JEGYZİKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testületének
2011. július 7-i ülésérıl.

Határozat számok: 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96/2011. (VII.07.)

2

JEGYZİKÖNYV

Készült:: Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 7-i ülésérıl.
Jelen vannak:

Felföldi Zoltán polgármester
Madari Andor alpolgármester
Csoma Sándor alpolgármester
Czinege Edit képviselı
Kalócz Antal képviselı
Dr. Rácz Péter képviselı
Szentirmay Tamás képviselı
Tóth Ferencné aljegyzı
Kotvics Lászlóné jegyzıkönyvvezetı

Külön meghívottak:
Kis Nándorné gazdasági vezetı
Csikós Mihály vagyongazd.és beruh.csop.vez.
Tóth Sándor bizottsági kültag
Bohács Jenıné bizottsági kültag
Somodi Ida Eötvös Iskola gazd.vez.
Tornyi Gyula Laki-Gazda Kft. ügyvez.ig.
Galgóczy Zsolt rendezvényszervezı
Felföldi Zoltán polgármester köszönti a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülésen 7 fı képviselıbıl jelen van 6 fı.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek Dr. Rácz Péter és Szentirmay Tamás képviselıket javasolja.
Szavazásra bocsátotta a jegyzıkönyv hitelesítık személyét.
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítık személyét ellenszavazat és tartózkodás
nélkül 6 igen szavazattal elfogadta.
A Polgármester megkérdezi, hogy a kiküldött napirendekhez van-e más javaslat?
Javaslat nem volt.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
A Képviselı-testület a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal
elfogadta.
NAPIREND:
1./ Tájékoztató a 2011. május 26. és 2011. június 29. közötti idıszak polgármesteri
munkájáról.
Elıadó: Felföldi Zoltán polgármester
2./ Megállapodás az Önkormányzat és a „Tıserdıért Alapítvány” között.
Elıadó: Felföldi Zoltán polgármester
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3./ Lakitelek Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Elıadó: Felföldi Zoltán polgármester

4./ Adásvételi szerzıdés felbontása.
Elıadó: Felföldi Zoltán polgármester
5./ KEOP-4.2.0/A energetikai pályázat beadása és saját erı biztosítása a pályázatra
vonatkozóan.
Elıadó: Felföldi Zoltán polgármester
6./ KEOP-4.2.0/B energetikai pályázat beadása és saját erı biztosítása a pályázatra
vonatkozóan.
Elıadó: Felföldi Zoltán polgármester
7./ KEOP-6.2.0/B fenntartható életmódot és viselkedésmintákat ösztönzı pályázat beadása és saját erı biztosítása a pályázatra vonatkozóan.
/Az anyag késıbb kerül kipostázásra./
Elıadó: Felföldi Zoltán polgármester
8./ KÖZOP-3.2.0/C kerékpárút építési pályázat beadása.
Elıadó: Felföldi Zoltán polgármester
9./ Önkormányzat vételi ajánlata ingatlan vásárlására.
Elıadó: Felföldi Zoltán polgármester
10./ Csónakkölcsönzı üzemeltetési árainak részletezése.
Elıadó: Felföldi Zoltán polgármester
11./ Kalandpark üzemeltetési szerzıdés jóváhagyása.
Elıadó: Felföldi Zoltán polgármester
12./ Céltartalék felhasználási szabályzat módosítása.
Elıadó: Felföldi Zoltán polgármester
13./ Egyéb ügyek.
14./ Közvilágítási Kft alapítása. (zárt ülés)
/Az anyag késıbb kerül kipostázásra./
Elıadó: Felföldi Zoltán polgármester
15./ Nyíl utcai önkormányzati lakás (1.ajtó) bérlıjének pályázata. (zárt ülés)
Elıadó: Felföldi Zoltán polgármester
16./ Gondozási Központ intézményvezetıi megbízása. (zárt ülés)
Elıadó: Felföldi Zoltán polgármester

1. NAPIREND:
Tájékoztató a 2011. május 26. és 2011. június 29. közötti idıszak polgármesteri
munkájáról.
/Tájékoztató kiadva. Jegyzıkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a tájékozatóhoz van-e kérdés, észrevétel?
Hozzászólás:
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Dr. Rácz Péter képviselı az üdülıterületi fórumról szeretne többet tudni.
Felföldi Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a fórumon nagy létszámban
vettek részt az üdülısök, legtöbb kérdés a folyékony hulladékkal, utak állapotával,
rendezvényekkel, fürdıvel, fasorok kivágásával, csónakkölcsönzıvel, zöldövezetekkel
kapcsolatban hangzott el.
Kalócz Antal képviselı megkérdezi, hogy milyen egyeztetés történt a lakiteleki
vállalkozókkal?
Felföldi Zoltán polgármester elmondja, hogy harangláb építés ügyében történt egyeztetés
Gulyás Imrével és Fekete Józseffel, illetve egy külön egyeztetés történt a lakiteleki ács
vállalkozókkal.
Czinege Edit képviselı a Csapatok Érdekvédelmi Szövetségével történt találkozóról
kérdez.
Felföldi Zoltán polgármester
Az üdülıterületen 3 olyan ingatlan van, ami a Magyar Állam tulajdonában van és a
Honvédelmi Minisztérium a vagyonkezelıje. A Minisztérium a Honvédségen belül mőködı
Érdekvédelmi Szövetségnek átadta a területeket használatra, a Szövetség bérbeadta a
magántulajdonban lévı Tıspihenı Kft-nek. A Tıspihenı Kft vezetıjével és a Szövetség
képviselıjével az önkormányzat nevében egy konkrét együttmőködésrıl tárgyalt, a Honvéd
Hagyományırzı és Lövész Egylet beindításáról ısztıl Lakiteleken.
Dr. Rácz Péter képviselı megkérdezi, hogy mi volt a témája a Himalája Blue Kft-vel történt
megbeszélésnek?
Felföldi Zoltán polgármester elmondja, hogy a Himalája Blue Kft-vel történt megbeszélés
lényege a temetı kerítésének rendbetétele, a temetı rendjének betartatása, és a szemét
elszállítása volt.
A Polgármester kéri a tájékoztató tudomásulvételét.

