
J e g y z ő k ö n y v  

 

 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 13-án megtartott 

közmeghallgatással egybekötött üléséről  

 

 

 

Jelen vannak: 

 

- Zsombok Lajos polgármester, 

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

Makarész Zoltán képviselő-testületi tagok, 

- dr. Szatmári Ibolya jegyző, 

- Böröndi Franciska aljegyző, 

 

 

Jelen van továbbá: 

- Marics Mariann bölcsődevezető, 

- Böröndi Veronika élelmezésvezető, 

- Nyers Györgyi alapszolgáltatási központ vezető, 

- Vohl Zsuzsanna óvodavezető, 

- Gazdagné Fulmer Judit igazgató, 

- Peitlerné Takács Éva művelődési ház igazgató, 

- Huberné Bajzik Ibolya közgazdasági irodavezető, 

- Dávid Jánosné főmunkatárs, 

- Bódis Attiláné főelőadó, 

- Sándor János főmunkatárs, 

- Sándor László közmunkaprogram vezető, 

- Korenika László főtanácsos, 

 

A lakosság részéről:  20 fő  

 

Távol maradt: Sipos Zoltán képviselő-testületi tag 

 

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

határozatképes azt megnyitja. 

 

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

 

1.)Tájékoztatás az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

2.) Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról. 

Előadó: Sándor János főmunkatárs 

 

3.) Tájékoztató az intézmények működéséről. 

Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző, intézményvezetők 

 

4.) Tájékoztatás a 2014.évi közmunkaprogramról. 

Előadó: Sándor László közmunkaprogram vezető 

 

5.) Tájékoztató a településrendezési tervről. 

Előadó: Korenika László főtanácsos 
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1.)Tájékoztatás az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Részleteiben ismerteti a megjelentekkel az önkormányzat 2014.évi költségvetését, mely a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

2.) Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról. 

Előadó: Sándor János főmunkatárs 

 

Sándor János   főmunkatárs 

 

Elsőként az önkormányzat által 2013-ban befejezett beruházásokat említi: 

1. pályázat a  bölcsőde fejlesztési pályázat, melynek célja, a bölcsődei szolgáltatások 

fejlesztésén keresztül az egyenlő esélyű hozzáférhetőség és az ellátás minőségi színvonalának 

emelése, a korszerű, családias, befogadó légkör alakítása, a szakmai minőség javítása. 

Konkrét cél az építmény bővítése – új férőhelyek létesítése, a meglévő helyiségek 

korszerűsítése – infrastrukturális feltételek javítása, a gépészeti és elektromos rendszer 

felújítása, az épület teljes körű akadálymentesítése, a hiányzó eszköz, bútorzat beszerzése. Ez 

a pályázat közel 100 millió forint volt, melynek az elszámolása hamarosan befejeződik.  

2. pályázat a Lengyeltóti és Környéke Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatának 

eredményként fenntartható módon még jobb minőségű, egészségesebb ivóvizet fogyaszthat a 

lakosság a jövőben. A pályázat 5 települést érint (Gyugy, Kisberény, Szőlősgyörök, Öreglak, 

Lengyeltóti).  

A 3. pályázat a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósulása, melynek célja a 

térfigyelő kamerás rendszer megvalósítása.  

 

Az önkormányzat által 2013-ban elkezdett, illetve elnyert projekteket mutatja be: 

Elsőként az ivóvizminőség-javitó társulás KEOP-os pályázatáról tesz említést, ahol 

energetikai megtakarításokra lehetett pályázni. Ide tartozik a DRV telepen napelemes rendszer 

kiépítése.  

MVH-s pályázatot nyújtottak be a fogyatékosok nappali ellátását biztosító épület kialakítására 

és gépek beszerzésére, valamint a civil szervezetek irodáinak kialakítására. Ez egy pályázat, 

melynek elnyerhető összege 25 millió forint.  

