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  J e g y z ő k ö n y v  

 
készült Lengyeltóti Városi Önkormányzat, Gyugy, Hács  és Kisberény Községek Önkormányzatai 2014. 
november 26-án megtartott együttes üléséről 
 
 
Jelen vannak: 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat részéről: 

- Zsombok Lajos polgármester, 
- Dankó József, Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán, 

Ujváry László képviselő-testületi tagok, 
- dr. Szatmári Ibolya  jegyző, 

 
Jelen van továbbá: 
 

- Böröndi Franciska aljegyző, 
- Huberné Bajzik Ibolya közgazdasági irodavezető, 
- Dávid Jánosné főmunkatárs 
- Bódis Attiláné főelőadó 

 
Gyugy Községi Önkormányzat részéről: 
 

- Jelenka György polgármester, 
- Kiss Péterné, Szabó Imre Istvánné, Gergye Árpád képviselő-testületi tagok, 

 
Távol maradt: Apáti Gyula képviselő-testületi tag 
 
 
Hács Községi Önkormányzat részéről: 

- Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester, 
- Csökli Orsolya, Klotzné Komócsin Katalin, Weiszmandl Tibor, Paksai Attila képviselők, 

 
 
Kisberény Községi Önkormányzat részéről: 

- Horváth Krisztián polgármester, 
- Németh Sándor, Kreiczer Krisztián, Horváth Emőke, Baloghné Varga Zsanett képviselők, 

 
 
Zsombok Lajos Lengyeltóti Város Polgármestere köszönti a megjelenteket. A jelenléti iv alapján 
megállapítja, hogy a testületek határozatképesek, az ülést megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselő-testületek az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg: 
 
1.)Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal ügye. 
Előadó. Zsombok Lajos polgármester 
 
2.) Start közmunkaprogram. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

204/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                              A képviselő-testület a polgármester által javasolt 
                                              napirendi pontok tárgyalásával egyetért. 
 
Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

109/2014. (XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                            A képviselő-testület a polgármester által javasolt 
                                            napirendi pontok tárgyalásával egyetért. 
 
Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

168/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                         A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 
                                        pontok tárgyalásával egyetért. 
 
 
Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi 
határozatot hozza: 
 

154/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                             A képviselő-testület a polgármester által javasolt 
                                             napirendi pontok tárgyalásával egyetért. 
 
 

 
1.)Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal ügye. 
Előadó. Zsombok Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos polgármester 
 
A Helyi Önkormányzatokról szóló törvény tette lehetővé, hogy 2013. január 1.napjával közös 
önkormányzati hivatalok alakuljanak. A törvény úgy rendelkezik, hogy minden választást követő 60 
napon belül nyilatkozniuk kell, hogy hogyan kívánják tovább működtetni az önkormányzatukat. A 
társult önkormányzatok közül senki sem jelezte, hogy másutt kívánná ezt a feladatot ellátatni.  
A közös hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről szóló döntés jogvesztő határideje 2014. 
december 11. Ezt követően az önkormányzati cikluson belül változtatási lehetőség nincs.  A hivatal 
áttekintette a dokumentumokat, és megállapítást nyert, hogy jelentős módosításokra nincs szükség.  
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A közös önkormányzati hivatal alapdokumentumai a törvénynek megfelelő adattartalommal 
készültek.  
 
 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

205/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

1.) Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete minősített 
többségi döntés hozatallal a közös önkormányzati hivatal alakításáról 
és fenntartásáról szóló megállapodást felülvizsgálta és az előterjesztésben 
foglalt módosításokat javasolja. Felhatalmazza Zsombok Lajos 
polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

2.) Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete minősített többségi 
döntés hozatallal Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 
Felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a Szervezeti és Működési 
Szabályzat aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 

Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

110/2014. (XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

1.) Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete minősített 
többségi döntés hozatallal a közös önkormányzati hivatal alakításáról 
és fenntartásáról szóló megállapodást felülvizsgálta és az előterjesztésben 
foglalt módosításokat javasolja. Felhatalmazza Jelenka György 
polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

2.) Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete minősített többségi 
döntés hozatallal Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 
Felhatalmazza Jelenka György polgármestert a Szervezeti és Működési 
Szabályzat aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jelenka György polgármester 
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Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