2. NAPIREND:
Megállapodás az Önkormányzat és a „Tıserdıért Alapítvány” között.
/Elıterjesztés kiadva. Jegyzıkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester köszönti a napirendnél jelenlévı Galgóczy Zsoltot, a
Tıserdıért Alapítvány Kuratóriumának elnökét. Tájékoztatja a képviselıket, hogy az
elızetesen kiközölt megállapodáshoz a bizottságoknak módosító javaslatai voltak. A
módosítás az ülés elıtt kiosztásra került. A kiosztott anyag tükrözi az Önkormányzat és a
Tıserdıért Alapítvány álláspontjait. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel?
Czinege Edit képviselı, Emberi Erıforrások Bizottságának elnöke
A bizottság tárgyalta az elıterjesztést és kérte, hogy Galgóczy Zsolt rendezvényszervezı
kapja meg a Laki-Gazda Kft árlistáját a helyreállítási munkákról. Kérte a bizottság, hogy
egészen az S kanyarig legyen rendbetéve a terület.
Megkérdezi Galgóczy Zsoltot, hogy kik segítenek neki a rendezvény szervezésében?
Galgóczy Zsolt Tıserdıért Alapítvány Kuratórium elnöke elmondja, hogy 15 éve kiépített
stábja van és összesen 30 fı segíti a munkáját.
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Tájékoztatásul elmondja, hogy mobil WC-ket rendelt a köz WC mellé. Ezen kívül rendelt
konténereket a Városgazdasági Kft-tıl, mivel onnan olcsóbban tudta beszerezni, mint a
Saubermacher Kft-tıl. Kéri, hogy a megállapodás ne nevesítse a szemétszállító céget.
Felföldi Zoltán polgármester javasolja módosításként, hogy az 5. pont második francia
bekezdésében a következı mondat szerepeljen:
„..szombatról vasárnapra virradó éjszaka programjai után, vasárnap reggelre. A szemét
felszedésrıl és elszállításáról az Alapítvány gondoskodik.”
Szentirmay Tamás képviselı megkérdezi, hogy ha a Tıserdıért Alapítvánnyal ilyen
szerzıdést kötött az önkormányzat, akkor a Széna vagy Szalma rendezıivel milyet? Az a
rendezvény is egy rangos esemény, ha nem rangosabb, mint ez, valamint lehet, hogy a
tömeg is sokkal nagyobb lesz. Hogyan fogják megoldani a biztosítást, a takarítást, ha
nagyobb a tömeg, nagyobb a szemét.
Felföldi Zoltán polgármester elmondja, hogy a Széna vagy Szalma rendezvényre nem
kötöttek megállapodást. A rendezvényen két önkormányzati dolgozó a szervezı. Ettıl
függetlenül a szeméttel kapcsolatban a feltételek ugyanazok, mint a Tıserdı Szépe
rendezvénynél. Amiben különbözik, hogy nincs belépıdíj és a kitelepülés díjai jóval
mérsékeltebbek és az önkormányzat társszervezıként részt vesz. A felvetést jogosnak tartja,
a következı években a Széna vagy Szalma rendezvény is be fog kerülni testület elé.
Czinege Edit képviselı megkérdezi, hogy a tavalyi széna vagy szalma rendezvényen
voltak-e akkora problémák, mint ami a Tıserdı Szépe rendezvényen volt, gondol itt a
szemétügyre.
Felföldi Zoltán polgármester elmondja, hogy az önkormányzat egyik munkatársától olyan
visszajelzés érkezett, hogy több szemét volt, mint a Széna vagy Szalma rendezvény után.
Kalócz Antal képviselı, Pénzügyi Bizottság elnöke
A bizottság az elıterjesztés tárgyalta és módosítani javasolja azzal, hogy a villanyáram
felhasználást 50.000.- Ft-on felül az Alapítvány fizesse, kivéve a mutatványosokat, akik saját
maguk fizetik az áramot, illetve az Emlékmő lábánál lévı parkoló használatát is javasolták
átengedni az Alapítványnak. A bizottság módosító javaslatait a kiosztott anyag tartalmazza.
Tornyi Gyula településüzemeltetési csoportvezetı Czinege Edit bizottsági elnök
kérdésére reagálva elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás tételei szerint minden teleszedett
szemeteszsák 975.- Ft/db, valamint a szemét szedés a rendezvény utáni hétvégén 2.818.Ft/fı/óra. Zsákot a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet megvásárolni.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a kiegészített megállapodás tervezetet
azzal, hogy a megállapodás tervezet 5. pontjában a nevesített Saubermacher Kft helyett a
következı szövegrész szerepeljen:
„A szemét felszedésrıl és elszállításáról az Alapítvány gondoskodik.”
A Képviselı-testület a kiegészített és módosított megállapodás tervezetet ellenszavazat és
tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta:
Lakitelek Nagyközség Képviselı-testületének
88/2011. (VII.07.) számú határozata
Megállapodás az Önkormányzat és a „Tıserdıért Alapítvány” között.
Lakitelek Képviselı-testülete Felföldi Zoltán polgármester elıterjesztését megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozta:
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A Képviselı-testület a „Tıserdıért Alapítvánnyal” kötendı mellékelt „Együttmőködési
megállapodás” tervezetet jóváhagyja. Felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. LXV törvény 19. § (2) d.) alapján az önkormányzatot
Alapítvánnyal kapcsolatos ügyekben képviselje, és a megállapodásokat írja alá.
Felelıs : Felföldi Zoltán polgármester
Határidı: folyamatos

