
J e g y z ő k ö n y v  

 

 

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

üléséről. 

 

 

 

Jelen vannak: 

 

- Zsombok Lajos polgármester, 

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

Zoltán képviselő-testületi tagok, 

- dr. Szatmári Ibolya jegyző, 

- Böröndi Franciska aljegyző, 

- Huberné Bajzik Ibolya közgazdasági irodavezető, 

- Dávid Jánosné főmunkatárs, 

- Bódis Attiláné főelőadó 

 

Távol maradt: Jozó Tamás és Sipos Zoltán képviselő-testületi tagok  

 

Zsombok Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 5 fő 

megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 

 

 

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

 

 

1.) Beszámoló a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi munkájáról. 

Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

2.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet 

megtárgyalása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

3.) Az Önkormányzat 2013.évi költségvetési rendeletének módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

4.) Ütemterv a temetők gondozásáról. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

5.) Vizi közmű rendszer 2014-2016.évi beruházási-felújítási és pótlási terve. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

6.) Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

7.) Lengyeltóti Rendőrőrs üzemanyag támogatása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

8.) Somogyiak Baráti Köre anyagi támogatás iránti kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
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9.) Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és Betegekért Alapítvány támogatási 

kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

10.) Mosolygó Kórház Alapítvány támogatás iránti kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

11.) Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesületének támogatási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

12.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti tevékenységről és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

13.) Lengyeltóti 716 és 704 hrsz-ú ingatlanok cseréje.   

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

14.) Állami tulajdonú ingatlan ingyenes tulajdonba vétele (Vizi társulat)   

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

15.) Lengyeltóti 100/3 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződése. (DRV telep)  

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

16.) Napelem telepítés a DRV által üzemeltetett 593 hrsz-ú területen c. pályázathoz kapcsolódó EU 

önerő kérelem.  

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

17.) Óvodások Kincsesládikója Alapítvány utazási költség kérelme.  

Előadó. Zsombok Lajos polgármester  

 

Zárt ülés: 

 

1.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása. 

Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

2.) Kivételes méltányosságú ápolási díj iránti kérelmek megállapítása. 

Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

3.) Települési szilárd hulladék szállítási díj megfizetéséhez kedvezményt igénylők kérelmének 

elbírálása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

4.) Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

5-6.) Önkormányzati lakás iránti kérelmek elbírálása. 

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

 

38/2014.(III.13.) képviselő-testületi határozat 

 

                               A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 

                               pontok tárgyalásával egyetért.  
 

 

1.) Beszámoló a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi munkájáról. 

Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, az abban foglaltakat elfogadásra javasolják a 

testületnek. 

 

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

 

39/2014.(III.13.) képviselő-testületi határozat 
 

                           Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti 

                           Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót 

                           elfogadja. 

 

                           Határidő: azonnal 

                           Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

2.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet 

megtárgyalása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 
 

A Jogi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a testületnek. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangulag – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2014.(III.14.) önkormányzati rendelete  

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és  

átadásáról 

 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
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3.) Az Önkormányzat 2013.évi költségvetési rendeletének módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A jogi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.  

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangulag – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2014.(III.14.) önkormányzati rendelete  

a 4/2013.(III.8.) számú, az Önkormányzat 2013.évi  

költségvetési rendeletének módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

4.) Ütemterv a temetők gondozásáról. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A jogi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.  

 

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

 

40/2014.(III.13.) képviselő-testületi határozat 
 

                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kenyér Endréné 

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

                             temetők 2014.évben tervbe vett és elvégzendő egyes munkákkal kapcsolatos 

                             ütemtervét elfogadja. 

 

                             Határidő: azonnal 

                             Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

5.) Vizi közmű rendszer 2014-2016.évi beruházási-felújítási és pótlási terve. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A jogi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.  
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

41/2014.(III.13.) képviselő-testületi határozat 
 

                           Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 

                           DRV Zrt. által készített Lengyeltóti város vízellátásának 2014-2016.évi 

                           beruházási-felújítási és pótlási tervét. A képviselő-testület fenntartja  

                           magának a jogot, hogy a beruházási-felújítási és pótlási munkák,  

                           előzetes árajánlat alapján, egyedi megrendelések szerint készülhetnek. 