 

Az önkormányzat által 2013-ban benyújtott, de még el nem bírált projektek: 

 

Ugyancsak MVH pályázat a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztése, mely a tanyagondnoki busz és a többfunkciós szolgáltató 

központ kialakítását jelenti. A napokban a kivitelező kiválasztására kerül sor. 

 

A sportcsarnok energetikai pályázata jelenleg elbírálás alatt áll. Nagyon fontos lenne a pozitív 

elbírálás, mert az intézményben a kazánt nem lehet már javítani.  

 

A következő pályázat az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok 

támogatása. A pályázat keretében elsősorban a járda felújításokat kívánják megvalósítani. A 

pályázat részét képezi még a rendezési terv felülvizsgálatához szükséges vizsgálatok 

elvégzése, a művelődési háznál a vizesblokk felújítása, utólagos hőszigetelés, külső tároló 

építése, valamint a központi konyhánál hűtőkamra kialakítása.  



 3 

 

3.) Tájékoztató az intézmények működéséről. 

Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző, intézményvezetők 

 

Dr. Szatmári Ibolya jegyző  

 

Tájékoztatja a jelenlévőket a közös önkormányzati hivatal működéséről, mely a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.  

 

Marics Marianna bölcsőde vezető 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket a bölcsőde tevékenységéről, mely a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

 

Vohl Zsuzsanna  óvoda vezető 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket az óvoda tevékenységéről, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Nyers Györgyi  alapszolgáltatási központ vezető 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket az alapszolgáltatási központ tevékenységéről, mely a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.  

 

Peitlerné Takács Éva művelődési ház igazgató 

 

A művelődési ház továbbra is céljának tartja a művelődéshez szükséges esztétikus környezet 

kialakítását. Az elmúlt évben felújításra került a konyha, ami egy tálaló és a Kincsem Óvoda 

üzemelteti. Megújult a volt Luxin épülete, ahol az árusítások folynak. Az idei évben tervezett 

felújításokról Sándor János részletesen beszámolt.  

A város kulturális életének, sokszínűségének megtartásához fontos, hogy a civil 

szervezetekkel és intézményekkel továbbra is jó kapcsolatot ápoljanak. Akkor tudnak igazán 

jó rendezvényeket szervezni, ha van hozzá közönség is és ehhez olyan csoportok kellenek, 

akik segítenek, illetve fellépéseikkel gazdagítják a programokat. A TÁMOP pályázaton belül 

készült egy kisfilm Lengyeltótiról és egy színdarab. A résztvevők úgy gondolták, hogy együtt 

maradnak és alapítvány formájában fognak továbbra is együttműködni. Fontos feladatnak 

tekintik a hagyományok ápolását, így minden évben a disznóvágással kezdik, és a 

tollfosztással fejezik be a programokat. Alapfeladatuk a nyilvános könyvtári ellátás,  a jövő 

kiszolgálásához digitalizálniuk kell a dokumentumokat, adatbázisokat kell gyűjteniük. 

Alapfeladatuk még a közművelődésben az iskolarendszeren kívüli önképző szakképzések, 

tanfolyamok és felnőttoktatási lehetőségek biztosítása. Az elmúlt évben a „A tudásod a jövő” 

program keretében egy számítástechnikai, kettő német nyelv, egy angol tanfolyamokat 

szerveztek. Az elmúlt évben zajlott 25 fővel egy aranykalászos tanfolyam is. Az említett 

programok ingyenesek voltak. A START munkaprogramok egész éves képzése is az 

intézményben folyik. Jelenleg szervezés alatt áll egy méregraktár kezelői, és egy 

aranykalászos tanfolyam.  

Feladatuk között szerepel a helytörténeti gyűjtemény kezelése. A művelődési ház személyi 

állománya 4 fő szakalkalmazottból és 2 fő technikai dolgozóból áll és jelenleg 3 fő 

közmunkaprogramos, és 1 fő rehabilitációs foglalkoztatott segíti a munkájukat.  