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészrıl a „Tıserdıért Alapítvány” (székhelye: Lakitelek, Széchenyi krt. 48.,
adószám: 18356100-1-03 képviseli: Galgóczy Zsolt kuratóriumi elnök – a továbbiakban:
Alapítvány), másrészrıl Lakitelek Önkormányzata (Lakitelek, Széchenyi krt 48., képviseli:
Felföldi Zoltán polgármester – a továbbiakban: Önkormányzat) között (a továbbiakban
együtt: a szerzıdı felek) a „XVI. Tıserdı Szépe Tiszavirág Fesztivál rendezvény közös
megrendezésérıl
1. Jelen szerzıdés a felek között a Lakitelek-Tıserdı területén megrendezésre kerülı
rendezvények tárgyában 2001. május 9-én megköttetett „Együttmőködési megállapodás”
2.) d.) pontja alapján jön létre.
2. E megállapodás értelmében Lakitelek Önkormányzata társszervezıként engedélyezi az
Alapítvány „XVI. Tıserdı Szépe Tiszavirág Fesztivál” rendezvényének lebonyolítását és
térítésmentesen biztosítja a rendezvény megrendezéséhez szükséges - 3678/2 hrsz-ú
terület erdıvel nem fedett részét, – a tıserdei színpadot, az elıtte fekvı területet a
parkoló végéig úgy, hogy a parkoló elıtti út a híd irányába szabadon maradjon a
gépjármővek és gyalogosok számára, amelyekkel a rendezvény ideje alatt az Alapítvány
rendelkezik és ezen idıszakra a rendezvény támogatásáért cserébe kiadhatja kitelepülı
vállalkozók részére.
Az Alapítványnak kötelessége takarítani a Fenyı utca, Szivárvány utca, Napsugár utca,
valamint az ehhez csatlakozó Hővös büfétıl a kilátóig, a tanösvények, Tıserdı kapuja
játszótér területeket.
Az önkormányzat az Alapítványnak díjmentesen biztosítja a Mőemlék domb parkolót
gyermekjátszótér kialakítására.
3. Az Önkormányzat kijelenti, az Alapítvány pedig tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat
a rendezvénnyel összefüggésben az e szerzıdésben rögzítetteken kívül kötelezettséget
nem vállal, kifizetést nem teljesít, illetve a rendezvény szervezésével kapcsolatos egyes
cselekményekért, vagy azok hiányáért felelısséggel nem tartozik.
4. A rendezvény ideje 2011. július 15. 16.00 órától, július 17., 24.00 óráig. A rendezvény
elıkészületeihez az önkormányzat július 14., csütörtök reggel 8.00 órától, a rendezvény
végét követı bontáshoz, helyreállításhoz pedig, július 19., kedd délután 16.00 óráig
biztosítja a területet. Ezekben az idıszakokban a területhasználat kifejezetten az
elıkészítésre és a helyreállításra irányulhat, üzleti tevékenység folytatása esetén az
Önkormányzat az érvényben lévı közterület használati díjakat beszedi. A területet az
Alapítvány 2011. július 14., csütörtök reggel 8 órakor veszi át a településüzemeltetési
csoport vezetıjétıl.
5. Az Alapítvány kötelességei a terület használatához kapcsolódóan:
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-

