
J e g y z ő k ö n y v  

 

 

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

 

 

 

Jelen vannak: 

 

- Zsombok Lajos polgármester, 

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

Makarész Zoltán, Sipos Zoltán képviselő-testületi tagok, 

- Dr. Szatmári Ibolya jegyző, 

- Huberné Bajzik Ibolya közgazdasági irodavezető, 

- Bódis Attiláné főelőadó 

 

 

Jelen van továbbá: 

 

- Nyers Györgyi intézményvezető, 

- Vohl Zsuzsanna óvoda-vezető, 

- Peitlerné Takács Éva művelődési ház igazgató, 

 

 

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.) Az önkormányzatot érintő adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása. (Középtávú tervezés) 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

2.) A képviselő-testületi tagok, bizottsági elnökök és bizottsági tagok, a tanácsnok, valamint a 

bizottságok nem képviselő-testületi tagjainak tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása. 

 

3.) Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének elfogadása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

4.) 2012.évi költségvetési rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

5.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

6.) Törvényességi észrevétel a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv készítésére. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

7.) Pénzügyi beszámoló a temetők üzemeltetéséről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

8.) Dél-nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
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9.) Fonyódi úti csomópont körforgalom kiépítés kiviteli terveinek elkészítése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

10.) Életmentő Gyermek- Intenzív Alapítvány támogatási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

11.) Horváth János haszonbérleti szerződése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

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

hozott döntésekről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

13.) Óvodai vezetői pályázat elbírálása.  

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

Zárt ülés:  

 

 

 

1.) Lakásbérleti szerződése felmondása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

2) Önkormányzati lakáshoz tartozó garázs használati jogának kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

3-7.) Önkormányzati lakás iránti kérelmek. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

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

 

39/2013.(III.7.) képviselő-testületi határozat 

 

                             A képviselő-testület a polgármester által felsorolt napirendi  

                             pontok tárgyalásával egyetért.  

 

1.) Az önkormányzatot érintő adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása. (Középtávú tervezés) 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

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

 

40/2013.(III.7.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  az előterjesztést megtárgyalta az államház- 

tartásról szóló  2011. évi CXCV. Tv. 29.§.(3) bekezdése alapján - az adósságot  keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes  szabályairól  szóló  353/2011(XII.30.)  Korm. rendelet    

2.§. (1) bekezdése szerinti  -  saját bevételeinek, valamint   a  2011. évi CXCIV. Stabilitási törvény 

3.§. (1) bekezdése szerinti  - adósságot keletkeztető  ügyleteiből származó befizetési kötelezettsé- 

geinek  hároméves futamidejére vonatkozó   összegét a következők  szerint  határozza meg: 
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  Saját bevétel, és adósságot keletkeztető 

M e g n e v e z é s ügyletből  eredő fizetési kötelezettség 

  a tárgyévet és azt   követő   

  tárgyév 1.év 2.év 3.év 

Saját bevételek         

helyi  adóból származó bevétel  77 900 78 000 79 000 80 000 

az önkormányzati vagyon és az 

        

önkormányzatot megillető vagyoni 

értékű jog értékesítéséből és hasznosí- 

tásából származó bevétel 0 0 0 0 

az osztalék, a kocessziós díj és hozam bevétel         

bevétel 13 786 13 000 13 500 14 000 

tárgyi eszköz és az immateriális jószág         

részvény, részesedés,privatizációból         

származó bevétel          

bírság,pótlék és díjbevétel,valamint 800 1 000 1 000 1 200 

a kezességvállalással kapcsolatos          

megtérülés         

Sajátbevétel összesen 92 486 92 000 93 500 95 200 

Saját bevétel   50 %-a  46 243 46 000 46 750 47 600 

Előző években keletkezett tárgyévet         

terhelő fizetési kötelezettség  0       

Felvett átvállalt hitel  és annak töke tartozása 0 0 0 0 

értékpapír         

váltó         

pénzügyi lizing         

adásvételi szerződés  megkötése és         

visszavásárlási kötelezettség kikötésével        

legalább  háromszázhatvanöt nap          

időtartamú halasztott fizetés, és a még         

ki nem fizetett ellenérték         

Tárgyévben  keletkezett illetve keletkező         

tárgyévet terhelő fizetési  kötelezettség 0 0 0 0 

Felvett átvállalt hitel  és annak töke tartozása         

értékpapír         

váltó         

pénzügyi lízing         

adásvételi szerződés  megkötése és         

visszavásárlási kötelezettség kikötésével        

legalább  háromszázhatvanöt nap          

időtartamú halasztott fizetés, és a még         

ki nem fizetett ellenérték        

Fizetési kötelezettséggel csökkentett         

saját bevétel    46 243 46 000 46 750 47 600 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

2.) A képviselő-testületi tagok, bizottsági elnökök és bizottsági tagok,a tanácsnok, valamint a 

bizottságok nem képviselő-testületi tagjainak tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása. 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Tájékoztatja a testületet, hogy a Jogi Bizottság javasolja, hogy a rendeletben a képviselő-testületi  

tagok részére 46.000,-Ft/hó, a külső tagok részére 12.000,-Ft/hó tiszteletdíj kerüljön megállapításra. 