Folyamatosan keresik a pályázatokat, hogy ezzel is hozzájáruljanak a működési 

költségeikhez. Az idei évben fontos szerepet kap a természetvédelem, így kirándulások, 
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foglalkozások megszervezését tervezik. 2014 a családok éve, így minden programjukat a 

családok köré fogják szervezni. A könyvtár 16 települést lát el könyvekkel és 

dokumentumokkal.  

 

Böröndi Veronika élelmezésvezető  

 

Ismerteti a jelenlévőkkel a konyha 2013.évi munkáját, mely a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.  

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

Megköszöni Jegyző Asszonynak és az intézményvezetőknek a tájékoztatást. A 

tájékoztatókból jól érzékelhető, az a fajta tevékenység, amit folytatnak, de ezt csak csapatban 

lehet végezni. Látható, hogy nem véletlenül minősítik az intézményeket jól az arra hivatottak, 

de ezért nagyon sokat kell dolgozni. A polgármesternek és a testületnek pedig az a feladata, 

hogy a jó munkavégzésnek a megfelelő, pénzügyi, tárgyi feltételeket biztosítsa. A hivatalban 

lévő jó csapatmunkát erősítette a Járási Hivatal létrejötte. A lakosság kiszolgálására kiváló 

munkatársak állnak rendelkezésre.  

A bölcsőde felújításakor többekben kétség merült fel, hogy ugyan minek a bővítés, amikor 

nincs gyermek. A vezető által elmondottakból kitűnik, hogy maximális létszámmal 

működnek. Céljuk, hogy azok a gyermekek, akik szociálisan hátrányos helyzetben élnek, 

minél előbb kerüljenek be az intézményekbe, hogy a hátrányukat ellensúlyozni tudják. 

Az óvoda vezetője jól érzékeltette, hogy mi az a szellemi termék, hogy azt amit itt 

megalkottak, az pénzért eladható. Támadások érték a miatt a testületet, hogy csoportot 

szüntetett meg az intézményben, még 2012-ben. A jelenlegi 5 csoportot, ennyi személyzettel 

kiválóan és gazdaságosan tudják működtetni. Az alapszolgáltatásnál valóban nagyon sokan 

nincsenek tisztában azzal, hogy mi a házi gondozók feladata. Nagyon jó, hogy az 

intézményvezető utalt arra, hogy nem cselédek, sajnos sok helyen várják el tőlük. Ugyanez a 

helyzet a tanyagondnoki szolgálattal. Kizárólag a külterületekről hordhatják az embereket az 

orvoshoz, a város utcáiból nem, mert arra nem használható.  

A testület felállásakor a hagyományok életben tartása volt a központi kérdés, melyre nagyon 

jól kitért a művelődési ház igazgatója.  

Megállapítható, hogy a konyha ilyen kevés személyzet mellett (3 szakács, 3 kisegítő) igen 

gazdaságosan üzemeltetett intézmény.  

 

Sok kritika és támadás érte a hivatalt a közfoglalkoztatás miatt. Rengeteg ember vett ebben 

részt az év során. Alapelvük volt az, hogy semmit nem akarnak ingyen adni, valamit végezni 

kelljen érte. Ezt a munkát irányítja és koordinálja Sándor László, akit felkér, tájékoztassa a 

jelenlévőket a közfoglalkoztatásról. 

 

Sándor László  közmunkaprogram vezető 

 

Az elmúlt évben a decemberi záró létszámuk 245 fő volt a közös önkormányzati hivatalhoz 

tartozó településekkel együtt. Lengyeltóti vonatkozózásában 195 fő vett részt ebben a 

programban. A START programot 2012-ben kezdték, akkor három alapvető programmal: 

mezőgazdasági, téli átmeneti és szociális jellegű programok. Fő cél az volt, hogy azokat az 

embereket, akik 20-25 éve kiszorultak a munka világából újra munkába tudják állítani és 

ezáltal valamiféle rendszerességet hozni az életükbe. Az elmúlt évben erre a programra 215 

millió forintot kaptak, melyből 159 millió forint volt a bérjellegű juttatás, és 55 millió forint 

gépek, eszközök beszerzésére. 2013-ban elvégzett munkák meglátszanak a településen, 
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mindkét temető egy rendezett és kialakult területet mutat (kerítés, urnasírok, ravatalozó 

épület). A munkálatokhoz a segéderőt a közfoglalkoztatottak biztosították. A művelődési 

háznál elkészült a színpad fedett része. Bármerre mennek, látszik, hogy azok, akik 

közmunkában dolgoznak, tesznek a közösségért.  