-

-

-

Az ott elhelyezett építmények állagának megóvását biztosítja, ideértve a színpad
mögötti erdıterületben elhelyezett turisztikai táblák, padok, szemétgyőjtı
edényzetek, a színpad melletti játszótér berendezési tárgyainak megóvását is.
A területen, valamint az ahhoz kapcsolódó területeken (a színpad mögötti terület, a
parkolón túli játszótér és erdırész, az Emlékmő-domb, a környezı utcák) a
rendezvény ideje alatt a tisztaságot biztosítja, majd az egész területet a
rendezvényt követı keddi napon 16,00 óráig eredeti, hulladékmentes állapotban
átadja a Polgármesteri Hivatal Településüzemeltetési Csoportvezetıjének.
Amennyiben az átadás után takarítás, szemétszállítás, helyreállítás válik
szükségessé, azt az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Laki-Gazda Kft
elvégzi, és az elvégzett munka ellenértékét a Tıserdıért Alapítvány a Laki-Gazda
Kft-nek megfizeti. Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a szemét
összegyőjtését a fent felsorolt területeken a rendezvény közben is elvégzi, különös
tekintettel a szombatról vasárnapra virradó éjszaka programjai után, vasárnap
reggelre. A szemét felszedésrıl és elszállításáról az Alapítvány gondoskodik.
Az általa alkalmazott kitelepülı vásározók, kézmővesek, alvállalkozások irányában
a hulladékgyőjtés e rendszer szerinti alkalmazását elıírja, illetve alvállalkozásait,
kitelepülı vállalkozóit hulladékgyőjtı zsákokkal ellátja.
Az élelmiszerforgalmazó kitelepülıknek és a szervezıknek külön zárható mobil
WC–t biztosít, kézmosási lehetıséggel,
A rendezvény tartásához megfelelı orvosi ügyelet, 1000 fı feletti látogató esetén
mentıkocsi rendelkezésre állásáról gondoskodik.
A forgalomirányítást végzı polgárıröknek ellátást biztosít, továbbá 30.000.- Ft
támogatásban részesíti a Lakiteleki Polgárır Egyesületet.

6. Lakitelek Önkormányzata kötelezettségei:
-

-

A rendezvény idıtartama alatt biztosítja a nyilvános wc-k nyitva tartását,
mőködtetését. A nyilvános wc-k a szokásos nyitvatartási idın túl péntektılszombatra, szombatról vasárnapra 02,00 óráig nyitva tartanak. A wc használati dija:
100.- Ft.
Vállalja a forgalom irányítás lebonyolítását július 15-16-án a rendezvény és az
esetleges közterületi árusítás zavartalan és biztonságos lefolytatása érdekében.
Ingyenes vízvételi lehetıséget biztosít a területen rendelkezésre álló közkifolyókból
A jelenleg is kiépített 3 db nagy teljesítményő villanyszekrényt és az áram ellátását
az önkormányzat biztosítja 3x64 AH/villanyszekrény kapacitással. Az áramdíjat
50.000.- Ft felett a Tıserdıért Alapítvány fizeti.

7. Az Alapítvány a területen ideiglenes jelleggel üzemelı üzletek, vállalkozások
mőködtetıinek köteles felhívnia a figyelmét, hogy tevékenységük gyakorlása során meg
kell felelniük az üzletek mőködésérıl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának
feltételeirıl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 12. §-ában foglalt szabályoknak,
továbbá az élelmiszerhigiénés és közegészségügyi feltételeknek. E szabályok
betartásáért az Alapítvány felelısséggel tartozik.
8. Az Alapítvány a rendezvény biztonságos megrendezése érdekében köteles a
megrendezést megelızı 30 nappal biztonsági tervet készíteni, amelynek az alábbiakat
kell tartalmazniuk:
a) a rendezvény megnevezését, helyét, idıpontját és idıtartamát, a rendezı szerv,
rendezı megnevezését, képviselıinek nevét és címét, továbbá a rendezvény helyszínének
leírását és vázlatrajzát;
b) a rendezvény maximális látogatói létszámát,
c) a rendezvény helyszínére való belépés és eltávozás rendjét;
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d) a közönségnek - különösen a fogyatékos nézıknek - a rendezvény helyszínén történı
elhelyezésére, az elhelyezés esetleges megváltoztatására vonatkozó elıírásokat;
e) a rendezvényre be nem vihetı tárgyak körét, valamint azokat a magatartásokat,
amelyek tanúsítója a rendezvényrıl eltávolítható, vagy akinek a belépése megtagadható;
f) a rendezvényen való részvétel feltételei, a részvételre vonatkozó korlátozások, továbbá
a rendezvény belsı rendjére vonatkozó szabályok nyilvánosságra hozatalának módját;
g) a rendezésben közremőködık nevét, igazolvány számát, létszámát, tevékenységük
szabályait, a rendezvény biztonsága érdekében a rendezı szerv, rendezı által alkalmazni
kívánt technikai-védelmi berendezéseket, azok alkalmazási módjának leírását;
h) a rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére
vonatkozó írásbeli kiürítési, menekítési tervet.
9. Az alapítványnak gondoskodnia kell a hatályos jogszabályok szerint fennálló valamennyi
kötelezettség teljesítésérıl, így különösen be kell tartania, illetve tartatnia a rendezvény
területén az alábbi jogszabályok elıírásait:
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl és a végrehajtásáról szóló
5/1993.(XII.26.) MüM rendelet
- 7/2007.(I.22.) GKM rendelete a mutatványos berendezések biztonságáról,
- 4/2002.(II.20.) SZCSM-EüM rendelet az építési munkahelyeken és az építési
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekrıl,
- 14/2004.(IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és
egészségügyi követelményeinek minimális szintjérıl,
- 65/1999.(XII.22.) EüM rendelet a munkavállaló munkahelyen történı egyéni
védıeszköz
használatának
minimális
biztonsági
és
egészségvédelmi
követelményeirıl,
- 3/2002.(II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjérıl,
- 30/1995.(VII.25.) IKM rendelet a kereskedelmi és vendéglátóipari biztonsági
szabályzat kiadásáról,
- 66/2005.(XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érı zajexpozícióra vonatkozó
minimális egészségi és biztonsági követelményekrıl,
- 2/1998.(I.6.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és
egészségvédelmi jelzésekrıl,
- MSZ 6292:1997 Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése
- MSZ EN ISO 2503:2000 gázhegesztı eszközök. Palacknyomás-csökkentık,
gázhegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz 300 bar-ig.
- MSZ 2364-100 Épületek villamos berendezéseinek létesítése
- MSZ 2364-704 Felvonulási területek villamos berendezései,
- MSZ 2364-714 Szabadtéri világítóberendezések
10. Az Alapítvány jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a rendezvény idıtartama
alatt a rendezvénnyel összefüggésben felmerülı valamennyi káreseményért helytáll,
kivéve, ha felelısségét a Ptk. szabályai szerint ki tudja menteni, illetve más közremőködı
személy felelıssége megállapítható.
A megállapodást Lakitelek Képviselı-testülete 2011. július 7-i ülésén fogadta el.
Lakitelek, 2011. július 7.
………………………………………
Galgóczy Zsolt
Tıserdıért Alapítvány kuratóriumi elnök

