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J e g y z ő k ö n y v  

 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26-án megtartott 

üléséről 

 

Jelen vannak: 

- Zsombok Lajos polgármester, 

- Dankó József, Jozó Tamás, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán, 

Ujváry László képviselő-testületi tagok, 

- dr. Szatmári Ibolya jegyző, 

- Dávid Jánosné főmunkatárs 

- Bódis Attiláné főelőadó, 

 

 

Zsombok Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti iv alapján megállapítja, hogy 7 fő 
megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
1.)A természetben nyújtott szociális célú tüzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet 
tervezet megtárgyalása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
2.) Önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló többször módosított 13/1995.(X.26.) 
rendelet módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
3.) Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról 2014. szeptember 30-i állapot alapján. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
4.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Könyvtár, Sportcsarnok és közösségi ház szolgáltatási díjainak 
megállapítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
5.) Orvosi rendelő rezsiköltségével kapcsolatos megállapodások felülvizsgálata. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
6.) Lengyeltóti Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
7.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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8.) Makai István Állategészségügyi és Környezetvédelmi Szolgáltató szerződési ajánlatának 
megtárgyalása gyepmesteri feladatok ellátására. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
9.) Lengyeltóti központban veszélyes fák kivágása, metszése. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
10.) Kenyér Endre volt képviselő használatában lévő Notebook értékesítése és Ujváry László új 
képviselő részére új Notebook vásárlása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
11.) Ruhakonténerek elhelyezése közterületen. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
12.) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.) önkormányzati rendelet, a 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
13.) Tájékoztató az önkormányzatot érintő 2015.évi állami támogatásokról. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
14.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetési rendeletének módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
15.) Egyes bizottságok feladatait és hatásköreit érintő önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 
rendelet-tervezet megtárgyalása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
16.) Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. bérleti szerződés módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
17.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2015.évi belső ellenőrzési terve. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
18.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2015-2019.évi stratégiai ellenőrzési terve. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
19.) Az általános iskolai felvételi körzetek megállapításának tárgyalása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
20.) Adórendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
21.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti tevékenységről és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
22.) Szent Erzsébet Alapítvány támogatása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
23.) Egyebek 
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Zárt ülés: 
 
1.)Önkormányzati lakásügyek. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
2.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015.évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

207/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                               A képviselő-testület a polgármester által javasolt 
napirendi pontok tárgyalásával egyetért. 
 
 
1.)A természetben nyújtott szociális célú tüzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet 
tervezet megtárgyalása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Dávid Jánosné főmunkatárs  
 
A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a 4.§. (3) bekezdésében foglaltak kerüljenek ki a rendeletből. 
Nagyon sok olyan ház van, ahol többen laknak és azt mondják, hogy mindenki külön háztartáshoz 
tartozik.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

208/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                 A képviselő-testület döntése értelmében a rendelet-tervezet 
                                 4.§. (3) bekezdése törlésre kerül.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2014.(XI.27.) rendelete  

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás 
jogosultsági feltételeiről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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2.) Önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló többször módosított 13/1995.(X.26.) 
rendelet módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta egyetért a lakbérek előterjesztés szerinti megemelésével.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2014.(XI.27.) rendelete  

az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 
többször módosított 13/1995.(X.26.) rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
 
3.) Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról 2014. szeptember 30-i állapot alapján. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
A bizottság a beszámolót az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

209/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                             A képviselő-testület a 2014.évi szeptember 30-i állapot 
                                             szerinti helyi adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót 
                                             elfogadja. 
 
                                             Határidő: azonnal 
                                             Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
 
4.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Könyvtár, Sportcsarnok és közösségi ház szolgáltatási díjainak 
megállapítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Zsombok Lajos polgármester 
 
A bizottság egyetért azzal, hogy a térítési dijak 2015.évben ne emelkedjen, maradjon a 2014.évi 
szinten. 
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

210/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                         Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi 

                        Művelődési Ház és Könyvtár, a sportcsarnok és közösségi ház 

                        2015. január 1. napjától érvényes szolgáltatási díjait az alábbiak szerint 

                        állapítja meg: 

 

Sportcsarnok óradíjai: 

 

- Lengyeltóti fenntartású iskola, óvoda számára: ingyenes 

- Lengyeltóti nevét viselő egyesületek számára: ingyenes 

- A fennmaradó időben: nagyterem: 3.500.- Ft/óra 

kisterem: 1.500.- Ft/óra 

-Hétvégi igénybevétel: min. 4 óra/ 15.000.- Ft 

 

Művelődési Ház terembérleti díjai: 

 

- kereskedelmi célú – árusítás: 12.000.- Ft 

- árubemutatók: 3.000.- Ft/óra 

- oktatás célú (tanácskozás, tandíjas tevékenység): 2.500.- Ft/óra 

- Műv. Ház és könyvtár tevék. Illő formák: 3.500.- Ft/óra 

- Színházterem 60.000.- Ft 

   (fűtési idényben + 10.000.- Ft fűtési költség) 

