
J e g y z ő k ö n y v  

 

 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14-én megtartott 

rendkívüli üléséről 

 

 

Jelen vannak: 

 

- Zsombok Lajos polgármester, 

- Dankó József alpolgármester, Kenyér Endre, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán képviselő-

testületi tagok, 

- dr. Szatmári Ibolya jegyző  

- Bódis Attiláné főelőadó 

 

 

 

Távol maradt: Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet képviselő-testületi tagok, 

 

 

 

Zsombok Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti iv alapján megállapitja, 5 fő 

megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 

 

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

 

 

1.) Lengyeltóti Sportcsarnok energetikai pályázata KEOP-2012-5.5.0/A. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

2.) Véleményezés az általános iskolák felvételi körzetéről. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

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

 

32/2013.(II.14.) képviselő-testületi határozat 

 

                                  A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 

                                  pontok tárgyalásával egyetért.  

 

 

 

 

 

 

1.) Lengyeltóti Sportcsarnok energetikai pályázata KEOP-2012-5.5.0/A. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 5  igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

33/2013.(II.14.) képviselő-testületi határozat  

 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-

fejlesztési  Program, Környezet és Energia Operatív Program keretében a KEOP-2012- 5.5.0/A 

kódszámú Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című 

konstrukcióra, a  „Lengyeltóti Városi Sportcsarnok Energetikai Felújítása ” című pályázatát benyújtja.  

A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:Lengyeltóti, Csokonai utca 15.  

      

A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi számai:  354/1 

A pályázati konstrukció száma:KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása  

A projekt megnevezése/Címe: „Lengyeltóti Városi Sportcsarnok Energetikai Felújítása ”  

A beruházás teljes költsége:   41 518 843 Ft  

                   ebből elszámolható költség: 41 518 843 Ft 

A szükséges önerő:       6 227 826 Ft 

A KEOP forrásból származó támogatás:  35 291 017 Ft 

A képviselő testület kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése 

esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

 

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

 

34/2013.(II.14.) képviselő-testületi határozat  

 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-

fejlesztési  Program, Környezet és Energia Operatív Program keretében a KEOP-2012- 5.5.0/A 

kódszámú Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című 

konstrukcióra, a  „Lengyeltóti Városi Sportcsarnok Energetikai Felújítása ” című pályázatának 6 227 

826.-Ft sajátforrás 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: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

35/2013.(II.14.) képviselő-testületi határozat  

 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos 

polgármestert a KEOP-2012-5.5.0/A jelű „Lengyeltóti Városi Sportcsarnok Energetikai Felújítása ” 

című pályázat benyújtásához szükséges megállapodások, szerződések aláírására és a szükséges 

nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

2.) Véleményezés az általános iskolák felvételi körzetéről. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

36/2013.(II.14.) képviselő-testületi határozat  

 

                                   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

                                   megismerte és tudomásul veszi a Somogy Megyei Kormány- 

                                   hivatalnak a 2013/2014-es tanévben az iskolai felvételi 

                                   körzethatárokra, illetve a kötelező felvételt biztosító általános 

                                   iskolákra vonatkozó döntését. 

 

                                   Határidő: értelem szerint 

                                   Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

Zsombok Lajos polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 

 

 

 

kmf. 

 

 

Dr. Szatmári Ibolya                                                                                                        Zsombok Lajos 

jegyző                                                                                                                              polgármester  