………………………………………….
Felföldi Zoltán
Lakitelek Polgármestere
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3. NAPIREND:
Lakitelek Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása.
/Elıterjesztés kiadva. Jegyzıkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselıket, hogy a javított elıterjesztés az
ülés elıtt kiosztásra került. A javított elıterjesztés az iskola május-júniusi túlóráját
tartalmazza. Megkérdezi, hogy van-e az elıterjesztéshez hozzászólás?
Czinege Edit képviselı az Aljegyzıt kérdezi a népszámlálásról. Közel 7 millió Ft-ot kap az
önkormányzat a KSH-tól. Mikor és kik fogják ezt végezni?
Tóth Ferencné aljegyzı
A népszámlálás október 1-tıl október 31-ig tart. Az összeg dologi kiadásokra, személyi
bérekre, illetve az együttmőködési megállapodásban felsorolt dolgokra lesz kifizetve, mellyel
tételesen el kell számolni a KSH-nak. Az összeírásról bıvebb tájékoztató a honlapra lesz
feltéve. Az elmúlt évben mezıgazdasági összeírás volt és szeretné, ha ugyanazok az
emberek vállalnák el a népszámlálást is, mivel a munkájukért dicséretet kapott az
önkormányzat. Az összeírónak legalább érettségivel kell rendelkeznie.
Kalócz Antal képviselı, bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági ülésen most is
felmerült az iskola túlóra felhasználásának kérdése és arról volt szó, hogy ez ügyben
tárgyalni fognak az iskolaigazgatóval. Számításokat végezve napi 50 eFt túlóradíj keletkezik
az iskolában. Megjegyzi, hogy az évi túlóradíjért 3 pedagógust is lehetne foglalkoztatni. Az
elmúlt testületi ülésen is elmondta ugyanezt, de úgy látja nem közelítenek a megoldáshoz.
Felföldi Zoltán polgármester javasolja, hogy az iskola túlóra kérdését egy külön Pénzügyi
Bizottsági ülésen tárgyalja meg a bizottság az iskolaigazgató jelenlétében. A bizottsági
ülésen tájékoztatást adott arról, hogy Olajos István igazgatóval áttekintették, hogy melyek
azok az órák, vagy kötelezettségvállalások, amelyeket az oktatás színvonalának sérülése
miatt el lehet hagyni, és ami csökkentené a túlórákat. Igazgató Úr tett egy javaslatot, hogy
hogyan lehet a túlórákat csökkenteni. Ahhoz, hogy érdemben hozzá tudjon nyúlni az
önkormányzat, látni kellene, hogy hosszútávon valóban az állam fogja-e finanszírozni a
pedagógusokat, változik-e a pedagógusok kötelezı óraszáma, mi lesz kötelezı és mi nem
lesz kötelezı. Ez a 2012/2013-as tanévtıl fog kiderülni.
Czinege Edit képviselı megkérdezi, hogy az iskolánál mindig ennyi volt a túlóra? Az elızı
4 évben szinte nem is hallottak róla.
Felföldi Zoltán polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a költségvetésben
túlóra címen betervezett összeg túlórát és helyettesítési díjat takart. A helyettesítési díj elıre
nem tervezhetı, a túlóra viszont a helyi tanterv pedagógiai program tantárgy felosztása
alapján tervezhetı. A túlóra kérdés azért nem került elı korábban, mert ez a költségvetésbe
be volt tervezve. Ez évre a túlóra nem lett betervezve, utólag kerül korrigálásra.
Szentirmay Tamás képviselı megkérdezi, hogy mi van a pedagógusok minıségi
bérkiegészítésével?
Felföldi Zoltán polgármester a bérkiegészítést szeptembertıl fogják megoldani.
Szentirmay Tamás képviselı
A pedagógusok visszamenıleg januártól kérik a bérkiegészítést, ami plusz pénzt jelent. Ezt
törvény írja elı és felhívja a figyelmet arra, hogy ez többe is kerülhet az önkormányzatnak,
mert esetleg perelhetnek is a pedagógusok.

