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J e g y z ő k ö n y v 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 23-án megtartott 
rendkívüli 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, 
- Böröndi Franciska aljegyző,  
- Sándor János főmunkatárs, 
- Bódis Attiláné főelőadó 

 
 
Zsombok Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
 
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
1.)Pályázat benyújtása közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása (térfigyelő 
rendszer bővítése) pályázatra. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
2.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 
szóló 1/2000.(I.20.) önkormányzati rendelet módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
3.) Egyebek  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

62/2014.(IV.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                                     A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 
                                     pontok tárgyalásával egyetért. 
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1.)Pályázat benyújtása közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása (térfigyelő 

rendszer bővítése) pályázatra. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Zsombok Lajos  polgármester 

A pályázat beadási határideje a mai napon 16.00 óráig lehetséges, ezért van szükség a rendkívüli ülés 

tartására.  

A rendőrségtől kapott információk szerint a térfigyelő kameráknak köszönhetően csökkent a 

bűncselekmények száma. A kamerák elhelyezésére vonatkozóan az előterjesztésben részletesen 

tájékoztatást kapott a testület.  

Sándor János  főmunkatárs 

A projekt megvalósítás fejlesztési költsége 9.446.641,Ft. 

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

63/2014.(IV.23.) képviselő-testületi határozat 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter 28/2014. (IV. 01.) 

BM rendelete szerinti „Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések 

támogatásáról” kiírásra pályázatot nyújt be „Lengyeltóti településen térfigyelő kamerás 

rendszer megvalósítása ” címmel. 

A beruházás közterületen, illetve közintézmények külső homlokzatán 10 térfigyelő kamera 

kiépítésével, a meglévő rendszer bővítéseként valósul meg, melyek adatait egy zárt 

rendszeren keresztül a meglévő Bem J. utca 7. sz alatti központi helyen gyűjtik és tárolják. 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt megvalósítás fejlesztési 

költségeit bruttó 9.446.641 -Ft-ban határozza meg melyhez bruttó 9.446.641,-Ft támogatást 

igényel (100%) és bruttó 0,- Ft saját forrást biztosít (0%) 

A képviselő-testület vállalja, hogy nyertes pályázat megvalósítása esetén a kötelező 

fenntartási és üzemeltetési időn belül a rendszer fenntartását, üzemeltetését biztosítja, és nem 

idegeníti el. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a pályázat 

benyújtására és a csatolandó dokumentumok aláírására. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: 2014. április 23. 

 
 

2.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 

1/2000.(I.20.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

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

A házi gondozottak esetében a  kertek felrobizása megtörtént.  A jogszabály értelmében a házak előtti 

közterület karbantartása a lakó feladata, de a városban hozzászoktak az emberek, hogy az 

önkormányzat évente több alkalommal lekaszálja.  Jövőre időben kell tájékoztatni a lakosságot arról, 

hogy a közterületek rendben tartásának elmulasztása milyen következményekkel jár, és fel kell hívni a 

figyelmüket, hogy az önkormányzat milyen fizetési feltételekkel áll rendelkezésre.  

Az időjárásból látszik, hogy az idei évben a 3 alkalommal történő kaszálás nem lesz elegendő.  

Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 

Amennyiben az önkormányzat átvállalja a házak előtti kaszálást, akkor el kell gondolkodni azon, hogy 

a szűkös költségvetés terhére valamilyen formában megoldják. Semmiféle pályázati lehetősége nincs 

az önkormányzatnak a parlagfű irtásra sem, így a meglévő készletből kell gazdálkodni.  

Dankó József  alpolgármester  

Kérdése, hogy a fűnyírásra mekkora összeget fordítanak. 

Dr. Szatmári Ibolya jegyző  

Ha jól emlékszik, éves szinten közel 3-400.000,-Ft-ot költenek erre a feladatra.  Nem rendeleti 

szabályozás az, hogy egy évben hányszor végezzék el a kaszálást. Véleménye szerint a jövő évre 

vonatkozóan hozzanak határozatot arra, hogy milyen volument tervezzenek erre a célra, ha 

mindenképpen valamiben jelezni kívánják a jövő évet, de semmiképpen nem rendeletben. A 

tervezetben beírt költségek,  üzemóra számítások  agrárgazdálkodóval történő egyeztetések alapján 

kerültek a rendeletbe megtervezésre. Az önkormányzat rendelkezik olyan szakfeladattal, hogy számlát 

tudnak adni, szabályosan könyvelik az elvégzett munkákat a lakosság számára.  