- Kisterem tanácskozásra: 15.000.- Ft 

- Kisterem- konyhai eszközök használatával: 30.000.- Ft 

- Lengyeltóti civil szervez.nek, művészi csoportoknak ingyenes 

 

Művelődési Ház eszközeinek kölcsönzése: 

 

- Mobil színpad 20.000.- Ft/alkalom 

- Sör garnitúra (teljes) 25.000.- Ft/nap 

- Sör garnitúra (1 asztal, 2 pad) 500.- Ft/nap 

  (kistérségben csere alapon) ingyenes 

 

Művelődési Ház vendégszoba: 

 

- 2 ágyas szoba 3.000.- Ft/fő/nap 

- fűtési idényben 4.000.- Ft/fő/nap 

- önkormányzat vendégeinek ingyenes 

 

Irodatechnikai szolgáltatások: 
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- fénymásolás A4-es 25.-Ft/oldal 

- fénymásolás A3-as 35.- Ft/oldal 

- nyomtatás (fekete, csak szöveg) 25.- Ft/oldal 

- nyomtatás (fekete kép) 120.- Ft/oldal 

- nyomtatás (színes, csak szöveg)  120.-Ft/oldal 

- nyomtatás (színes, kép A4-es) 480.- Ft/oldal 

- fax- belföldre 250.- Ft/oldal 

- Fax- külföldre 500.- Ft/oldal 

- szövegszerkesztés 360.- Ft/oldal 

- laminálás A3-as 360.- Ft/oldal 

- laminálás A4-es 180.- Ft/oldal 

- laminálás A5-ös 120.- Ft/oldal 

- névjegykártya készítés 25.- Ft/db 

- kötés 600.- Ft/db 

 

Beiratkozási díjak- könyvtár: 

 

Lengyeltótiak: 

- 16 éves korig ingyenes 

- diákok, nyugdíjasok, gyes-en levő, munkanélküli 500.- Ft/év 

- felnőttek 1.000.- Ft/év  

 

Vidékiek:   

- 16 éves korig ingyenes 

- diákok, nyugdíjasok, gyes-en levő, munkanélküli 500.- Ft/év 

- felnőttek 1.000.- Ft  

 

- Kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott könyvek utáni késedelmi díj: 

 150.- Ft/kötet/hónap 

Számítógép használat: 

 

- éves bérlet (jan.01.- dec. 31-ig) 5.200.-Ft/év 

- negyedéves  1.500.- Ft/negyedév 

- napi használat (maximum 2 óra) 300.-Ft 

 

TÓTI TV hirdetés: 

 

- képes hirdetés (max. 30 mp) 6.000.-Ft/30 mp 

- hírblokkban szereplő hirdetés 4.000.- Ft  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
5.) Orvosi rendelő rezsiköltségével kapcsolatos megállapodások felülvizsgálata. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Zsombok Lajos polgármester 
 
A bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal. Jogszabályi változás miatt a működési költségek 
az önkormányzathoz kerülnek, a takarítást pedig közmunkással kívánják megoldani, így az ő béréhez 
nem járulnak hozzá az orvosok. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

211/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat  
 

                                 A képviselő-testület a Lengyeltóti, Bem u.20. szám alatti orvosi 
                                rendelő fenntartási költségeinek fizetésére vonatkozó megállapodást 
                                az alábbiak szerint módosítja, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert 
                                a megállapodások aláírására: 
                                A fenntartási költségeken belül: 
                               -gáz költség fizetését a főmérőn mért gázfogyasztásból havonta számlázott 
                               tényleges fogyasztás alapján állapítja meg, 
                               - az áramdíj a havi rész számlák, illetve végszámla alapján %-os arányban 
                                havonta kerül kiszámlázásra, 
                               -a takarítónő béréhez a hozzájárulás összege a takarítónő nyugdíjba vonulása 
                               után (2015. március 31.) kerül törlésre. 
 
                                 Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
6.) Lengyeltóti Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
A bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

212/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. tv. 80.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt kötelezettségének teljesítése tárgyában - a Lengyeltóti 

Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 2012. május 31. napján megkötött Együttműködési 

megállapodást felülvizsgálta és a megállapodás módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:  

 

(1) Az Együttműködési megállapodás III. Fejezet „Az együttműködési lehetőségek területei és 

formái” cím 4./ pont  

 

„4./ A jegyző a Nemzetiségi Önkormányzattal történő kapcsolattartásra Böröndi Franciska hatósági 

irodavezetőt jelöli ki.” 

rendelkezés helyébe 
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„4./ A jegyző a Nemzetiségi Önkormányzattal történő kapcsolattartásra a Lengyeltóti Közös 

Önkormányzati Hivatal hatósági irodavezetőjét jelöli ki.” 

rendelkezés lép. 

