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J e g y z ő k ö n y v  

 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-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, 

- Böröndi Franciska aljegyző,  

- Huberné Bajzik Ibolya közgazdasági irodavezető, 

- Dávid Jánosné főmunkatárs, 

- Bódis Attiláné főelőadó 

 

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.)Beszámoló a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2013.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatai ellátásáról. 

Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

2.) A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(II.27.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

3.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

4.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

5.) Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

6.) Lengyeltóti Kincsem Óvoda Alapító Okiratának módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

7.) Helyi Építési Szabályzat módosításának kezdeményezése és partnerségi rend megállapítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
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8.) Szervezeti és Működési Szabályzat 2.sz. függelékében szereplő kormányzati funkciók 

meghatározása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

9.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása külső bizottsági tag lemondása okán. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

10.) Lengyeltóti Kincsem Óvoda konyhája bérleti díjának felülvizsgálata. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

11.) Nyugdíjas Egyesület támogatási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

12.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Bölcsőde nyári bezárása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

13.) Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésére vonatkozó megállapodás 

kiegészítése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

14.) 2014.évi Tóti Napok programja. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

15.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti tevékenységről 

és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

16.) Alapszolgáltatási Központ működési engedély módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

17.) 6701-6711 sz. utak körforgalmú csomópontjában ivóvíz vezeték kiváltása kiviteli 

terveinek elkészítése.  

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

18.) Tájékoztató pályázat benyújtási lehetőségről – Egészségügyi alapellátás fejlesztésére 

DDOP-3.1.3/G-14. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

19.) Bejelentések 

 

Zárt ülés: 

 

1.)Kivételes méltányosságú ápolási díj iránti kérelem elbírálása. 

Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

2.) Hulladékszállítási díj megfizetéséhez kedvezmény iránti kérelem. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

3.) Smart Value Consulting Kft. megkeresése megállapodás felülvizsgálata ügyében. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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4.) Lengyeltóti, Kossuth u. ingatlanok értékbecsléséhez árajánlat kérése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

5.) Somogy Megyei Közgyűlés által alapított kitüntetésekre javaslattétel. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

6.) Kitüntető címek adományozása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

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

 

79/2014.(V.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                               A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 

                               pontok tárgyalásával egyetért. 

 

 
1.)Beszámoló a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2013.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatai ellátásáról. 

Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van: Nyers Györgyi Alapszolgáltatási Központ vezetője, Harsányi Éva 

óvodavezető-helyettes, Horváth Gyula Fonyódi Rendőrkapitányság részéről, Gazdagné Fulmer Judit 

iskolaigazgató. 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A népjóléti bizottság az előterjesztést megtárgyalta, melyhez az alábbi kiegészítéseket teszi: 

szükséges 1 fő foglalkoztatása az alapszolgáltatási központnál, melyre az anyagi fedezetet biztosítani 

kell. Szociális kerekasztal kibővítése, évente több alkalommal való ülésezés, gyermekjóléti, védőnői 

szolgálat, óvónők, pedagógusok részvételével. A feladatok koordinálásával Nyers Györgyi 

intézményvezetőt bízzák meg.  

 

Harsányi Éva óvodavezető helyettes 

 

Tájékoztatja a testületet, hogy 34 tanköteles korú gyermekből 25 fő iratkozott a helyi iskolába, a 

többiek vidékre. A helyi iskola nehéz helyzetbe fog kerülni, mert a jövő évben is várható a gyermekek 

„elvándorlása” vidéki iskolákba. A szülőkkel való beszélgetésből az tűnik ki, hogy főként az osztályok 

összetétele miatt nem íratják a helyi intézménybe gyermekeiket. 

 

Gazdagné Fulmer Judit iskolaigazgató 

 

Egyre nagyobb gondot okoz az intézményben a szülői érdeklődés mikéntje. Szinte naponta előfordul, 

hogy a szülők minősíthetetlen hangon beszélnek a gyermekekről, pedagógusokról.  