169/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

1.) Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete minősített 
többségi döntés hozatallal a közös önkormányzati hivatal alakításáról 
és fenntartásáról szóló megállapodást felülvizsgálta és az előterjesztésben 
foglalt módosításokat javasolja. Felhatalmazza Molnárné Kubik Zsuzsanna  
polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

2.) Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete minősített többségi döntés 
hozatallal Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 
Felhatalmazza Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármestert a Szervezeti és 
Működési Szabályzat aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 

 
 
Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi 
határozatot hozza: 
 

155/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 
 

1.) Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete minősített 
többségi döntés hozatallal a közös önkormányzati hivatal alakításáról 
és fenntartásáról szóló megállapodást felülvizsgálta és az előterjesztésben 
foglalt módosításokat javasolja. Felhatalmazza Horváth Krisztián 
polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

2.) Kisberény községi Önkormányzat Képviselő-testülete minősített többségi 
döntés hozatallal Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 
Felhatalmazza Horváth Krisztián polgármestert a Szervezeti és Működési 
Szabályzat aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Krisztián polgármester 

 
Zsombok Lajos polgármester  
 
Tájékoztatja a testületeket, hogy a közös önkormányzati hivatal létszámában változás áll be 
december 1. napjától, mivel Böröndi Franciska aljegyző, hatósági irodavezető a Fonyódi Járási Hivatal 
Gyámhivatalához megy dolgozni. A hatósági irodavezetői álláshely betöltésére január 5. napjával 
kerül sor, melyről a testületek tájékoztatva lesznek. Jelen pillanatban aljegyzői állás nem kerül 
betöltésre.  
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Elmondja továbbá, hogy a kistérségi társuláshoz tartozó önkormányzatok pénzügyi ügyeivel 
foglalkozó Heint Ágnes is munkahelyet vált, január elsejétől, akinek a helyére egy gyakorlott pénzügyi 
munkatárs fog kerülni. 
Tájékoztatja a testületeket, hogy a közös önkormányzati hivatal témájában tartott testületi üléseken 
szívesen részt vesz, amennyiben ezt igénylik a társult önkormányzatok.  
 
 
dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
Köszöni a képviselő-testületek bizalmát. Véleménye szerint ez annak a szakmai munkának az 
eredménye, amit a hivatala szakmai tudásának köszönhet. Probléma az elmúlt időszakban nem 
merült fel, ha mégis lenne, akkor kéri, hogy időben jelezzék. Nagyon sajnálja a két elköszönő kollégát. 
Mindig törekedtek arra, hogy lehetőség szerint lengyeltóti munkatársakkal dolgozzanak. Ez jelen 
pillanatban úgy valósul meg, hogy a 21 főből 19 % nem Lengyeltóti. Amikor 6 évvel ezelőtt átvette a 
hivatalt ez a százalékos arány 21 % volt. A fluktuáció, ami az elmúlt 6 évben volt, nem  nagy mértékű. 
A két elköszönő kolléga sem Lengyeltóti lakos, és várhatóan a hatósági irodavezetői állás sem helyi 
lakossal kerül betöltésre. Nagyon nehéz visszacsábítani a térségbe , településre olyan szakembert, aki 
már máshol rendezkedett be. Munkaszervezés kapcsán köszönet illeti a vezető kollégákat, mert a 
hivatal dolgozóinak családi életében történt nehézségeket áthidalták.  
 
Zsombok Lajos polgármester  
 
A választásokat követően Jegyző Asszonnyal átbeszélték a további működés kérdéseit. Nagyon 
határozottan kérte a Jegyző Asszonyt, hogy ő nem Gyugy, Hács és Kisberény polgármestere, hanem a 
négy település jegyzője. Lengyeltóti jegyzőjeként sokkal több időt vár irányába, mint amennyit az 
elmúlt 4 évben kapott. Nagyon sok esetben a jegyző intézte a társult településeknek azon feladatait, 
ami a polgármesterek feladata lett volna. Ez főként akkor jelentett problémát, amikor a 
pályázatokból négyet kellett készíteni.  A túlzott munka és nem odafigyelés eredményeként a 
Lengyeltóti Hivatal elbukott egy 50 milliós pályázatot.  Ha a Jegyző átnézte volna a pályázatot és nem 
a három társult település ügyeivel foglalkozott volna, ez nem történik meg.  
 