 

(2) Hatályát veszti az Együttműködési megállapodás IV. Fejezet „A költségvetés elkészítésének 

és elfogadásának rendje” cím alábbi 1./ pontja, egyúttal a fejezet számozása 1-3. pontra változik 

 

„1./ A költségvetési koncepció elkészítése 

A költségvetési koncepció előtt  a jegyző  a Nemzetiségi Önkormányzat   elnökével  október hó 31-ig 

áttekinti   a következő évre vonatkozó feladatokat, a bevételi forrást, a nemzetiségi feladatok 

finanszírozását és a helyi  Önkormányzati támogatás lehetőségét. 

 

A jegyző  a helyi Önkormányzat  költségvetési  koncepció  tervezetének  a Nemzetiségi  

Önkormányzatot érintő  adatairól – a tervezet   elkészültét  követő három napon belül írásban  - 

tájékoztatja  a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét 

A jegyző által összeállított  koncepció tervezetet   a  Nemzetiségi Önkormányzat  elnöke  - november 

hó 30-ig, az  általános választások évében  december hó  15-ig   - benyújtja a  képviselő-testületnek.”  

rendelkezés hatályát veszti. 

 

(3) Az Együttműködési megállapodás IV. Fejezet „A költségvetés elkészítésének és 

elfogadásának rendje” cím 3. pontja   

 

„4./ Beszámolási kötelezettség, költségvetési jelentés, mérleg készítése és jóváhagyása. 

 

A Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Irodája  az Áht. előírása szerint  a Nemzetiségi 

Önkormányzat I. félévéről és I-III. negyedévéről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő 

tartalommal   tájékoztatót  készít, legkésőbb  szeptember hó 10-ig, illetve november   hó 15-ig  és 

azt az elnök részére  átadja,  amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek  szeptember hó  15-ig, 

illetve  a koncepció  készítésekor   november hó  30-ig. 

 

A Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági irodája az Áht. szabályai szerint elkészíti a 

Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő  

tartalommal  a képviselő-testület  elé történő  benyújtást  megelőzően  legkésőbb április hó 25-ig, 

és azt az elnök  részére átadja, amit az elnök benyújt  a képviselő-testületnek   április hó 30-ig.  

 

A Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági irodája elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat  

időközi költségvetési jelentéseit   és mérlegjelentéseit  is  (április  20., július  20., október  20., 

január 20.). 

 

A Nemzetiségi  Önkormányzat  költségvetését, költségvetési beszámolóját, időszaki információs 

jelentését  és  költségvetési mérlegjelentését  az illetékes  Minisztérium által kötelezően elrendelt 

nyomtatványok kitöltésével  a Közös Önkormányzati Hivatal 
1
 Közgazdasági Irodája küldi meg   

a központi költségvetés felé.” 

rendelkezés helyébe 

 

„3./ Beszámolási kötelezettség, költségvetési jelentés, mérleg készítése és jóváhagyása. 

 

A Közös Önkormányzati HivatalKözgazdasági irodája az Áht. szabályai szerint elkészíti a 

Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő  

tartalommal, amit az elnök  a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszt a 

képviselő-testület elé. 
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A Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági irodája elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat  

időközi költségvetési jelentéseit   és mérlegjelentéseit  is  a Kormány rendeletében meghatározott 

gyakorisággal. 

 

A Nemzetiségi  Önkormányzat  költségvetését, költségvetési beszámolóját, időszaki információs 

jelentését  és  költségvetési mérlegjelentését  az illetékes  Minisztérium által kötelezően elrendelt 

nyomtatványok kitöltésével  a Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Irodája küldi meg   a 

központi költségvetés felé.” 

      rendelkezés lép. 

 

(4) Az Együttműködési megállapodás VI. Fejezet „Pénzellátás, bankszámlarend” cím 1. 

pontjának alábbi  

 

„A Nemzetiségi Önkormányzatot megillető – alanyi jogon járó működési és feladatalapú – állami 

támogatást az önkormányzat állami hozzájárulások elnevezésű számlájára érkezését követően három 

munkanapon belül tovább kell utalni.” 

szövegrésze hatályát veszti. 

 

Az Együttműködési megállapodás tartalma egyebekben változatlan marad. 

 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
7.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
A bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

213/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. A Társulási Megállapodás I. „Általános rendelkezések” fejezet 4. pontja 

„A Társulás tagjainak neve, székhelye, lakosságszáma: 

 

Társulás Tagja Székhelye Lakosság-

száma fő  

(2012. 

január 1-jén) 

 

Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-

testülete  

 

8695. Buzsák, Fő tér 1. 1544 
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Gyugy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8692. Gyugy, Fő u.19. 294 

Hács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  8694. Hács, Fő u.31. 412 

Kisberény Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

8693. Kisberény, Petőfi 

u.36. 

189 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-

testülete  

 

8693. Lengyeltóti, Zrínyi 

u.2. 

3261 

Öreglak Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

8697. Öreglak, Fő u.14. 1622 

Pamuk Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

8698. Pamuk, Petőfi u.76. 274 

Somogyvámos Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

8699. Somogyvámos, 

Csepregi u.8. 