10

Felföldi Zoltán polgármester
Minısítési rendszer alapján differenciáltan lehet kifizetni a minıségi bérkiegészítést.
Szeptembertıl az iskolában életbe lép. Javasolja, hogy az óvodában is szeptembertıl
kerüljön kifizetésre.
Somodiné Német Ida Eötvös Iskola gazdasági vezetıje tájékoztatja a képviselıket a
pedagógusok minıségi bérpótlékáról.
Felföldi Zoltán polgármester
A minıségi bérpótlék költségnövelı tényezıként szeptemberben elı fog kerülni.
Szavazásra bocsátotta a költségvetési rendelet módosítását.
A Képviselı-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igennel szavazott.
A Polgármester megállapította, hogy a Képviselı-testület megalkotta a 24/2011.(VII.08.)
rendeletét Lakitelek Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl szóló 6/2011. (II.4.)
önkormányzati rendeletének módosításáról.
Lakitelek Nagyközség Képviselı-testületének
24/2011.(VII.08.) rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl
önkormányzati rendeletének módosításáról.

szóló

6/2011.

(II.4.)

1. §.
Lakitelek Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl szóló módosított 6/2011.(II.4.)
rendelet (a továbbiakban rendelet) 3. §. (1)-(6). bekezdéseinek helyébe az alábbi szöveg lép:
A KÖLTSÉGVETÉS Fİ ÖSSZEGE
3.§.
/1/ Lakitelek Önkormányzatának
költségvetésének

Képviselı-testülete

az

Önkormányzat

2011.

évi

- bevételi fıösszegét
1 311 454 eFt-ban
- kiadási fıösszegét
1 940 314 eFt-ban
- költségvetési hiány összegét
628 860 eFt-ban
állapítja meg jelen rendelet 1. és 2. számú mellékletének részletezése szerint
/2/ A Képviselı-testület a
- finanszírozási célú kiadások összegét
- a költségvetés összesített hiányát
állapítja meg.

55 909 eFt-ban
684 769 eFt-ban

/3/ A Képviselı-testület a /2/ bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a hiány belsı finanszírozására szolgáló
mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
b) a hiány külsı forrásból történı finanszírozása:
mőködési célú hitel igénybevétele

7 377 eFt
554 261 eFt
70 422 eFt
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felhalmozási célú hitel igénybevétele

52 709 eFt

/4/ A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal által kezelt 2011. évi költségvetést:
1 949 828 eFt bevételi és kiadási fıösszegő
elıirányzattal hagyja jóvá jelen rendelet 1. sz. mellékletében részletezettek szerint.
Ebbıl: A Polgármesteri Hivatal, a részben önálló intézményei és szakfeladatai saját
bevétele: 113 805 eFt
a Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység/ kiadásának fıösszege: 87 870 eFt,
kiadások kiemelt elıirányzatonként:
személyi juttatás
56 622 eFt
munkaadót terhelı járulék
14 085 eFt
dologi kiadás
17 163 eFt
A Képviselı-testület a köztisztviselıi illetményalapot a költségvetési tv-ben meghatározott
38 650 Ft-ban állapítja meg.
/5/ A Képviselı-testület az 1. és 1.1 számú melléklet kiadási fıösszegét
részletezés szerint hagyja jóvá kiemelt elıirányzatonként.
személyi juttatás
munkaadót terhelı járulék
dologi kiadás
ellátottak pénzbeli juttatásai
2009. és 2010. évi állami támog.visszafizetése
mőködési célú pénzeszköz átadás
felújítás, fejlesztés (önerı)
felújítás, fejlesztés (támogatás)
mőködési általános tartalék
céltartalék szennyvíztelep karbantartásra
céltart. polg. mester saját rendelkezésére
környezetvédelmi céltartalék
kötvénybıl óvadéki célú tartalék
kötvénybıl tartalék
beruházási hitel törlesztése
rulírozó hitel visszafizetése
faktoring hitel visszafizetése
FİÖSSZEG

az alábbi

374 009 eFt
97 644 eFt
355 533 eFt
70 361 eFt
933 eFt
19 162 eFt
73 471 eFt
391 405 eFt
3 000 eFt
30 400 eFt
485 eFt
500 eFt
375 000 eFt
148 411 eFt
12 948 eFt
30 000 eFt
12 961 eFt
1 996 223 eFt