Az idei évben a BM részéről 3 programot indítottak el: mezőgazdasági, helyi sajátosságokra 

épülőt és egy értékteremtőt. Miután kidolgozták a programokat közölték, hogy a 

mezőgazdasági programot 12 hónapra elfogadják, viszont a béren kívül csak 1 millió forintot 

adnak költségekre. A másik két programmal kapcsolatban közölték, hogy nem éves, hanem 5 

hónapos lesz, és nem indul el április elsején, hanem egy későbbi időpontban. Összehasonlítva 

az idei és az elmúlt évet az 55 millió forint helyett 14 milliót tervezhettek. A Polgármester Úr 

a költségvetési tájékoztatójában említette, hogy 13 millió forintot terveztek épületvásárlásra. 

A START tervezésénél is terveztek ilyen jellegű kiadást, az még kérdéses, hogy ezt 

elfogadják-e vagy sem. Fontos lenne, hogy a programban résztvevők körülményein 

javítsanak. A 195 főnek 1 – 1 db. férfi, női mosdó, és 15 m2-es melegedő jut, ami nagyon 

kevés. Nincs olyan telep, ahol az eddig megvásárolt eszközöket tárolni tudják.  

Az idei évben 14 hektáron fognak növényeket termelni, melyből 5 hektár bodza. Az a céljuk, 

hogy minél több zöldséget termeljenek, mert ebből az árbevételből lesznek kénytelenek 

fenntartani magukat. Elvárás, hogy szociális szövetkezetté alakuljanak. Ezt egyik oldalról 

segítik, a másikról akadályozzák azzal, hogy nem teszik lehetővé a folyamatos fejlődésüket.  

A mezőgazdasági projektre 58 milliót terveztek, melyből 50 milliót kaptak, ebből a bér 49 

millió forint, 1 millió forint az az összeg, amelyet vetőmagokra, növény védőszerekre 

használhatnak. Az értékteremtő programra 35 millió forintot terveztek. Ebben a programban 

kívánják megvalósítani egy forrás épület megépítését, forrás környezetének a rendben tartása 

a focipálya mellett, a városközpont rendezése, valamint a keleti temetőnél megkezdett 

munkálatok folytatását. A helyi sajátosságok programnál egy savanyító üzemet kívánnak 

létrehozni és a tárolásra egy hűtőhelyiséget.  

A jelenlegi létszám 93 fő, melyből 80 fő Lengyeltóti. Az alapkompetencia területén 19 fő 

került beiskolázásra, egészségőr 3, motorfűrészes 10, konyhai kisegítő 1 fő. Próbálnak olyan 

szakmai felkészülést is biztosítani az embereknek, hogy hasznát is vegyék annak, hogy 

iskolába járnak. A mezőgazdasági tanfolyam 1 évig tartott, az ott végzett embereket a 

mezőgazdasági projektbe foglalkoztatni tudják.  

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A részletesen tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tettek. A településrendezési tervvel 

kapcsolatban Korenika László mérnök ad tájékoztatást.  

 
 

5.) Tájékoztató a településrendezési tervről. 