841 

Somogyvár Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

8698. Somogyvár, 

Kaposvári u.2. 

1859 

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-

testülete  

 

 8692. Szőlősgyörök, 

Szabadság u.18.” 

1271 

rendelkezése helyébe 

 

„4. A Társulás tagjainak neve, székhelye, lakosságszáma: 

 

Társulás Tagja Székhelye Lakosság-

száma fő  

(2014. 

január 1-jén) 

 

Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

8695 Buzsák, Fő tér 1. 
1430 

Gyugy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8692 Gyugy, Fő u.19. 
302 

Hács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  8694 Hács, Fő u. 42/a. 
397 

Kisberény Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

8693 Kisberény, Petőfi u.36. 

191 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-

testülete  

 

8693 Lengyeltóti, Zrínyi u.2. 

3194 

Öreglak Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

8697 Öreglak, Fő u.14. 

1581 
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Pamuk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

8698 Pamuk, Petőfi u.76. 
256 

Somogyvámos Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

8699 Somogyvámos, 

Csepregi u.8. 814 

Somogyvár Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

8698 Somogyvár, Kaposvári 

u. 2. 1837 

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-

testülete  

 

 8692 Szőlősgyörök, 

Szabadság u.18.” 1242 

rendelkezés lép.     

 

2. A Társulási Megállapodás VIII. „A társulás részletes feladatai” Fejezet B) 

Egészségügyi ellátás cím 2. pont f), h), k) alábbi alpontjai 

„f) A Társulás gondoskodik a térségben az iskola-egészségügyi ellátás biztosításáról, illetve 

szervezéséről.” 

„h) Kihelyezett szakmai konferenciákat szervez az egészségügyi ellátásban résztvevő dolgozók 

számára.” 

„k) A társulás a kistérségben a területi védőnői szolgálatot szervező tevékenységével, 

közvetett módon Lengyeltóti Város Önkormányzata útján látja el.” 

 

hatályukat vesztik. 

 

3. A Társulási Megállapodás VI. „A Társulás szervei” Fejezet 2. pontja 

„2. a Társulási Tanács Elnöke és Elnökhelyettesei” 

 

szövegrész helyébe 

 

„2. a Társulási Tanács Elnöke és Alelnöke” 

 

szövegrész lép. 

 

4. A Társulási Megállapodás VII. „A Társulási Tanács” Fejezet 1. pont b) alpontja 

b) A Társulási Tanácsban a társulás tagjait a társult önkormányzatok polgármesterei 

képviselik. A polgármester helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület 

rendelkezik.” 
 

szövegrész helyébe  

 

„b) A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok 

alkotják. A tagok helyettesítésének rendjéről a képviselő-testületek rendelkeznek.” 

 

szövegrész kerül. 

 

5. A Társulási Megállapodás VII. „A Társulási Tanács” Fejezet 2. pont második 

mondata 

„A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, illetőleg a 

Társulási Tanács helyettesítéssel megbízott tagja hívja össze és vezeti.” 
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szövegrész helyébe 

 

„A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, illetőleg a korelnök 

hívja össze és vezeti.” 

 

szövegrész lép. 

 

6. A Társulási Megállapodás VII. „A Társulási Tanács” Fejezet 3. pont d) alpontja 

d) „A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv” vezetőjének 

kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.  

 

szövegrész helyébe 

 

c) A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó szerv vezetőjének 

kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.” 

 

szövegrész lép. 

 

7. A Társulási Megállapodás VII. „A Társulási Tanács” Fejezet 4. pontja  

„4. A Társulási Tanács ülése nyilvános. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell 

készíteni, melyre az Ötv-nek a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó 

szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által 

felhatalmazott tag írja alá. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke az ülést követő tizenöt 

napon belül megküldi az „A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős 

szerv”-nekés a Társulás tagjainak.” 

 

rendelkezés helyébe 

 

„4. A Társulási Tanács ülése nyilvános. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell 

készíteni, melyre az Mötv-nek a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó 

szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által 

felhatalmazott tag írja alá. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke az ülést követő 

tizenöt napon belül megküldi a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó 

szervnek és a Társulás tagjainak.” 

 

rendelkezés lép. 

 
8. A Társulási Megállapodás VII. „A Társulási Tanács” Fejezet 4. pont a)-b) alpontja 

„A Társulási Tanács 

a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és  

állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános 

tárgyalásba  nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor; 

b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat 

tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.” 

 

szövegrész helyébe 
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„A Társulási Tanács 

a) zárt ülést tart összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, 

fegyelmi büntetés kiszabása esetén; 

b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 

adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, és állásfoglalást igénylő 

személyi ügy tárgyalásakor; 

c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt 

pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános 

tárgyalás a Társulás vagy más érintett üzleti érdekét sértené.” 

 

szövegrész lép. 