Jelenka György Gyugy Község Polgármestere 
 
Az elmúlt 5 ciklust végig nézve elmondhatja, hogy ilyen sok segítséget, mint amit most kapnak dr. 
Szatmári Ibolya jegyzőtől még egy jegyzőtől sem kaptak. Felsorolva az eddigi jegyzőket elmondja, 
sokszor csak hasábfákat dobáltak elé, hogy a hivatalnak kevesebbet kelljen dolgozni, ami most nem 
így van. Ugyanez a helyzet polgármester ügyben is. Nagyon sok segítséget kaptak Papszt Lajos 
nyugalmazott polgármestertől, de nagyon sok esetben másképp kellett volna dönteni, gondol itt a 
kerékpárút ügyére, ami nem valósult meg Lengyeltóti hibájából. 
 
 
 
 
2.) Start közmunkaprogram. 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Zsombok Lajos   polgármester 
 
A START közmunkaprogram egy nagyon nehéz és összetett feladatot jelent. Az előterjesztésből 
kiolvasható, hogy a szükséges eszközök, amelyeket a programból megvásárolhattak 20 %-ot dologi 
kiadásokra költöttek, melyek a települések igényeinek figyelembevételével kerültek megvásárlásra.  
A jogszabály szerint egy hónapban egyszer van fizetés, ha nem adnak előleget akkor itt kemény 
szociális feszültségek lesznek.  Ő főként hétvégére ad előleget, mert akkor legalább van mit enni a 
családnak. A rendőrség tájékoztatta arról, hogy amióta közmunkaprogram van, csökkent a vagyon 
elleni bűncselekmények száma.  
A közmunkát elsődlegesen a szocializációs funkciója miatt találták ki, megtanítani őket a kulturált 
viselkedésre, a tisztán járásra, a munkába való megjelenésre, és a munkaidő kitöltésére.  
2015. évben a munkáltatói jogokat az adott települések polgármesterei látják el. Abban is 
megegyeztek, hogy a három település alkalmazni fog egy dolgozót, aki a települések operatív 
ügyeivel fog foglalkozni, egy másik dolgozót a Lengyeltóti önkormányzat foglalkoztat, mivel március 
1-jével 148 fővel indul a projekt.  
 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

206/2014.(XI.26.) képvsielő-testületi határozat 
 

1.) Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
2015.évi kistérségi Startmunka programokat Lengyeltóti város önállóan kívánja 
megvalósítani. 

2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a megelőző években a Start 
közmunkaprogramokban vásárolt nagyértékű eszközöket a megkötött használati 
megállapodásoknak megfelelően Gyugy, Hács és Kisberény településeknek a 
Startmunka programban való felhasználásra átadja. A használatbavételi 
megállapodásba beépítésre kerül, hogy az 5 éves startprogramban történő 
hasznosítást követően az eszköz tulajdonjogát az adott településnek 
térítésmentesen átadja. 

       
                      Határidő: azonnal 
                      Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

111/2014. (XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

1.) Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyet ért azzal, a 2015.évi 
kistérségi Startmunka programokat Gyugy község önállóan kívánja 
megvalósítani. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jelenka György polgármester  
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Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

170/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 
1.) Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyet ért azzal, a 2015.évi 

kistérségi Startmunka programokat Hács község önállóan kívánja 
megvalósítani. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester  

 
 
 
Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi 
határozatot hozza: 
 

156/2014.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

 
1.) Kisberény  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyet ért azzal, a 

2015.évi kistérségi Startmunka programokat Kisberény község önállóan 
kívánja megvalósítani. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Horváth Krisztián polgármester  

 
 
 
Zsombok Lajos polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 
 
 

Zsombok Lajos                                                   Jelenka György                           Molnárné Kubik Zsuzsanna 
polgármester                                                      polgármester                                     polgármester 
 
 
 
 
                        Horváth Krisztián                                                            dr. Szatmári Ibolya 
                        polgármester                                                                              jegyző  