Az iskolában is problémát okoz, hogy egyre több gyermeket nem íratnak be az iskolába, sőt a 

magasabb évfolyamokról is írattak már át gyermeket más intézménybe. Ő, mint intézményvezető 

annyit tud tenni, hogy jelenti a családsegítő szolgálatnak, onnan pedig a gyámhivatalba kerül az ügy, 

ahol megreked, hosszú hónapokig nem hoznak döntést.  Ezt kihasználják a problémás gyermekek és 

tetteikkel veszélyeztetik a társaikat.  
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Zsombok Lajos  polgármester 

 

Lengyeltótinak hosszútávon komoly problémát fog okozni a roma lakosság népesedése, mert az itt 

született gyermekek itt maradnak, és itt alapítanak családot.  

 

Javasolja, hogy Jegyző Asszony tájékoztassa a Járási Hivatal vezetőjét a gyámhivatalnál lévő 

problémákról. Mindannyiik előtt ismert, hogy nagyon túlterhelt volt a kolléga, aki felmondott és most 

helyére került egy új munkatárs, de egyedül ő is kevés lesz a kialakult helyzet kezelésére.  

 

Horváth Gyula  Fonyódi Rendőrkapitányság  

 

Nagyon jól ismeri a területet, és általános iskolai szinten Lengyeltóti kiemelt helyen van. A beszámoló 

adatai az elmúlt évet mutatják, de jövőre ettől sokkal rosszabb adatot tudnak produkálni. Az elkövetők 

kiléte szinte két utcára szűkíthető le. A rendőrségnek is sok problémája van nem csak a gyermekekkel, 

hanem a felnőttekkel is. Amennyiben azt a 2-3 családot ki tudnák emelni ebből a közegből a belső 

területek bűnözési statisztikája is javulna.  

Elmondja, hogy példaértékű, amit az iskola tesz, és próbálja bevonni a rendőrséget. Az érintett 

gyermekek és szülők részére szülőértekezletet hívtak össze.  

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A gyámhivatal feladata lenne a gyermeket kiemelni a családból. A képviselő-testület 

fenntartói jogosítványa megszűnt, így közvetlen az ügybe nem avatkozhatnak bele.  

 

Dr. Szatmári Ibolya jegyző  

 

A gyámhatóság vélhetően július 1-től 2 fővel fog megújulni. Korábbi beszélgetésekből 

kiderült, hogy a gyámhivatal sincs könnyű helyzetben, mert nincs hova kiemeljék a 

gyermekeket, mert nincs hely. Vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet várni ennek 

hiányát, érzik most a szülők, és a pedagógusok. A járási hivatalnak figyelembe kellene 

vennie, hogy a legnehezebb körzet Lengyeltóti és ide kellene ez „ütőképes” kollégát 

kihelyezni.  

 

Nyers Györgyi  alapszolgáltatási központ vezetője 

 

Az idei évben két esetben került sor gyermek családból történő kiemelésre.  

 

Gazdagné Fulmer Judit iskolaigazgató 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét kérték, legyen segítségükre abban, hogy a szülői 

értekezleten minél többen vegyenek részt. Sajnos ezen törekvésük nem volt hatékony, mert 

csak ígéret szintjén maradt a segítség.  

Felhívja a testület figyelmét arra, hogy a Temető utcában gomba módra nőnek az un. „putrik”.  

 

Dr. Szatmári Ibolya jegyző  

 

A siófoki építéshatósághoz már feljelentéssel éltek az Igazgató Asszony által elmondottakkal 

kapcsolatban.  

 

 

 



5 
 

 
Zsombok Lajos  polgármester 

 

A testület ilyenkor esik abba a „csapdába”, ha lebontatja az illegális épített „putrit”, akkor lakás 

kérelmet terjesztenek be.  

 

Dr. Szatmári Ibolya jegyző  

 

A szociális törvény nem írja elő az önkormányzatnak, hogy hajléktalannak  köteles lakást 

biztosítani. 

 

Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 

 

A népjóléti bizottság ülésén javasolta, hogy a szociális kerekasztal egészüljön ki a 

védőnőkkel, mert megítélése szerint az újszülötteket sem kellene hazaengedni olyan 

körülmények közé, amelyek vannak. Meg kell állítani a gyermekek elvándorlását az 

intézményekből, de ezt már a születésszabályozásnál meg kell kezdeni.  

