,-Ft. 

           A szükséges önerő:      8.505.921,-Ft 

                                   A KEOP forrásból származó támogatás:  48.200.214,-Ft. 

 

                                   A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP  

                                   forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati 

                                   saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti. 

 

                                   Határidő: értelem szerint 

                                   Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

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

 

18/2013.(II.07.) képviselő-testületi határozat 

 

 

                                   Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új 

                                   Széchenyi Terv Zölgazdaság-fejlesztési Program, Környezet és  

                                   Energia Operatív Program keretében a KEOP-2012.4.10.0/A. kód- 

                                   számú Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló  

                                   energiaforrásokkal cimű konstrukcióra, a „Napelemes rendszer 

                                   telepítése a Lengyeltóti Város DRV. telepén” cimű pályázatának  

                                   8.505.921,-Ft saját forrás részbeni biztosítására a megjelenő BM  

                                   rendelet alapján az önkormányzatok és társulásaik európai uniós  

                                   fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2013.évi támogatására  

                                   pályázatot nyújt be. 

 

                                  Határidő: értelem szerint 

                                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

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

 

19/2013.(II.07.) képviselő-testületi határozat 

 

                                           Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                                           felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a KEOP- 

                                           2012-4.10.0./A. pályázatok benyújtásához szükséges meg- 

                                           állapodások, szerződések aláírására és a szükséges nyilatkozatok 

                                           megtételére.  

 

                                          Határidő: értelem szerint 

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

 

20/2013.(II.07.) képviselő-testületi határozat 

 

 

      Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Program  

Környezet és Energia Operatív Program keretében a KEOP- 

2012.-4.10.0/A kódszámú Helyi hő, és villamosnergia-igény 

kielégítése megújuló energiaforrásokkal cimű konstrukcióra, 

a „ Napelemes rendszer telepítése Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, 

és Könyvtár, Sportcsarnok épületeire. 

A pályázat tartalmazza egy 50 kVA alatti napelemes rendszer 

telepítését a 354/1 és 217/9 hrsz-on.  

A pályázat megvalósítási helyszínének pontos cime: 

Lengyeltóti, Rákóczi u.22, 

Lengyeltóti, Csokonai u.15. 

A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: 354/1, 

és 217/9, 

A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012.-4.10.0/Helyi hő, és 

villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. 

A projekt megvezése/cime: Napelem telepítés az önkormányzat 

354/1 hrsz-ú, és 217/9 hrsz-ú közintézmények területén. 

A beruházás teljes költsége:     55.888.255,-Ft 

A szükséges önerő:       8. 383.239,-Ft 

A KEOP forrásból származó támogatás:  47. 505.016,-Ft  

                                       A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból 

                                       nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás 

                                       összegét a költségvetésben elkülöniti. 

 

                                       Határidő: értelem szerint 

                                       Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

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

 

21/2013.(II.07.) képviselő-testületi határozat 

 

                                      Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új  

                                      Széchenyi Terv Zöldgazdasági-fejlesztési Program, Környezet és  

                                      Energia Operatív Program keretében a KEOPR-2012-4.10.0/A  kód- 

                                      számú Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló ener- 

                                      giaforrásokkal cimű konstrukcióra, a „Napelemes rendszer telepítése 

                                      Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Sportcsarnok 

                                      épületeire” cimű pályázatának 8.383.239,-Ft saját forrás részbeni  

                                      biztositására a megjelenő BM rendelet alapján az önkormányzatok és   

                                      társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás  

                                      kiegészítése 2013.évi támogatására pályázatot nyújt be. 

 

                                     Határidő: értelem szerint 

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

 

22/2013.(II.07.) képviselő-testületi határozat 

 

                                           Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                                           felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a KEOP- 

                                           2012-4.10.0./A. pályázatok benyújtásához szükséges meg- 

                                           állapodások, szerződések aláírására és a szükséges nyilatkozatok 

                                           megtételére.  

 

                                          Határidő: értelem szerint 

                                          Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

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

 

23/2013.(II.07.) képviselő-testületi határozat 

 

 

      Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Program, Környezet 

és Energia Operatív Program keretében a KEOP-2012-4.10.0/A. 

kódszámú Helyi hő, és villamosenergia –igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal cimű konstrukcióra, a „ Napelemes rendszer  

telepítése a Lengyeltóti Város intézményeire” cimű pályázatát benyújtja.  

A pályázat tartalmazza egy 50 kVA alatti napelemes rendszer telepítését a 

272, 361, 367 és 380 hrsz-on. 

A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: 272, 361, 367, 

380. 

A pályázat konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/Helyi hő, és villamos- 

energia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. 

A projekt megnevezése/cime: Napelemes rendszer telepítése a 

Lengyeltóti Város intézményeire.” 

 

A beruházás költsége:     38.401.806,-Ft 

A szükséges önerő:       5.760.273,-Ft 

A KEOP forrásból származó támogatás:   32. 641.533,Ft 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból 

nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét 

a költségvetésben elkülöníti. 

   

                                           Határidő: értelem szerint 

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

 

24/2013.(II.07.) képviselő-testületi határozat 

 

 

    Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új Széchenyi 

                              Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Program, Környezet és Energia Operatív 

                              Program keretében a KEOP-2012-4.10.0./A. kódszámú Helyi hő, és                 

                              villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal cimű 

                              konstrukcióra, a „Napelemes rendszer telepítése a Lengyeltóti Város 

                              intézményeire” c. pályázatának 5.760.273,-Ft saját forrás részbeni biztosítására a  

                              megjelenő BM rendelet alapján az önkormányzatok és társulásaik európai  

                              uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2013.évi támogatására pályázat   

                              nyújt be. 

 

                              Határidő: értelem szerint 

                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

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

 

25/2013.(II.07.) képviselő-testületi határozat 

 

                                           Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                                           felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a KEOP- 

                                           2012-4.10.0./A. pályázatok benyújtásához szükséges meg- 

                                           állapodások, szerződések aláírására és a szükséges nyilatkozatok 

                                           megtételére.  

 

                                           Határidő: értelem szerint 

                                           Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

 

15.) Lengyeltóti Sportcsarnok energetikai pályázata. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

A képviselő-testület a Sportcsarnok energetikai pályázatáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 

 
 

 

Dankó József   alpolgármester 

 

Tájékoztatást ad a testület a hegyközségeket érintő jogszabályi változásokról. 
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Zsombok Lajos polgármester javasolja a testületnek, hogy a lakásügyek elbírálására zárt ülést 

rendeljenek el. 

 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

 

dr. Szatmári Ibolya                                                                                             Zsombok Lajos 

       jegyző                                                                                                             polgármester  

 