 

9. A Társulási Megállapodás VII. „A Társulási Tanács” Fejezet 6. pont b) alpontja 

b) a Tctv. 7. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez” 

 

szövegrész helyébe  

 

„b) a Megállapodás 4. pont c) alpontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez” 

 

szövegrész lép. 

 

10. A Társulási Megállapodás VII. „A Társulási Tanács” Fejezet 7. pontja első mondata 

„A Társulási Tanács a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI törvény 

10/C. § ( 2 ) bekezdés b), c), e), k) és m) pontjaiban meghatározott ügyekben, valamint a 

szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról egyhangúlag dönt.” 

 

szövegrész helyébe 

 

„A Társulási Tanács a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról egyhangúlag dönt.” 

 

szövegrész lép. 

 

11. A Társulási Megállapodás VII. „A Társulási Tanács” Fejezet 10. pont második 

mondata 

„A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv” 

 

szövegrésze helyébe 

 

„a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó szervnek” 

 

szövegrész lép. 

 

12. A Társulási Megállapodás VIII. „A Társulási Tanács Elnöke és Elnökhelyettesei” 

Fejezet 

 

„VIII. 

A Társulási Tanács Elnöke és Elnökhelyettesei 
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1. A Társulási Tanács alakuló ülésén – szövegrész hatályát veszti - tagjai sorából 

elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére két elnökhelyettest választ, 

és meghatározza a helyettesítés rendjét.
 

 

2. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté 

váláshoz a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az 

elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot.
 

 

3. Az elnököt és az elnökhelyetteseket a tagok az önkormányzati ciklus idejére 

választják.
 

 

4. A Társulás elnöke:
 

a) Képviseli a Társulást,  

b) Vezeti a Társulási Tanács ülését., 

c) Kapcsolatot tart állami, társadalmi szervekkel, illetve szervezetekkel, 

d) Intézkedik és dönt a Társulási Tanács által hatáskörébe utalt ügyekben, 

e) A Társulás elnökének feladatait távollétében – a Társulási Tanács szervezeti és 

működési szabályzatában meghatározottak szerint - az elnökhelyettesek látják el.  

 

5. Az elnökhelyettesek feladatait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.” 

 

rendelkezés helyébe 

„VIII. 

A Társulási Tanács Elnöke és Alelnöke 
 

1. A Társulási Tanács az alakuló ülésén tagjai sorából elnököt, az elnök 

helyettesítésére, munkájának segítésére alelnököt választ, és meghatározza a 

helyettesítés rendjét. 

 

2. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté 

váláshoz a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az alelnök 

személyére az elnök tesz javaslatot. 

 

3. Az elnököt és az alelnököt a tagok az önkormányzati ciklus idejére választják. 

 

4. A Társulás elnöke: 

a) Képviseli a Társulást,  

b) Vezeti a Társulási Tanács ülését., 

c) Kapcsolatot tart állami, társadalmi szervekkel, illetve szervezetekkel, 

d) Intézkedik és dönt a Társulási Tanács által hatáskörébe utalt ügyekben, 

e) A Társulás elnökének feladatait távollétében – a Társulási Tanács szervezeti és 

működési szabályzatában meghatározottak szerint - az alelnök látja el.  

 

5. Az alelnök feladatait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.” 

 

rendelkezés lép. 

 

13. A Társulási Megállapodás sorrendben kiegészül a következő IX/A. Fejezettel 

 

„IX/A. Fejezet 
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A Szociális Tanácsnok 

 

1. A Társulási Tanács a Társulás által alapított, illetve fenntartott Lengyeltóti 

Alapszolgáltatási Központ tevékenységének figyelemmel kísérése és ellenőrzése 

céljából tagjai közül Szociális Tanácsnokot választ. 

 

2. A Szociális Tanácsnok  

 

a) figyelemmel kíséri a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ munkáját; 

b) közreműködik az intézmény szakmai és pénzügyi működésének vizsgálatában, 

amelyet a fenntartó évente végez; 

c) jóváhagyásra javasolja a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ szakmai 

programját; 

d) részt vesz az intézmény szakmai munkája eredményességének évenkénti 

értékelésében, véleményezi a döntéshozók számára; 

e) az intézmény működésével, szolgáltatásaival kapcsolatos panaszos ügyek 

kivizsgálásában közreműködik.” 

 

szövegrész lép. 