Az érintett utcákban a bejelentkezést sem tudják megtiltani, ha a tulajdonosok azt 

megengedik.  

A megoldást abban látná, hogy egy adott családot fel kell keresni 4-5 szakembernek és el kell 

beszélgetni velük.  

 

Dankó József  alpolgármester 

 

Nem új keletű ez a probléma, amiről most szó esik, de most érte el a tetőfokát. Tragédia, hogy 

az igazgatónőnek tartania kell a szülők fellépésétől, és a rendőrséget is be kell vonni. 

Tarthatatlan, hogy egy városi rendezvényt úgy kell megrendezni, hogy figyelni kell arra, ki a 

fellépő, mert különben igénybe kell venni a rendőrség segítségét. Abnormális dolog egy 

település életében, hogy mindezek figyelembevételével kelljen a napi feladatait végezni.  

A jogászok dolgozzanak ki egy koncepciót, terjesszék a testület elé, hogy ha kell, akkor akár 

drasztikus módszerek alkalmazásával visszaszorítsák a problémát.  

 

Dr. Szatmári Ibolya jegyző  

 

Benyújtott a hivatal egy módszertani jellegű ÁROP-os pályázatot, amely arról szól, hogy azt a 

kritikus pontot kibontja a település életében, ahol minden közszereplőt és civil szervezetet 

megpróbál bevonni. Az az igazság, hogy kormányok részéről sem tapasztaltak még egységes 

irányvonalat a probléma megoldására még 20-25 év távlatából sem.  

 

Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 

 

Több tévéműsorban látta már, hogy visszaállt a pedellus jellegű rendszer. Tekintettel arra, 

hogy ez a kérdés Lengyeltóti jövőjét veszélyezteti az önkormányzatnak fel kellene vállalnia 

egy iskolarendész alkalmazását. Kéri, hogy Jegyző Asszony nézzen utána milyen jogokkal 

lehet felruházni egy pedellust és van – e lehetőség az alkalmazására. Hiába szerveznek 

szociális összejöveteleket, ha az érintettek nem vesznek azon részt.  

 

Dankó József  alpolgármester 

 

Egyetért képviselő társával. Javasolja, hogy minél előbb dolgozzák ki az iskolarendész 

foglalkoztatására vonatkozó szabályozást.  
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Nyers Györgyi alapszolgáltatási központ vezetője 

 

A szociális kerekasztal nem arra hivatott, hogy bevonják az érintett személyeket, hanem arra, 

hogy a velük foglalkozók tapasztalatokat cseréljenek, közös gondolkodásban keressenek 

megoldást a problémára.  

 

Dr. Szatmári Ibolya   jegyző 

 

A szociális kerekasztalban résztvevők első körben írják le, hogy törvényes keretek között 

milyen problémákat oldhatnak meg, és milyen eszközök állnak rendelkezésükre. Ezt egy 

előterjesztésben összefoglalva a testület elé kell terjeszteni.  

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Véleménye szerint ebben az ügyben a kormány jó döntést hozott, mivel a négy évvel ezelőtti 

kereteket megszigorította. (családi pótlék megvonás az iskolába nem járás miatt, az egyéb 

segélyek megvonása a hanyag környezet miatt, stb.) 

Mindazokon túl, hogy különböző lehetőségekkel próbálnak segíteni (pedellus, szociális 

kerekasztal) a probléma az helyben van, és ennek a közösségnek kell megoldani. Tény, hogy 

az iskolában a tanárnak oktatnia kell, de azért nem tud tanítani, mert előbb helyzetbe kellene 

hozni ahhoz, hogy oktatni tudjon. A megoldások anyagi jellegűek, melybe a testületnek kell 

beleavatkozni. A maga részéről igazgató asszonnyal együtt bejárják azt az utat, ahol ezt el 

tudják fogadtatni. Nagyon jó minőségbiztosítási rendszere volt az intézménynek, azt kell 

megvizsgálni, hogy kívülről hogyan tudnak segíteni. Az iskola megítélésén az sem fog 

változtatni, ha az önkormányzat fizet egy rendőrt, aki ott látja el a feladatát. A megoldás vázát 

az igazgató asszonynak kell kidolgoznia, hogy jegyző asszonnyal tudják kidolgozni, amit a 

testület elé terjesztenek. Az előterjesztésben 1 határozati javaslat van, de ő még öt pontot 

javasol a testületnek elfogadásra.  