Jozó Tamás   képviselő-testületi tag 

Felveti, végezzenek egy számítást, hogy mekkora az összterület, amit az önkormányzat lekaszál, és a 

kommunális adót ennek megfelelően emeljék meg. Ezzel  elejét vennék ezeknek a problémáknak.  

Zsombok Lajos  polgármester 

A rendeletben mindenképpen kerüljön beépítésre, hogy az önkormányzat az idei évben megteremti 

annak a lehetőségét, hogy lenyírják az ingatlan előtti területet,  mindenképpen szabályozni kell, hogy 

hány alkalommal.  

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

Lengyeltóti Városi ÖnkormányzatKépviselő-testületének 
5/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelete 

a 15/2000.(I.20.), 24/2003.(XII.23), 16/2005.(VII.1.), 24/2005.(X.28.),14/2006.(IV.26.), 5/2008.(III.28.), 

16/2008.(VI.20.),  2/2009.(I.30.), 19/2009.(IX.25.), 20/2009.(X.30.), 9/2010.(IV.23.), 14/2010.(VII.30.), 

7/2011.(II.25.), 15/2011.(IV.29.),15/2012. (VI.1.), 16/2012.(V.31.), 12/2013.(VI.28.), 16/2013.(X.31.) 

önkormányzati rendeletekkel módosított 

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a 

település tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással  az alábbi határozatot hozza: 

64/2014.(IV.23.) képviselő-testületi határozat 

                                     A képviselő-testület: 

1.) 2014.évben elvégzi az ingatlanok előtti közterület kaszálását. 

2.) A 2015. évben  5 alkalommal történő kaszálás költségét tervezi 

a költségvetés készítésekor.  

                                    Határidő: értelem szerint 
                                    Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
                                    

 

3.) Egyebek 

Zsombok Lajos   polgármester 

Tájékoztatja a testületet, hogy a Kormány a 112.000.000,-Ft-ot az önkormányzat számlájára utalta.  A 

művelődési háznál a felújítási munkálatok megkezdődtek. A járdafelújításokra vonatkozó 

hiánypótlásokat a tervezők megtették.  A Kórház – köz útburkolat felújítását vélhetőleg a Tóti Napok 

előtt el fogják végezni.  Egy hűtőkamra beszerzését is meg tudták oldani, így a közmunkában 

megtermelt zöldségeket tárolni tudják. A rendezési terv módosítására 6,2 millió forint jut.  

Az orvosi rendelők korszerűsítésére pályázatot fognak kiírni, melynek ügyében egyeztetett az 

orvosokkal és védőnőkkel. Az alapeszközök fejlesztésének listáját az orvosok a héten el fogják 

készíteni.  

Tájékoztatja a testületet, hogy Nagylengyel község Polgármestere levelet intézett a képviselő-

testülethez, melyben jelezte, hogy meg szeretnék rendezni a „Lengyel”-ek találkozóját, melyhez kéri 

a csatlakozást. A levelében közölt „lengyel” nevű települések 70-80 km-re vannak Lengyeltótitól, de 

van olyan is, ami közel 200 km-re.  

Jozó Tamás   képviselő-testületi tag 

Nem látja értelmét, hogy az önkormányzat egy „új” testvér települési kapcsolatot kössön.  A felsorolt 

települések között van olyan, ahol 200 fő él, nem kell őket terhelni rendezvényekkel.  

Zsombok Lajos   polgármester 

Egyetért a képviselő Úrral, az önkormányzatnak a testvértelepüléseken van részvétel közel 1,5 millió 

forintba került, így is az önkormányzatnak.  
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A képviselő-testület  7 igen szavazattal –egyhangúlag-   az alábbi határozatot hozza: 

65/2014.(IV.23.) képviselő-testületi határozat 

                               Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván 
                              csatlakozni a „Lengyel” nevű települések találkozójához. 
             
                              Határidő: értelem szerint 
                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 

 

 

Zsombok Lajos polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 

 

 

kmf. 

 

 

Zsombok Lajos                                                                                                        Dr. Szatmári Ibolya 
polgármester                                                                                                                      jegyző  
 

 
                 

             

         