                           A testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a DRV Zrt. 

                           számára történő felhatalmazás aláírására. 

 

                           Határidő: azonnal 

                           Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

6.) Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A jogi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az 1.sz. határozati javaslat elfogadását javasolja. 

 

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

 

42/2014.(III.13.) képviselő-testületi határozat 
 

                           Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei 

                           Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltségét 

                           3176 fő x 60,-Ft/fő= 190.560,-Ft összeggel támogatja, valamint felhatalmazza 

                           a polgármestert a megállapodás megkötésére. 

 

                           Határidő: azonnal 

                           Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

 

7.) Lengyeltóti Rendőrőrs üzemanyag támogatása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A jogi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az 1.sz. határozati javaslat elfogadását javasolja 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

43/2014.(III.13.) képviselő-testületi határozat 
 

                            Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy megyei 

                            Rendőrfőkapitányság Lengyeltóti Rendőrőrse részére 2014.évben havi 

                            30.000,-Ft vissza nem térítendő működési támogatást biztosít  üzemanyag 

                            vásárlásra. 

 

                            Határidő: azonnal 

                            Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

8.) Somogyiak Baráti Köre anyagi támogatás iránti kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták 50.000,-Ft támogatás megállapítását javasolják a Baráti 

Kör részére. Javasolja a testületnek, hogy a Somogyiak Baráti Köre a támogatás ellenértékeként  a Tóti 

Napokon akár kiállítás, akár más program keretében működjön közre.  

 

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

 

44/2014.(III.13.) képviselő-testületi határozat 
 

         

                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogyiak Baráti Köre   

                          részére  2014.évben 50.000,-Ft támogatást nyújt, ugyanakkor kéri, hogy a Tóti 

                          Napok alkalmából egy kiállítás megrendezésének megszervezésében működjön 

                          közre.  

 

                         Határidő: azonnal 

                         Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

9.) Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és Betegekért Alapítvány támogatási 

kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták a jogi bizottság 20.000,-Ft, a népjóléti bizottság 30.000,-

Ft támogatás megállapítását javasolja. A népjóléti bizottság javaslatát teszi fel először szavazásra. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

45/2014.(III.13.) képviselő-testületi határozat 
 

                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reménysugár  

                  a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és Betegekért Alapítvány részére   

                  2014.évben  30.000,-Ft támogatást nyújt. 

 

                  Határidő: azonnal 

                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

10.) Mosolygó Kórház Alapítvány támogatás iránti kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták a Jogi Bizottság 20.000,-Ft, a népjóléti bizottság 

30.000,-Ft támogatás megállapítását javasolja. A népjóléti bizottság javaslatát teszi fel először 

szavazásra. 

 

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

 

46/2014.(III.13.) képviselő-testületi határozat 
 

    

                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mosolygó Kórház  

                          Alapítvány részére  2014.évben 30.000,-Ft támogatást nyújt. 

 

                          Határidő: azonnal 

                          Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

11.) Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesületének támogatási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták. A jogi bizottság nem ért egyet az egyesület 

támogatásával, a népjóléti bizottság viszont 30.000,-Ft megállapítását javasolja.  

 

 

Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet képviselő-testületi tag 

 

A bizottság a támogatás megítélését azért javasolja, hogy az egyesület a város rendezvényein mutassa 

be tevékenységét, nem kis örömet okozva ezzel a gyermekeknek.  
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Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 

 

Az ötlet maga nem rossz,  de véleménye szerint nem kevés az az összeg, amelyért az egyesület kivonul 

Lengyeltótiba.  

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A március 15 és október 6-i ünnepségek protokolljába illeszkedne az egyesület látogatása, de a többi 

rendezvényhez nem. 