 

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

 

80/2014.(V.29.) képviselő-testületi határozat 
 

                            Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

                            2013.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról készített 

                            átfogó értékelését megtárgyalta és elfogadta. 

 

                            Határidő: 2014.május 31. 

                            Felelős: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  

 

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

 

81/2014.(V.29.) képviselő-testületi határozat 
 

 

        A képviselő-testület:  

 

1. Egyetért a szociális kerekasztal kibővítésével, a szervezeti keretek megalkotásával 2014. 

június 16. napjáig. A feladat felelőse: Nyers Györgyi alapszolgáltatási központ vezetője 
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2. Egyetért azzal, hogy a Járási Hivatal vezetője részére fogalmazódjon meg egy levél, melyben 

a gyámhivatal tevékenységének a hatékonyságát kérik,  amennyiben lehetőség van rá 

megtudni, hogy milyen a települést érintő ügyek vannak, és melyeket zártak le.  

3. Egyetért azzal, hogy meg kell vizsgálni, hogy milyen létszám és pénzügyi feltételekkel 

biztosítható a gyermekintézményekben a felügyelet fenntartása. Kéri a testület az 

intézmények vezetőit, hogy ennek feltételeit dolgozzák ki. határidő: június vége. 

4. Felkéri az alapszolgáltatási központ vezetőjét, dolgozza ki milyen keretei vannak a délutáni 

gyermekfelügyelet biztosításának, illetve tanoda megszervezésének. határidő: június vége 

5. Egyetért azzal, hogy a hivatal éljen bejelentéssel a  Siófoki építéshatósághoz a putrik és egyéb 

illegális építmények ügyében.  

 

Határidő: 2014. június 16. 

Felelős: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  

             Intézményvezetők 

 

 

2.) A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(II.27.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, az abban foglaltakkal egyetértenek. 

 

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

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete 

 
a 6/2009.(III.27), 15/2009.(VIII.26.), 18/2009.(IX.25.), 28/2009.(XI.27., 7/2010.(IV.23.), 2/2010.(XI.24., 

12/2011.(IV.1.), 18/2011. (VI. 29.), 21/2011. (VII. 29.), 25/2011. (IX. 1.), 8/2011.(IX.30.), 

5/2012.(I.31.), 6/2012.(III.1.), 22/2012.(VI.29.), 8/2013.(IV.26.), 22/2013.(XII.21.) önkormányzati 

rendeletekkel módosított  

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól  

szóló 5/2009.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 

3.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, az abban foglaltakkal egyetértenek. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással  az alábbi rendeletet alkotja: 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 10/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

 

4.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának 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 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 

 

82/2014.(V.29.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti 

Városi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv Alapító Okiratát 

az előterjesztés melléklete alapján módosítja. Ezzel egyidejűleg a  

2012. március 29-én kelt egységes szerkezetű Alapító Okirat hatályát 

veszti. 

2. Egyúttal felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy a Magyar 

Államkincstárnál vezetett hiteles törzsadattári nyilvántartáshoz szükséges egységes 

szerkezetű Alapító Okiratot továbbítsa. Az egységes szerkezetű okirat a kincstári 

bejegyzéssel lép hatályba. 

 

                      Határidő: azonnal 

                      Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

5.) Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 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.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 

 

83/2014.(V.29.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Közös  

Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv Alapító Okiratát az előterjesztés melléklete alapján 

módosítja. Ezzel egyidejűleg a 2012. december 17-én kelt egységes szerkezetű Alapító Okirat 

hatályát veszti. 