/6/ A Képviselı-testület az önkormányzat önálló intézménye költségvetését és kiemelt
elıirányzatait jelen rendelet 2.számú melléklete szerinti részletezésben határozza meg.
2. §.
A rendelet 4. §. /2/ helyébe a következı rendelkezés lép:
/2/ Felhalmozási célú bevételek részletezése: (Ft-ban)
felhalmozási célú pénzmaradvány
fejlesztési hitel
telek értékesítés

554 261 eFt
52 709 eFt
6 000 eFt
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közmő hozzájárulás (út)
közmő hozzájárulás (villany)
fejlesztési hitel kamattámogatása
kommunális adó 50%-a
szennyvíztelep amortizáció
pályázaton nyert támogatás

3 000 eFt
2 700 eFt
800 eFt
13 000 eFt
7 498 eFt
391 530 eFt

MINDÖSSZESEN

1 031 498 eFt

3. §.
Ezen rendelet kihirdetése napját követı napon lép hatályba.
Lakitelek, 2011. július 07.

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

Tóth Ferencné sk.
jegyzıi jogkört gyak.aljegyzı

/Megjegyzés: A fenti rendeletet Lakitelek Aljegyzıje a mellékelt hirdetménnyel 2011. július 8án kihirdette./

4. NAPIREND:
Adásvételi szerzıdés felbontása.
/Elıterjesztés kiadva. Jegyzıkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az elıterjesztéshez van-e hozzászólás?
Dr. Rácz Péter képviselı bejelenti, hogy érintettsége miatt a napirendben nem szavaz.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselı-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igen
szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta:
Lakitelek Nagyközség Képviselı-testületének
89/2011. (VII.07.) számú határozata
Adásvételi szerzıdés felbontása.
Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testülete Felföldi
elıterjesztését megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

Zoltán

polgármester

Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a 1039/3. hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában megkötött adásvételi szerzıdés felbontásához és a korábban
megfizetett 913 056 Ft összegő vételár Dr. Rácz Péter és Dr. Ráczné Karikó Rita felé
történı visszafizetéséhez.
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A Képviselı-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a szükséges
dokumentumokat aláírja.
Határidı: értelemszerően
Felelıs Felföldi Zoltán polgármester

5. NAPIREND:
KEOP-2011. -4.2.0.A számú napelem telepítésére vonatkozó pályázat beadása és saját
erı biztosítása a pályázatra vonatkozóan
/Elıterjesztés kiadva. Jegyzıkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az elıterjesztéshez van-e hozzászólás?
Csikós Mihály beruházási és építésügyi csoportvezetı kéri, hogy a Képviselı-testület
hozzon létre Bíráló Bizottságot a közbeszerzési eljáráshoz. Tagjaira az alábbiak szerint tesz
javaslatot. Elnök: Madari Andor alpolgármester, Közbeszerzési Bizottság elnöke, tagok:
Felföldi Zoltán polgármester, Kalócz Antal képviselı, Olajos István intézményvezetı, Csikós
Mihály csoportvezetı.
Szentirmay Tamás képviselı utalva a 6-7-8-9. napirendre, megkérdezi, hogy az önrész be
van-e tervezve a költségvetésbe?
Felföldi Zoltán polgármester
A mai ülésen 4 pályázatról dönt a testület egymás után. A négy pályázatból háromnak 85 %os a támogatása. Mindhárom pályázat olyan, ami reményei szerint megtakarítással jár, és
kitermelıdik az önerı. Az energia pályázat 6 év alatt térül meg. A költségvetésben beállított
fedezete felhalmozási célú hitel. Arról volt szó, hogy hitelt akkor lehet felvenni, ha az a
bevételbıl vagy kiadás csökkenésbıl megtérül. A három energia típusú pályázat önereje
reméli, hogy ilyen módon megtérül. A negyedik pályázat, kerékpárút építése pedig 100 %-os
támogatottságú.
Kalócz Antal képviselı, bizottság elnöke
40 millió Ft-os önrészrıl kell döntenie a testületnek, amit jövıre fog törleszteni az
önkormányzat, de a kötvényt is jövıre kezdi törleszteni. Amellett, hogy egyetért a pályázatok
beadásával, úgy véli
belerokkanhat az önkormányzat. Újabb megszorítások
következhetnek.
Madari Andor alpolgármester érti is meg nem is Kalócz képviselı aggodalmát. Ezeket a
költségeket most is kifizeti az önkormányzat világításra, főtésre, amit majd esetlegesen
hitelfelvétel esetén hiteltörlesztésre kell fizetni. Ha sikerül a beruházás, akkor nem lesz
ekkora villanyszámla, főtésszámla. Megtakarítás fog keletkezni, amibıl a hitel nagyobb
részét ki lehet belıle fizetni. Elıbb-utóbb a hitel vissza lesz fizetve és utána a pénz
megmarad.
Csikós Mihály csoportvezetı ismerteti a megtakarításra vonatkozó számításokat.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselı-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igen
szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta:
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Lakitelek Nagyközség Képviselı-testületének
90/2011. (VII.07.) számú határozata
KEOP-2011-4.2.0.A számú napelem telepítésére vonatkozó pályázat beadása és saját
erı biztosítása a pályázattal kapcsolatban
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyi elıterjesztést megvitatta,
és az alábbi határozatot hozza:
1. Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete támogatja az alábbiakban
részletezett pályázat beadását, valamint kijelenti, hogy a pályázat megvalósításához
szükséges önerıt biztosítja.
2. A pályázat célja: az Eötvös Iskola villamos energia igényének jelentıs részét
napelemes rendszer segítségével kielégíteni.
3. A pályázat adatai:
•
•
•