Előadó: Korenika László főtanácsos 

 

 

Korenika László főtanácsos 

 

Lengyeltóti város rendezési terve 2004- óta hatályos, melyet a törvény értelmében 10 évente 

felül kell vizsgálni. Az elmúlt években a Balaton törvény, ami részben meghatározza 

Lengyeltóti rendezési tervét többször módosult. Ezáltal a rendezési terv már nem felel meg a 

mai kor követelményeinek, pontosan ezek okok miatt az elmúlt években négyszer került 

módosításra. Jelenleg olyan lehetőség áll rendelkezésre, hogy pályázati pénzből ennek a 

tervnek a felülvizsgálatát, módosítását el tudják végezni. Lengyeltóti város viszonylag kevés 
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olyan területtel rendelkezik, ahol a gazdasági tevékenységre a város fejlesztése érdekében 

vállalkozásokat, beruházásokat ide telepítve előrelépjen. Kérik a lakosság és a vállalkozók 

segítségét abban, hogy bármilyen javaslatuk, ötletük van, azt osszák meg a hivatallal, mivel a 

terv elkészítése több millió forintba kerül. Az eddigi módosítások milliós költségeket 

jelentettek azoknak a vállalkozóknak, akiknek az érdekében történt, most adódik egy olyan 

lehetőség, hogy teljesen újra értékeljék ezt a feladatot, természetesen a Balaton törvényhez 

igazítva. A vállalkozások részéről már vannak igények egy gazdasági övezet kialakítására.  

 

A továbbiakban a Somogy megyei 2014-2020-as pályázati tervekről ad tájékoztatást, mely a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kéri, hogy akinek az elhangozottakkal kapcsolatban ötlete 

javaslata van, keressék meg a hivatalt.  

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A balatoni törvényből eredően több vállalkozás fejlesztési terve meghiúsult, ezzel a térség 

foglalkoztatottságát is behatárolva. Ezen szeretnének változtatni azzal, hogy átgondolják és 

tárgyalják a terv módosítását.  

 

A továbbiakban a városközpont alakításáról készült látványtervet mutatja be, mely a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Tájékoztatja továbbá a jelenlévőket, hogy a városközpont kialakításával egyidejűleg a 

Rákóczi, valamint a Csokonai u. jobb oldalán elkészülnek a parkolók, valamint a gyógyszertár 

előtt egy gyalogos átkelőhely.  

 

Az elhangzottakkal kapcsolatban kéri a megjelent lakosság véleményét, javaslatait. 

 

 

H o z z á s z ó l á s o k: 

 

 

Lenner Vilmos  Zrínyi u. 

 

Kérdése, hogy az önkormányzat az idei évben mekkora összeggel támogatja a 

sportegyesületet, valamint a civil szervezeteket. 

 

Kéri a képviselő-testülettől vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy az iskolabusz az 

újtelepről szállítsa be az óvodás, iskoláskorú gyermekeket. A távolság 2,2 km, van olyan roma 

asszony, akinek 5 gyermeke van, egyet a karján hoz, a másik négy pedig futkos körülötte, ami 

balesetveszélyes.  

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

Az önkormányzat az idei évben 4 millió forint támogatást állapított meg a sportkör részére.  A 

civil szervezeteket a korábbi évek gyakorlatának megfelelően támogatják.  

 

Meg fogják vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az iskolabusz rendelkezésre álljon.  
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Kiss István   Petőfi u. 

 

Véleménye szerint az információáramlás a településen nem működik. Az internetes 

információ nem ér el mindenkihez. 

 

A közmunkával kapcsolatosan nincsenek norma követelmények. Kívánni valót hagyott maga 

után az árkok rendbetétele, hisz a hidak eltömődését nem vizsgálták meg.  

 

Nagyon fontos kérdés az utcanév és házszám táblák lakosság részére történő eljuttatása. 

 

Nem ért egyet azzal, hogy akinek közel 400.000,-Ft-os nyugdíja van megilletik a 

kedvezmények, akinek 40.000,-Ft nevelési támogatása van, azt viszont nem.  

 

A temetőkkel kapcsolatban elmondja, hogy minek a városnak kettő temető? Ha egy temető 

van, akkor egy hűtőkamra kell és talán még gondnokra is futja.  