 

2. Egyúttal felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál 

vezetett hiteles törzsadattári nyilvántartáshoz szükséges egységes szerkezetű Alapító Okiratot 

továbbítsa. Az egységes szerkezetű okirat a kincstári bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

6.) Lengyeltóti Kincsem Óvoda Alapító Okiratának 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 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 

 

84/2014.(V.29.) képviselő-testületi határozat 

 

3. Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kincsem Óvoda költségvetési 

szerv Alapitó Okiratát az előterjesztés melléklete alapján módosítja. Ezzel egyidejüleg a 2012. 

december 17-én kelt egységes szerkezetű Alapító Okirat hatályát veszti. 

 

4. Egyúttal felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál 

vezetett hiteles törzsadattári nyilvántartáshoz szükséges egységes szerkezetű Alapító Okiratot 

továbbítsa. Az egységes szerkezetű okirat a kincstári bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

 

7.) Helyi Építési Szabályzat módosításának kezdeményezése és partnerségi rend megállapítása. 

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 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 

 

85/2014.(V.29.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a Helyi Építési szabályzat 

módosítását és a 10/20008.(IV.25.) rendelet módosítás 8. mellékletének szabályozási tervét: a 

1017/30, 1017/29, 1018/8, 1017/7 hrsz-ú telkeket érintő Gksz-6-os kereskedelmi gazdasági 

területet érintően (szabadon álló beépítési mód helyett oldalhatáron álló beépítés). Az övezet 

funkciója nem változik. A településrendezési eszközök módosítására közvetlenül Kile Zoltán 

településtervezőt bízza meg. 

2. Lengyeltóti település közigazgatási területén a településrendezési eszközök felülvizsgálatát, 

módosítását a lakossággal, érdekképviseleti-, civil és gazdálkodó szervezetekkel történő 

egyeztetések szabályait ezen határozat 2.sz. mellékletében szereplő partnerségi rend szerint 

határozza meg a képviselő-testület. 

3. A képviselő-testület az Önkormányzat, Klie Zoltán vállalkozó, valamint Guba 51 Kft. ,mint 

költségviselő (Lengyeltóti, Fonyódi u.10.) között létrejött településrendezési szerződés-

tervezetet elfogadja. 

  

      Határidő: azonnal 

      Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

8.) Szervezeti és Működési Szabályzat 2.sz. függelékében szereplő kormányzati funkciók 

meghatározása. 

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 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 

 

86/2014.(V.29.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Város 

Önkormányzata tekintetében a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 

nyilvántartásban feltüntetendő szakágazatot, elletve kormányzati funkciókat – különös 

tekintettel az új államháztartási jogszabályok előírásaira  –  az alábbiakban határozza meg: 

Államháztartási 

szakágazat 
Megnevezése 

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
Kormányzati funkciók: 

Kormányzati funkció Megnevezés 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
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041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041236 Országos közfoglalkoztatási program 
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
045120 Út, autópálya építése 
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények) 
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
104042 Gyermekjóléti szolgálat 
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107054 Családsegítés 
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
107080 Esélyegyenlősség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

 

A Kormányzai funkciók a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1999.(III.25.) 

önkormányzati rendeletének 2. függelékét képezi.  

 

 

2. Egyúttal felhatalmazza Zsombok Lajos polgármesert, hogy a Magyar Államkincstárnál 

vezetett hiteles törzsadattári nyilvántartáshoz szükséges dokumentumot továbbítsa. Az 

egységes szerkezetű okirat a kincstári bejegyzéssel lép hatályba. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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9.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása külső bizottsági tag lemondása okán. 

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 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2014.(V.30.) önkormányzati 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.),  2/2013.(III.8.), 11/2013.(VI.28.), 17/2013.(X.31.), 

25/2013.(XII.21.), 1/2014.(I.31.) 

 önkormányzati rendeletekkel módosított 

 

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

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

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

10.) Lengyeltóti Kincsem Óvoda konyhája bérleti díjának felülvizsgálata. 