A népjóléti bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, azzal, hogy igényt tartanak arra, hogy városi, vagy 

gyermekrendezvényen képviseltesse magát az egyesület.  

 

 

A képviselő-testület 4 igen, 1 tartózkodással  az alábbi határozatot hozza: 

 

47/2014.(III.13.) képviselő-testületi határozat 
 

                         Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogyi  

                         Huszárok Hagyományőrző Egyesülete részére 2014.évben 30.000,-Ft 

                         támogatást nyújt,  ugyanakkor  a  támogatási időszak alatt  

                       az egyesület részvételét kéri a városban megrendezésre kerülő 

                       ünnepségen. 
 

 

                        Határidő: azonnal 

                        Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

12.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti tevékenységről és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

48/2014.(III.13.) képviselő-testületi határozat 
 

 

                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2014.   

                 január 30 és február 26. közötti üléseken hozott, lejárt határidejű határozatok  

                 végrehajtásáról szóló, továbbá a polgármester két testületi ülés közötti tevékenységéről és  

                 az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót. 

 

                Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

                 Határidő: azonnal 

 

 

 

13.) Lengyeltóti 716 és 704 hrsz-ú ingatlanok cseréje.   

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Zsombok Lajos polgármester  

 

A jogi bizottság az előterjesztést megtárgyalta az 1.sz. határozati javaslat elfogadását 

javasolja. 

 

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

 

49/2014.(III.13.) képviselő-testületi határozat 
 

 

                                  Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a lengyeltóti 704-718.hrsz-ú 

                                  ingatlanok cseréjét támogatja és felhatalmazza Zsombok Lajos  

                                  polgármestert, hogy az ingatlan csere eljárás során jognyilatkozatot 

                                  tegyen. 

 

                                  Határidő: azonnal 

                                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

14.) Állami tulajdonú ingatlan ingyenes tulajdonba vétele (Vizi társulat)   

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

50/2014.(III.13.) képviselő-testületi határozat 
 

                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti 

                                a 66/2013. (III.28.)határozatban foglaltakat. Felhatalmazza Zsombok 

                                Lajos polgármestert, hogy a 0110 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba 

                                adási eljárása során jognyilatkozatot tegyen. 

 

                                Határidő: azonnal 

                                Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

15.) Lengyeltóti 100/3 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződése. (DRV telep)  

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

Mint, az a testület előtt is ismert a DRV. megszüntette a Jókai u.1.sz. alatti telephelyét. 

Megkeresték a céget, ahol elmondták, hogy további tevékenységük során nem kívánják 

hasznosítani a telepet, de szándékukban áll bérbeadni vagy értékesíteni. 
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A DRV. megküldte a bérleti szerződés-tervezet, mely alapján havi 200.000,-Ft + rezsi költség 

az az összeg, amely a tárgyalás alapját képezi. Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban a 

közgyűlés döntését követően fognak nyilatkozni. 

Nagyon sok lehetőséget lát ebben az épületben, de természetesen az önkormányzat anyagi 

lehetőségei behatároltak.  

 

Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet képviselő-testületi tag 

 

Az előző napirendben tárgyalt DRV telephely ingyen és bérmentve az önkormányzathoz fog 

kerülni. Ennél a napirendnél is szerepel, hogy a START közmunkaprogramhoz van szükség 

telephelyre. Megitélése szerint, akkor a Jókai u.1.sz. alatti ingatlan megvásárlása nem fontos 

az önkormányzatnak, ha csak azért nem, hogy gyarapodjon a vagyon.  

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A belügyminisztérium a START munka programhoz  köti a Szociális szövetkezetek 

megalakítását, akkor az önkormányzatnak iroda, raktárhelyiség kell. A mai tudásuk szerint 

sok lehetőség van az épületben. A vizi társulat telephelye teljesen más jellegű, gépek 

tárolására alkalmasabb. Május 1-én elkezdődik a közmunkaprogram, az embereknek nincs 

megoldva az elhelyezése. Kéri a testületet, hogy az előterjesztés 2.számú határozati javaslatát 

támogassák.  