 

Hangoztatják, hogy a hulladékszállítási díj nem emelkedik, de a minősége romlik, ugyanis 

kaptak egy zsákot szelektív hulladékgyűjtés címén. Kíváncsi lesz rá, hogy ki fogja szelektíven 

gyűjteni a papírt és az üveget. 

 

A településen megszűntek a szeméttelepek, de a szemét továbbra is képződik.  

 

Sándor László Úrhoz szólva elmondja, hogy minden intézkedés annyit ér, amennyit az 

ellenőrzésre fordítanak. Minden nap látja a közmunkásokat és megállapítható, hogy hétből 

hatan nem dolgoznak.  

 

Az Ady utcában lévő út balesetveszélyes, az önkormányzathoz tartozik, miért nem tesznek 

ellene?  

 

Nem tudja, hogy mi a teendője, ha szól a sziréna? Kérdése, hogy az utcák között van-e 

különbség? Tudomása szerint a Rákóczi utcában virágot kaptak az emberek, hogy ültessenek 

a Petőfi utcában miért nem?  

 

Az ügyek intézésével kapcsolatos kérdése, hogy a tudomásul vétel az azonnali, az ügyintézési 

határidő pedig 30 nap?  

 

Az élelmiszer elosztással kapcsolatban problémái és negatív tapasztalatai vannak. Más 

községben kiküldenek el levelet, amelyben felmérik a jövedelmeket és ennek arányában 

kapnak élelmiszer segélyt. Lengyeltótiban ez nem működik, még értesítés sem kapnak.  

 

Amikor ő még tanácstag volt, akkor a tanács és a dolgozók a településért dolgoztak. Kérdése, 

hogy ez most is így van?  

 

 

Zsombok Lajos   polgármester  

 

Az információáramlással kapcsolatban elmondja, hogy a honlapon minden hír szerepel, és 

tudják, hogy nagyon sok családba elektronikusan nem jutnak el a hírek és szórólapon 

tájékoztatnak.  
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A közmunkával kapcsolatban elmondja, hogy  Kiss Úr is irányított embereket, így tudnia 

kellene, hogy abban a rendszerben több brigádvezető jutott, itt a Sándor Úr 240 emberre van 

egyedül. A kritika jogos, norma van, csak nem teljesítik. A közmunkaprogramnak 

szocializációs és nem termelő szerepe van. A munkaminőség és a munkamorál hagy némi 

kifogásolni valót, de a másik oldalról rengeteg munkát elvégeznek, és nem kell segélyt fizetni. 

A kritika mellé javaslatot is szeretne kapni, hogy hogyan lehetne jobban elvégezni ezt az 

igazán nem hálás feladatot.  

 

A csapadékvíz elvezetőkkel kapcsolatos észrevételt is jogosnak találja, de ennek rendbetétele 

a tulajdonosok feladata. Az önkormányzat a tulajdonosok helyett végeztette el a feladatot és 

nagyon sok esetben arra nem képes a tulajdonos, hogy helyreigazítsa, amit esetleg nem jól 

végzett a közmunkás. Az nem az önkormányzat hibája, hogy nagyon sokan lezárják a híd két 

oldalát, és persze akkor nem folyik el a víz.  

 

A házszámokkal kapcsolatos kritika jogos, az utcanév táblák elhelyezésére a testület már 

hozott döntést. Eligazító táblák kerülnek kihelyezésre a településen.  

 

A temetőkkel kapcsolatban elmondja, hogy csak a keleti részen van hűtőkamra. Az 

önkormányzat nem szabhatja meg, hogy ki hova szeretne temetkezni. Szinte mindenki a keleti 

temetőt választja, de már nincs hely, ezért kerültek az urnasírok kialakításra. Mindenki előtt 

ismert, hogy a nyugati temetőt miért nem részesítik előnyben az emberek. 

Pusztaszentgyörgyön is élnek emberek és ők is ragaszkodnak a saját temetőjükhöz.  