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 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 

 

87/2014.(V.29.) képviselő-testületi határozat 

 
1. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincsem Óvoda konyhájának és a 

hozzátartozó ebédlőjének bérleti díjára vonatkozóan az alábbiakat határozza meg: 

 Kincsem Óvoda konyhájának és ebédlőjének a bérleti díja: 

 Konyha bérleti díja (bruttó):              30.000.- Ft 

 Ebédlő bérleti díja: (bruttó):              30.000.- Ft 

 Konyha bérleti díja (fűtési szezonban + 7.300.- Ft)                     + 7.300.- Ft 

 Konyhai eszközök használata (asztalterítő, tányérok, poharak):   15.000.- Ft 

 Hűtő használatához áram biztosítása             5.000.- Ft 

 Az ebédlő óradíja (egyéb alkalomra):                        3.500.-Ft 
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2. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház bérleti díjára 

vonatkozóan az alábbiakat határozza meg: 

 

 Művelődési Ház bérleti díjai: 

 Színházterem bérleti díja:      60.000.- Ft 

 Színházterem bérleti díja (fűtési szezonban)    70.000.- Ft 

 Konyhai eszközök használata (asztalterítő, tányérok, poharak): 10.000.- Ft 

 Hűtő vagy hűtő kocsi használata:     10.000.- Ft 

 Konyha használata melegítésre, mosogatásra:    10.000.- Ft 

 Kisterem lakodalmakra:      15.000.- Ft 

 Kisterem konyhai eszközök használatával:    30.000.- Ft 

A fenti összegek akkor érvényesek, ha a Kincsem Óvoda konyháján készítik az ételeket. 

 Amennyiben máshonnan szállítják, akkor a tálaló helyiség bérleti díja:      20.000.- Ft 

 

3. Amennyiben a rendezvény lebonyolítása a Kincsem Óvoda konyhájának a használatával és a 

Művelődési Ház helyiségeinek igénybevételével is történik, akkor a bérleti díjról a két 

intézmény külön-külön állít ki számlát. 

 

       Határidő: azonnal 

       Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

11.) Nyugdíjas Egyesület támogatási kérelme. 

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 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 

 

88/2014.(V.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugdíjasok 

                              Lengyeltóti Egyesületének 40.000,-Ft támogatást nyújt a 2014.évi 

                              költségvetésben szereplő működési tartalék terhére. 

 

                              Határidő: azonnal 

                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

     

 

12.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Bölcsőde nyári bezárása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Zsombok Lajos polgármester  

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták az abban foglaltakkal egyetértenek.  

 

 

 



14 
 

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

 

89/2014.(V.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                         Lengyeltóti Város Önkormányzata a Lengyeltóti Alapszolgáltatási 

                         Központ Bölcsőde 2014.évi nyári bezárását engedélyezi az éves 

                         karbantartási és takarítási munkák elvégzésére. A bezárás időpontja: 

                         2014. július 28-augusztus 8. napjáig.(2 hét) 

 

                         Határidő: azonnal 

                         Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

13.) Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésére vonatkozó megállapodás 

kiegészítése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Zsombok Lajos polgármester  

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták az abban foglaltakkal egyetértenek.  

 

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

 

90/2014.(V.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                                  Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                                  a Könyvtári Szolgáltató Rendszer működtetésére vonatkozó 

                                  2013.évben megkötött határozatlan idejű Megállapodás  

                                  2014.évi kiegészítését az előterjesztés melléklete alapján el- 

                                  fogadja. 

 

                                  Határidő: azonnal 

                                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

14.) 2014.évi Tóti Napok programja. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Zsombok Lajos polgármester  

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták az abban foglaltakkal egyetértenek. Az egyházzal 

kapcsolatos programok költségét az egyház viseli. A Művelődési Ház Igazgatója által közölt 

bekerülési költséghez valószínűleg 500.000,-Ft szükséges még, melyet a tiszteletdíjak terhére a 

képviselők biztosítanak. Az egyeztető megbeszélést két héten belül össze fogja hívni.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 

 

91/2014.(V.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                                     A képviselő-testület a Tóti Napok 2014.évi programját 

                                     jóváhagyja. 

 

                                     Határidő: azonnal 

                                     Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

15.) 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 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 

 

92/2014.(V.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                                     Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete meg- 

                                     tárgyalta és elfogadta a 2014. április 29-május 29. közötti üléseken 

                                     hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló, 

                                     továbbá a polgármester két ülés közötti tevékenységéről és az át- 

                                     ruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót. 