 

 

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

 

51/2014.(III.13.) képviselő-testületi határozat 
 

                              Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Jókai M.u.1. 

                              sz. alatti 100/3 hrsz-ú ingatlan bérbe vételéről a felajánlott vételi ár 

                              ismeretében dönt. 

 

                              Határidő: értelem szerint 

                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

16.) Napelem telepítés a DRV által üzemeltetett 593 hrsz-ú területen c. pályázathoz kapcsolódó EU 

önerő kérelem.  

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A saját forrás kiváltására EU önerő támogatás kérelmet lehet benyújtani , melyben szemben a 

BM önerő alap támogatással a teljes önerő igényelhető. A támogatás megírására az EU-Plan 

Hungary adott ajánlatot, azzal, hogy az alábbi dijért vállalnák a munkát: fixdij a pályázat 

önerejének 0,5 %-a, mely esedékes a pályázat benyújtását követően azonnal, és a pályázat 

elnyerését követően szintén 0,5 % munkadij, így a teljes költség 85.000,-Ft lenne. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

52/2014.(III.13.) 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/12-

2013-0037 pályázat azonosító számú Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal című konstrukcióra, a  „Napelem telepítés a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.által 

üzemeltetett Lengyeltóti 593 HRSZ területén” című pályázatának sajátforrás kiváltására EU Önerő-

támogatás kérelmet nyújt be 8 505 921.-Ft összegben  

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos 

polgármestert a KEOP-2012-4.10.0/A/12-2013-0037 azonosító számú pályázat EU Önerő-támogatás 

kérelem benyújtásához szükséges megállapodások, szerződések aláírására és a szükséges 

nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

 

17.) Óvodások Kincsesládikója Alapítvány utazási költség kérelme.  

Előadó. Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet képviselő-testületi tag 

 

Egyetért az alapitvány támogatásával, de nem az előterjesztésben szereplő összeggel.  

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

Javasolja, hogy 40.000,-Ft-al támogassák az adományút költségeit.  

 

 

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

 

53/2014.(III.13.) képviselő-testületi határozat 
 

                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodások  

                  Kincsesládikója Közhasznú Alapítvány részére 40.000,-Ft támogatást nyújt  

                  az erdélyi adományút költségeire. 

 

                  Határidő: azonnal 

                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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18.) Bejelentések 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Tájékoztatja a testületet, hogy a Kincsem Óvoda részére a nyári karbantartási időszakra – augusztus 

18-22-ig – engedélyezte az óvoda bezárását. 

 

Az iskolai intézményi tanácsba 2 fő delegálása vált szükségessé, ezért a már az korábban 

önkormányzatot képviselő  Dr. Szatmári Ibolya jegyző mellé Sipos Zoltán és Ritecz Erika került 

megválasztásra.  

 

Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  népjóléti bizottság elnöke  

 

A bizottság a hónap végén tervezi a lakókörnyezetek ellenőrzését. Javasolja, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat biztosítson a telepen élők részére szemetes zsákot, azért, hogy ne találjanak kifogást 

arra, hogy miért szemetes a környezetük. A korábban az AVE állította, hogy bementek az utcákba, 

csak nem volt kirakva hulladék, az ott lakók pedig ennek az ellenkezőjét állították és azt, hogy nincs 

edényük a gyűjtésre.  

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Az AVE is mindig elszállította a hulladékot, és a Pelso-Kom sem tesz különbséget kuka és zsák 

között.  

 

 

 

Javasolja, hogy a szociális és lakásügyek elbírálására zárt ülést rendeljenek el. 

 

 

 

 

 

kmf. 

 

 

Dr. Szatmári Ibolya                                                                                              Zsombok Lajos 

jegyző                                                                                                                    polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