Az alpolgármester részére pedig 146.000,-Ft/hó összeget állapítsanak meg. 

 

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

 

41/2013.(III.7.) képviselő-testületi határozat 

 

                                  1.) A képviselő-testület a Jogi, Pénzügyi és Településpolitikai 

                                       Bizottság javaslatát elfogadja, így a képviselő-testületi tagok részére 

                                       46.000,-Ft/hó, a külső bizottsági tagok részére 12.000,-Ft/hó tiszteletdíj 

                                       kerül beépítésre a helyi rendeletbe.  

 

                                  2.)Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dankó József  

                                       alpolgármester tiszteletdíját 2013. január 1. napjától havi 146.000,-  

                                       Ft-ban állapítja meg. 

 

                                 Határidő: azonnal  

                                 Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

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

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2013.(III.8.) rendelete  

 a 10/2003.(VIII.21.), 3/2004.(I.29.), 3/2011.(I.28.) 

 önkormányzati rendeletekkel módosított 

a képviselő-testületi tagok, bizottsági elnökök és bizottsági tagok, 

a tanácsnok, valamint a bizottságok nem képviselő-testületi tagjainak tiszteletdíjáról szóló 

1/2003.(I.23.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3.) Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének elfogadása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester  

 

A Jogi Bizottság ülésén javaslatként hangzott el, hogy a bevételi többlet összegét 10 millió emeljék 

fel.  
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Dr. Szatmári Ibolya   jegyző 

 

Elvégezték a szükséges számításokat az OTP-vel egyeztetve. Az aktuális kamat éves szinten 3,25 %., 

ami 5-10 milliós összegnél 60 napos lekötésnél  aktuális. Ötmillió forintnál ez 30.000,-Ft.ot jelent 

havonta.  

 

 

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

 

42/2013.(III.7.) képviselő-testületi határozat 

 

                           Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zsombok Lajos 

                           polgármester illetményét 2013. január 1. napjától havi 483.100,-Ft-ban, 

                           költségátalányát 144.900,-Ft-ban állapítja meg. 

 

                           Határidő: azonnal 

                           Felelős: Dankó József alpolgármester  

 

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

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2013.(III.8.) rendelete  

az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

4.) 2012.évi költségvetési rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

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

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2013.(III.8.) rendelete  

az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló  

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

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

5.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2013.(III.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.), 2/2013.(II.8.) 

 önkormányzati rendeletekkel módosított 

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

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

 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6.) Törvényességi észrevétel a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv készítésére. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

43/2013.(III.7.) képviselő-testületi határozat 

 

1) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Főigazgatója törvényességi felhívásában foglaltakkal egyetért. 

 

2) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. tv. (továbbiakban: Nvtv.) 9.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az 

önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az előterjesztés mellékletében 

foglaltak szerint elfogadja. 

  

 Határidő: azonnal  

 Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

7.) Pénzügyi beszámoló a temetők üzemeltetéséről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A Jogi bizottság javasolja, hogy az üzemeltető készítsen kimutatást augusztus 30-ig a meg nem váltott 

sírhelyekről. Ezt megelőzően a hivatal szórólap formájában tájékoztassa a lakosságot.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza: 

 

44/2013.(III.7.) képviselő-testületi határozat 

 

         Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kenyér 

Endréné Lengyeltóti, Kert u.36.sz. alatti üzemeltető által benyújtott 

a Lengyeltóti temetők 2012.évi üzemeltetésével kapcsolatos 

beszámolóját az alábbi kiegészítéssel fogadja el: 

- üzemeltető 2013. augusztus 30-ig készítsen kimutatást a meg 

nem váltott sírhelyekről. 

A  hivatal  szórólap formájában hívja fel a lakosság figyelmét 

a sírhelyek megváltásával kapcsolatosan.  

 

                                  Határidő: értelem szerint 

                                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester   

 

8.) Dél-nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

45/2013.(III.7.) képviselő-testületi határozat 

 

                       Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Délnyugat  

                       Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának  

                       módosítását elfogadja. 

                       Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosításának  

                       aláírására. 