 

 

14. A Társulási Megállapodás 4. melléklet „A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 

Társulás tagjait megillető szavazatok száma” alábbi 

 

„A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás tagjait megillető szavazatok száma
 

 

Társult tag megnevezése 

Lakosságszám 

2012. január 1-jén 

 

Szavazatszám 

1. Buzsák Község Önkormányzata 1544 13 

2. Gyugy Község Önkormányzata 294 3 

3. Hács Község Önkormányzata 412 4 

4. Kisberény Község Önkormányzata 189 2 

5. Lengyeltóti Város Önkormányzata 3261 28 

6. Öreglak Község Önkormányzata 1622 14 

7. Pamuk Község Önkormányzata 274 2 

8. Somogyvámos Község Önkormányzata 841 7 

9. Somogyvár Község Önkormányzata 1859 16 

10.  Szőlősgyörök Község Önkormányzata 1271 11 

Összesen 11567 100 

 

 

 

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésén a szavazatok több mint felével 

rendelkező tag jelen van és a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosság száma 

meghaladja a Társulást alkotó települések lakosság számának egyharmadát. A javaslat 

elfogadásához annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok 

szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosság számának egyharmadát.  
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A minősített többséghez annyi szavazat szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok 

szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
(3)

 

Minősített többség szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott 

kérdésekben és a 7. pontban meghatározott kérdések megismételt tárgyalásakor, amennyiben 

az első tárgyalás során nem születik egyhangú döntés.  

 

Minősített többség szükséges: 

a) a kistérség fejlesztését szolgáló - pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat 

benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához; 

b) a Tctv. 7. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez; 

a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása. 

 

szövegrész helyébe 

 

„A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás tagjait megillető szavazatok száma
 

 

Társult tag megnevezése 

Lakosságszám 

2014. január 1-jén
1
 

 

Szavazatszám 

11. Buzsák Község Önkormányzata 1430 13 

12. Gyugy Község Önkormányzata 302 3 

13. Hács Község Önkormányzata 397 4 

14. Kisberény Község Önkormányzata 191 2 

15. Lengyeltóti Város Önkormányzata 3194 28 

16. Öreglak Község Önkormányzata 1581 14 

17. Pamuk Község Önkormányzata 256 2 

18. Somogyvámos Község Önkormányzata 814 7 

19. Somogyvár Község Önkormányzata 1837 16 

20.  Szőlősgyörök Község Önkormányzata 1242 11 

Összesen 11244 100 

 

szövegrész lép. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
8.) Makai István Állategészségügyi és Környezetvédelmi Szolgáltató szerződési ajánlatának 
megtárgyalása gyepmesteri feladatok ellátására. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
A bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

214/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                    Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Makai 
                                    István Állategészségügyi és Környezetvédelmi Szolgáltató vállalkozóval 

       szerződést köt a Lengyeltóti területén végzendő gyepmesteri feladatok 
                                   ellátására, melynek értelmében a vállalkozó 2015. január 1-től 2015. 
                                   december 31-ig havi 80.000,-Ft+ÁFA átalánydíjért vállalja évente 30 db. 
                                   kóbor eb befogását és elszállítását Lengyeltótiból. 
 
 
                                    Felhatalmazza a testület Zsombok Lajos polgármestert a vállalkozói 
                                    szerződés aláírására. 
 
                                      Határidő: azonnal 
                                      Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
9.) Lengyeltóti központban veszélyes fák kivágása, metszése. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
A bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

215/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                      Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                                      Lengyeltóti, Csokonai u.6.sz.alatti udvarban lévő 1 db. diófa,  
                                      a keleti temető hulladéktároló mellett található db. fűzfa, 
                                      a Bem u.20.sz. alatti bérlakások udvarában található 3 db. 
                                      fenyőfa kivágására, valamint a Zrinyi u.50-52.sz. házak előtt található 
                                      3 db. bokrétafa (vadgesztenye) és 2db. hársfa épületre hajló ágainak 
                                      visszavágásával egyetért ért. A fák kivágását, metszését Furján 
                                      Gábor Nagyatád, Munkácsy u.41.sz. alatti vállalkozótól megrendeli, 
                                      a kivágás költségére adott 104.000,-Ft +áfa összesen: 132.080,-Ft 
                                      összeget elfogadja. A testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert 
                                      a fák kivágására kötendő megállapodás aláírására. 
 
                                      Határidő: azonnal 
                                      Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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10.) Kenyér Endre volt képviselő használatában lévő Notebook értékesítése és Ujváry László új 
képviselő részére új Notebook vásárlása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
A bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal. 
 
 
A képviselő-testület  7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

216/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

1.) A képviselő-testület Kenyér Endre volt képviselő számára 
20.000,-Ft-ért a nála használatban lévő Notebookot eladja, 
melyet 2014. december 15-ig a Lengyeltóti Város Önkormányzat 
pénztárába befizet. 

2.) A képviselő-testület Ujváry László képviselő részére a 
Somogy Informatika Kft. árajánlata alapján 187.900,Ft+ÁFA 
értékben megvásárolja a Notebookot és kizárólagos használatra 
átadja a megválasztott új képviselőnek. 
 

                                            Határidő: azonnal 
                                            Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
11.) Ruhakonténerek elhelyezése közterületen. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
A bizottság nem javasolja a konténerek elhelyezését. Kéri, hogy a televízióban hangozzon el, akinek 
felesleges és használható ruhája van, az alapszolgáltatási központnak adományozhatja, valamint az 
intézményekhez helyezzenek el hirdetményeket.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza: 
 

217/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                        A képviselő-testület nem engedélyezi a ECO-TEXTIL használt 
                                        ruhagyüjtő konténerek elhelyezését a városban. 
 