 

A hulladékszállítás, mint minden új dolog nem indult zökkenőmentesen. Egyik napról a 

másikra kellett elindítani egy új céget. Semmivel nem rosszabb az ellátás minősége, mint 

eddig mert nem csak a kukás, hanem a zsákos hulladékot is elszállítják. Az emberek töredéke 

vitte el a szelektív hulladékot a szigetig, ezért a zsákos megoldást választották.  

 

Az illegális hulladéklerakókkal továbbra is szenvednek. Az önkormányzat összeszedeti a 

hulladékot, de akkor azt ki is kell fizetni. Ugyanez a helyzet a kóbor ebekkel, ahol 80.000,-

Ft/db. –ért szállítják el, az önkormányzat költségére. Ez a „kultúra”, hogy a szemetet 

illegálisan lerakják nem a jelenlegi testület idejében alakult ki. 

 

Évente egy alkalommal van sziréna próba a településen, a teendőkről a lakosságot szórólap 

formájában értesítették.  

 

Az utcák között nincs különbség, de tudomásul kell venni, hogy van egy városközpont és az 

átutazók ennek alapján ítélik meg a települést. A jelenlegi testület nem osztott virágot 

egyetlen utcában sem.  

 

Lengyeltótiban élelmiszerosztás 4 éve nem volt. A németek által összegyűjtött ruhák 

elosztásában segédkeznek az egyházközségnek. A pályázási lehetőségből Lengyeltóti városi 

szerepe miatt ki van zárva.  

 

Arra a kérdésére, hogy a 400 e Ft-os jövedelemre jár –e kedvezmény nem tud válaszolni, 

mivel nem ismeri a konkrét esetet. A népjóléti bizottság minden lehetőséget megvizsgál a 

jogszabály által adott lehetőségek közül és annak arányában dönt. Amennyiben az igazolt 

jövedelmek valódiságával van problémája, azzal az önkormányzat nem tud mit kezdeni.  
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Csak annyi lehetőségük van, hogy vélelmezhetik, hogy a kérelmező életszínvonala nincs 

szinkronban az általa benyújtott kereset igazolással. A NAV által kiadott igazolásokat nem 

tudják felülbírálni.  

 

A jelenlegi testület is a településért dolgozik.   

 

Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  népjóléti bizottság elnöke 

 

A bizottság döntött már úgy, hogy a benyújtott jövedelemigazolással nem értettek egyet. Az 

ügyfél nem vitatkozott, nem nyújtott be fellebbezést.  

 

A bizottsághoz és a testülethez sem fordult 400.000,-Ft-os jövedelemmel senki. A bizottsági 

üléseken sokszor félnapot azon vitatkoznak, hogy a nevetségesen alacsony 3.000,-Ft-os 

átmeneti segélyt megszavazzák. A maximum összeg, amit adhatnak 10.000,-Ft, a képviselő-

testületnek, illetve a polgármesternek van olyan hatásköre, hogy rendkívüli élethelyzet esetére 

magasabb összegű támogatást állapítsanak meg.  

 

Horváth Gyula Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

 

Nagyon örül Lengyeltóti fejlődésének. Kérése, hogy a buszváróhoz egy nyilvános mosdót 

alakítsanak ki. Dicséretes a közmunkával kapcsolatos törekvés, mert igazán ez nevezhető 

„Híd a munkának” programnak. Lehetőséget kell adni a roma embereknek, hogy éljenek.  

 

Zsombok Lajos   polgármester  

 

A buszváróhoz nem fognak nyilvános mosdót elhelyezni, mert tönkre tennék. A piac mellett 

működik egy nyilvános helyiség, melyet a jó idő beköszöntével ki fognak nyitni.  

 

Szabó Gyula  Lengyeltóti, Fonyódi u. 

 

A házszámtáblák rendbetételét kéri.  

 

 

 

 

 

Zsombok Lajos polgármester megköszöni a megjelentést, a közmeghallgatást bezárja. 

 

 

kmf. 

 

 

 

Dr. Szatmári Ibolya                                                                                        Zsombok Lajos 

jegyző                                                                                                               polgármester  