 

                      Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

                      Határidő: 8 nap - értesítésre 

 

9.) Fonyódi úti csomópont körforgalom kiépítés kiviteli terveinek elkészítése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

46/2013.(III.7.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 6701 és 6711 jelű országos 

közutak valamint az önkormányzati tulajdonú Tűzoltó utca csomópontjában körforgalmú csomópont 

kialakítás közműkezelők által előírt kiváltások tervezése, közmű egyeztetési díjak, létesítési engedély 

díja, az érintett KKK mint ingatlantulajdonos bérleti díja, valamint a várható, de még nem ismert 

kiadásokra 500 000.-Ft-ot a 2013. évi költségvetésében biztosít. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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10.) Életmentő Gyermek- Intenzív Alapítvány támogatási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

47/2013.(III.7.) képviselő-testületi határozat 

   

                     Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.  

                     évben nem nyújt támogatást a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért  

                     és a Betegekért Alapítvány részére. 

 

                             Határidő: értelem szerint 

                             Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

11.) Horváth János haszonbérleti szerződése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

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

 

48/2013.(III.7.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth János Lengyeltóti, Kossuth utca 

11. szám alatti lakossal a haszonbérleti szerződést 5 éves időtartamra megköti.  A 3299 m
2
  

földterület után   fizetendő    haszonbérleti díjat 11 545 Ft/év összegben állapítja meg.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

12.) 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 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

49/2013. (III.7.) képviselő-testületi határozat 

 

                                      A képviselő-testület a polgármester két ülés között végzett 

                                      tevékenységéről, valamint az átruházott hatáskörben hozott 

                                      döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
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Zsombok Lajos  polgármester 

 

Vohl Zsuzsanna hozzájárult a pályázata nyílt ülésen való tartásához. 

 

 

13.) Óvodai vezetői pályázat elbírálása.  

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, a kinevezéssel egyetértenek. 

 

Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 

 

Megkérdezi, hogy távlatokban milyen kapcsolatot kívánnak fenntartani a bölcsődével. 

 

Vohl Zsuzsanna  pályázó 

 

Szoros kapcsolatot kívánnak fenntartani az intézménnyel, mellyel a kapcsolatuk eddig is jó volt. 

Tárgyalás részét képezi a későbbiekben, hogy a gyereklétszámokat hogyan tudják elosztani.  

 

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

 

50/2013. (III.7.) képviselő-testületi határozat 

 

                                   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vohl 

                                   Zsuzsanna óvodapedagógust 2013. március 7. napjától 5 éves 

                                   időtartamra – 2018. március  7. napjáig – megbízza a Lengyeltóti 

                                   Kincsem Óvoda vezetői feladatainak ellátásával. 

                                   A vezetői pótlékát 300 %-ban állapítja meg. 

 

                                   Határidő: azonnal 

                                   Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

14.) Bejelentések 

 

Zsombok Lajos polgármester 

 

Tájékoztatja a testületet, hogy a Pogányvölgyi Többcélú Társulás alapszolgáltatásra vonatkozó 

pályázata támogatást nyert 34 millió forint összegben. A jelenlegi zeneiskola épületébe egy viszonylag 

egyszerűbb átalakítással szeretnék az alapszolgáltatási központot áthelyezni.  

Korábban döntés született a csoportbővítésről, a jövő havi ülésen tárgyalni fogják a működési 

engedély módosítását. A házi szociális gondozásra nagy igény lenne a településen, ahol jelenleg 9 

gondozó van. 

 

Nyers Györgyi  alapszolgáltatási központ vezetője 

 

A jelenlegi épület bővítése nagyon korlátozott, csak a tűzoltó szertár felé tudnának nyitni, de nincs 

udvar, a gondozottak nem tudnak friss levegőn lenni.  
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December hónapban a testület tárgyalta az Alapszolgáltatási Központ éves beszámolóját. Már akkor 

jelezte, hogy 1 fő gondozotti létszámot szeretne a költségvetés elfogadásakor kérni. Jelenleg 

Lengyeltótiban 65 gondozottjuk van, és az igények nőnek.  

 

Zsombok Lajos polgármester 

 

Az állami támogatásból finanszírozni tudják az 1 fő bérét, illetve a munkaügyi központon keresztül 

keresnek gondozónőt.  

 

 

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

 

51/2013. (III.7.) képviselő-testületi határozat 

 

                                         Lengyeltóti Város képviselő-testülete az Alapszolgáltatási  

                                         Központhoz további 1 fő gondozónői létszám felvételét 

                                         engedélyezi, amellyel Lengyeltóti települést ellátó 

                                         gondozói létszám 7 főre változik. 

 

                                         Határidő: azonnal 

                                         Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

 

 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szociális ügyek  elbírálására zárt ülést rendeljenek el. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

Dr. Szatmári Ibolya                                                                                        Zsombok Lajos  

jegyző                                                                                                              polgármester 

 