                                        Határidő: azonnal 
                                        Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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12.) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.) önkormányzati rendelet, valamint 
a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
A bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal. Kéri a bizottságot, hogy a jövőre vonatkozóan a 
szociális temetések esetére vonatkozóan tekintsék át a rendeletet. Meg kell nézni a vállalkozóval 
kötött megállapodást, hogy az ilyen irányú költségekre vonatkozóan, melyek azok a feladatok, 
amelyet az önkormányzatok is elvégezhetnek. (gondol itt az ásásra) 
A szociális temetésekre vonatkozóan a Keleti temetőben is ki kell jelölni a sírhelyeket.  
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 
 

218/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

    A képviselő-testület a Keleti temetőben lévő urnafalban 10 
db. sírhelyet jelöl ki szociális temetés céljára, melyet a rendeletbe 
be kell építeni. 

 
                             Határidő: azonnal 
                            Felelős: Zsombok Lajos elnök  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2014.(XI.27.) rendelete 

a 16/2007.(VI.22.), 4/2008.(III.28.), 13/2009.(VI.26.), 19/2009.(IX.25.), 26/2009. (XI.27.), 

2/2010.(I.29.), 2/2011.(I.28.), 8/2011.(II.25.), 11/2012.(IV.25.), 16/2012.(V.31.), 26/2012.(X.19.), 

15/2013.(IX.13.), 24/2013.(XII.21.), 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 

 

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

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

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2014.( XI.27.) 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.), 
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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.), 10/2014.(V.30.), 17/2014.(IX.26.), 18/2014.(X.22.) 

önkormányzati rendeletekkel módosított 

 

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

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

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
13.) Tájékoztató az önkormányzatot érintő 2015.évi állami támogatásokról. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
A bizottság az előterjesztésben foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület  7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

219/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                    A képviselő-testület a 2015.évi állami támogatásokkal kapcsolatos 
                                    tájékoztatót elfogadja. 
 
                                    Határidő: azonnal 
                                    Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
14.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetési rendeletének módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
A bizottság az előterjesztésben foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

24/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
15.) Egyes bizottságok feladatait és hatásköreit érintő önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 
rendelet-tervezet megtárgyalása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Zsombok Lajos polgármester 
 
A bizottság az előterjesztésben foglaltakkal egyetért. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete 

az egyes bizottságok feladatait és hatásköreit érintő 
önkormányzati rendeletek módosításáról 

 
(A rendeletek a jegyzőkönyv mellékletét képezik) 
 
 
16.) Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. bérleti szerződés módosítása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
A bizottság az előterjesztésben foglaltakkal egyetért. Tájékoztatja a jelenlévőket,  hogy Szőlősgyörök 
kilép az ügyeleti rendszerből.  Az új számításokból megállapítható, hogy az Emergency kedvezőbb 
ajánlatot adott.  2008-ban, amikor az Emergencynek átadta a társulás a működtetést és az 
önkormányzattal egyedileg szerződést kötöttek, akkor ez úgy jöhetett létre, hogy a háziorvosok 
egyedileg szerződést kötöttek az Emergencyvel arra vonatkozóan, hogy az ügyeleti ellátást a cégen 
keresztül látják el.  A központi ügyelet létrejöttével mindenki részt vett abban, ami azóta már nem 
mindenkire jellemző. 2014. január 1-től módosult az ügyeletre vonatkozó jogszabály és az orvosokkal 
kötött együttműködéseket megújították. Kéri, a Jegyző Asszonyt, hogy az orvosoktól kérje be a 
feladatellátási megállapodást, amivel mentesítették őket az ügyelet ellátásától, mert a hivatalban 
lévő dokumentumok között ez nem lelhető fel.  A 2014-től érvényes rendelet tartalmazza a 
„személyes közreműködő fogalmát”, ami annyit jelent, hogy nem kellenek külön működési 
engedélyek, hanem a személyes közreműködő társas vállalkozás keretében is végezheti ezt a 
tevékenységet, illetve szabad foglalkoztatásúként is szerződést köthet a szolgáltatóval.  A Tiszti 
főorvos elmondta, hogy az elmúlt években az Emergency szolgáltatásával kapcsolatban semmiféle 
kifogás nem merült fel.  
Az előterjesztés szerint a szerződést 1 évre javasolja megkötni, mert nem lehet előre tudni, hogy a 
vonatkozó jogszabályok hogyan változnak.  Tájékoztatja a testületet, hogy időpontot kért dr. Cserháti 
Péter miniszteri biztos Úrtól az ügyeleti ellátással kapcsolatos egyeztetésre.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet képviselő-testületi tag 
 