 

                                     Határidő: azonnal 

                                     Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

 

16.) Alapszolgáltatási Központ működési engedély 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 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 

 

93/2014.(V.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási   

                Központ működési engedélyének a módosítását az alábbi indokok alapján  javasolja   

                elfogadásra a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásnak: 
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o Székhely cime: Lengyeltóti, Csokonai u.5. 

o Szolgáltatások köre: Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat mellé az épület másik 

részébe költözik a Zrinyi u.16.szám alatti telephelyről, ami egyúttal megszűnik: 

étkezés, idősek nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása, házi segítségnyújtás. 

o Az új helyre költözéssel növekszik a fogyatékkal  élők ellátotti száma (16 –ról 24 főre, 

valamint egy újabb szociális segítő bevonására kerülhet sor) a házi segítségnyújtás 

engedélyezett férőhelyeinek száma a Gyugyon történő bővítés miatt, 99 főről  117 

főre emelkedne a megnövekedett igények kielégítése miatt, és egyúttal a dolgozói 

létszám is 2 fő változna. 

o Buzsák házi segítségnyújtás 27 főről 45 főre emelkedne, mert nagymértékben 

emelkedett a házi segítségnyújtást igénylők száma, ezzel párhuzamosan a gondozónői 

létszám is 2 fővel változik. 

o Somogyváron a házi segítségnyújtásban jelenleg 36 fő gondozottra van működési 

engedély (ebből 9 fő Pamukon gondozott) ami újabb 9 fő gondozottal emelkedne, igy 

az ellátotti létszám 45 főre változik. (Somogyváron igy lesz 36 fő + 9 fő Pamukon). A 

bővítés következtében egy fő gondozó felvétele szükséges. 

 

                              

                   Határidő: azonnal 

                   Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

17.) 6701-6711 sz. utak körforgalmú csomópontjában ivóviz vezeték kiváltása kiviteli 

terveinek elkészítése.  

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 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

94/2014.(V.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                            Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 

                            hogy a 6701-6711 sz. utak körforgalmú csomópontjában ivóvíz vezeték 

                            kiváltása kiviteli terveinek elkészítését Vető Attila marcali vállalkozóval 

                            készítteti el 393.700,-Ft +ÁFA áron. 

 

                           Határidő: azonnal 

                           Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

18.) Tájékoztató pályázat benyújtási lehetőségről – Egészségügyi alapellátás fejlesztésére 

DDOP-3.1.3/G-14. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

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

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, az abban foglaltakkal egyetértenek. 

 

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

95/2014.(V.29.) képviselő-testületi határozat 

                            

                       Lengyeltóti Város Önkormányzata úgy határoz, hogy a DDOP-3.1.3./ 

                       G-14 jelű egészségügyi alapellátás fejlesztése cimű pályázat előkészí- 

                       tését támogatja, melyben a támogatható fejlesztésekre a pályázati ki- 

                       írásban szereplő értékhatárokon belül támogatási kérelmet kíván be- 

                       nyújtani kb. 60.000.000,-Ft erejéig. 

 

                       Határidő: azonnal 

                       Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

 

19.) Bejelentések 

 

 

Dr. Szatmári Ibolya jegyző  

 

Tájékoztatja a testületet, hogy a városban működő alapítványok, egyesületek figyelmét 

felhívták a közhasznúsági nyilvántartásba vétellel kapcsolatban. Aki az önkormányzat 

segítségét kéri, annak természetesen rendelkezésére állnak.  

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

Tájékoztatja a testületet, hogy 2011-ben elindult a Magyarok Kenyere program, melynek 

keretében az egész Kárpát-medence magyar lakta településeiről összegyűjtött búzából 

augusztus 20-án kenyeret sütnek, az idei évben ennek Pécs ad otthont. A Művelődési Ház 

Igazgatójával történt előzetes egyeztetések alapján az önkormányzat pincéjénél sütnének a 

Farkaslakáról hozott lisztből kenyeret és ezzel szerveznének egy augusztus 20-i programot.  

 

 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szociális ügyek és a kitüntető címek elbírálására zárt 

ülést rendeljenek el. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

Dr. Szatmári Ibolya                                                                           Zsombok Lajos 

          jegyző                                                                                        polgármester  