Polgármester Úr kimondta, amit eddig ő kifogásolt, hogy az ügyelet rezsi költségét nem a szolgáltató 
fizeti, hanem a kistérség települései.  Egy kicsit ezt méltánytalannak tartja, mert az önkormányzat 
adhatna annyi segítséget a helyi orvosoknak is, hogy a rezsi költséget nem kellene fizetniük.  A 
cégnek semmiféle motivációja nincs arra, hogy spóroljanak a költségeken.  
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Zsombok Lajos polgármester 
 
Nem fontos az ügyeletnek az orvosi rendelőnél működni. Van olyan épülete az önkormányzatnak 
(pld. az idősek klubja), ahol vannak olyan helyiségek, amelyek alkalmasak a feladatellátásra, és akkor 
a rendelő teljes rezsiköltsége az orvosokra hárul. Kéri, hogy ezt a témát most ne feszegessék, mert a 
jövőévben hatályba lépő jogszabály erről fog szólni.  Az önkormányzat már többször gyakorolt 
gesztust az orvosokkal, azt is elfogadták, hogy közfeladatot ellátóval végzik a takarítást, nem pedig 
főállású dolgozóval, akinek a béréhez hozzá kellene járulniuk, mint az eddig tették.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

220/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                 Lengyeltóti városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, 
                                 Bem u.20.sz.alatti orvosi rendelő ingatlanra, az Emergency Egészségügyi 
                                 Szolgáltató Kft-vel kötött bérleti szerződés 1. pontját az alábbiak szerint 
                                módosítja: 
                                 Jelen bérleti szerződés határozott időre: 2015. december 31-ig szól. 
 
                                 Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Zsombok Lajos polgármester    
 
 
17.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2015.évi belső ellenőrzési terve. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos polgármester  
 
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

221/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                                    Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti 
                                    Város Önkormányzatának 2015.évre vonatkozó belső ellenőrzési 
                                    tervét elfogadja. 
 
                                     Határidő: azonnal 
                                     Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
18.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2015-2019.évi stratégiai ellenőrzési terve. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Zsombok Lajos polgármester  
 
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
222/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 

 
                                       Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                                       Lengyeltóti város Önkormányzatának 2015-2019.évi belső 
                                       ellenőrzési stratégiai tervét elfogadja. 
 
                                       Határidő: azonnal 
                                       Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 

 
19.) Az általános iskolai felvételi körzetek megállapításának tárgyalása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos polgármester  
 
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
223/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 

 
                                            Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                                            2015/2016-os tanévre a kötelező felvételt biztosító iskolai 
                                            felvételi körzetére vonatkozóan a lengyeltóti általános iskolát 
                                            javasolja meghatározni a Lengyeltóti lakóhelyű gyermekek 
                                            számára. 
                                            A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
                                            rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolába 
                                            járó gyermekek létszáma Lengyeltótiban: 76 fő. 
 
                                            Határidő: azonnal 
                                            Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
20.) Adórendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos polgármester  
 
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal  - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete 

a 31/2009.(XII.15.), 19/2010.(XI.24.), 26/2010.(XII.15.), 33/2011.(XII.15.), 
29/2012.(XI.30.), 14/2013.(IX.13.), 19/2013.(XI.29.) rendeletekkel módosított 

a helyi adókról szóló 28/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
21.) 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: 
 

224/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                           Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete meg- 
               tárgyalta és elfogadta a 2014. szeptember 25-november 26. 

közötti üléseken hozott, lejárt határidejű határozatok végre- 
hajtásáról szóló, továbbá a polgármester két ülés közötti 
tevékenységéről és az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
szóló beszámolót. 

 
                                          Határidő: azonnal 
                                          Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
22.) Szent Erzsébet Alapítvány támogatása. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos polgármester  
 
Javasolja a testületnek, hogy 20.000,-Ft-al támogassák az alapitvány működését, 4 db. jegy 
vásárlásával, és a hivatalból 4 kolléga részt fog venni az előadáson.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

225/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                                       Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                                       Szent Erzsébet Gyermekalapítvány részére 20.000,-Ft támogatást 

           nyújt, 4 db. tiszteletjegy vásárlásával. 
 
                                       Határidő: azonnal 
                                       Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
23.) Egyebek 
 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy az egyház részére megérkezett a német ruhaadomány, melyben 
elosztásában az alapszolgáltatási központ dolgozói segítenek. 
 
Említést tett arról, hogy dr. Cserháti Péterrel fog találkozni Budapesten, ahol egyebek mellett a 
kórház lehetőségeiről is szót váltanak, melyről a testületet a következő ülésen tájékoztatni fogja.  
 
Továbbra is kéri a testületi tagok ötleteit, javaslatait a Rendezési Terv módosításával kapcsolatban. 
 
 
 
Javasolja a testületnek, hogy a lakásügyek és az ösztöndíjpályázatok elbírálására zárt ülést 
rendeljenek el. 
 

kmf. 
 
 
 
 
 

dr. Szatmári Ibolya                                                                                                  Zsombok Lajos  
    jegyző                                                                                                                     polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