•

•
•
•

A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 6065. Lakitelek, Kiss János
utca 1.
A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 281
A projekt megnevezése: A Környezet és Energia Operatív Program „Helyi hı, hőtési
és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” címő
konstrukciójához "Napelemek telepítése a lakiteleki Eötvös Iskolára” címő projekt.
A pályázati konstrukció száma: KEOP-2011-4.2.0-A
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 29.025.000.- Ft
A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési
költsége (elszámolható költségét): bruttó 29.025.000.- Ft
Az önkormányzati saját erı számszerő összege és forrása:
bruttó 4.373.750.- Ft , saját forrás

4. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletbe való
beépítésrıl gondoskodjon.
5. A Képviselı-testület jóváhagyja a pályázat elıkészítése során közbeszerzési eljárás
lefolytatását.
Felelıs: Felföldi Zoltán polgármester
Határidı: azonnal
A Polgármester szavazásra bocsátotta a Bíráló Bizottság létrehozására vonatkozó alábbi
határozati javaslatot.
„Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testülete a KEOP.4.2.0/A pályázat közbeszerzési
eljárására Bíráló Bizottságot hoz létre.
A bizottság tagjai:
Madari Andor elnök
Felföldi Zoltán tag
Kalócz Antal tag
Olajos István tag
Csikós Mihály tag
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A Képviselı-testület a határozati javaslatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igen
szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta:
Lakitelek Nagyközség Képviselı-testületének
91/2011. (VII.07.) számú határozata
Bíráló Bizottság kijelölése.
Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testülete a KEOP.4.2.0/A pályázat közbeszerzési
eljárására Bíráló Bizottságot hoz létre.
A bizottság tagjai:
Madari Andor elnök
Felföldi Zoltán tag
Kalócz Antal tag
Csikós Mihály tag
Olajos István tag

6. NAPIREND:
KEOP-4.2.0/B energetikai pályázat beadása és saját erı biztosítása a pályázatra
vonatkozóan.
/Elıterjesztés kiadva. Jegyzıkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az elıterjesztéshez van-e hozzászólás?
HOZZÁSZÓLÁS: nincs.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselı-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igen
szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta:
Lakitelek Nagyközség Képviselı-testületének
92/2011. (VII.07.) számú határozata
KEOP-2011-4.2.0/B számú helyi hı, és hőtési igény kielégítésére vonatkozó pályázat
beadása és saját erı biztosítása a pályázattal kapcsolatban
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyi elıterjesztést megvitatta,
és az alábbi határozatot hozza:
1. Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete támogatja az alábbiakban
részletezett pályázat beadását, valamint kijelenti, hogy a pályázat megvalósításához
szükséges önerıt biztosítja.
2. A pályázat célja: biomassza tüzeléső hıközpont kiépítése az Eötvös Iskola területén,
mely a következı önkormányzati tulajdonban lévı épületek főtését látná el: Eötvös
Iskola, Óvoda, I. Orvosi rendelı, II. Orvosi rendelı.
3. A pályázat adatai:
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•

•
•

•

•
•
•

A pályázat megvalósítási helyszíneinek pontos címe.: 6065 Lakitelek, Kiss János
u.1; 6065 Lakitelek, Kiss János u. 1/a; 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 44/b; 6065
Lakitelek, Széchenyi krt. 46.
A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi számai.: Eötvös Iskola: 281, Óvoda:
282, I. Orvosi rendelı: 285-2, II. Orvosi rendelı: 286.
A projekt megnevezése: A Környezet és Energia Operatív Program "Helyi hı, és
hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal kombinálva" konstrukciójához
"Biomassza alapú tömbfőtés kialakítása Lakitelek Nagyközség Önkormányzatánál"
címő projekt.
A pályázati konstrukció száma.: KEOP-2011-4.2.0/B
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 192.600.330.- Ft
A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési
költsége (elszámolható költségét): bruttó 192.600.330.- Ft
Az önkormányzati saját erı számszerő összege és forrása:
bruttó 28.890.050.- Ft , saját forrás

4. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletbe való
beépítésrıl gondoskodjon.
Felelıs:
Felföldi Zoltán polgármester
Határidı: azonnal

7. NAPIREND:
KEOP-6.2.0/B fenntartható életmódot és viselkedésmintákat ösztönzı pályázat
beadása és saját erı biztosítása a pályázatra vonatkozóan.
/Elıterjesztés kiadva. Jegyzıkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester ismerteti az elıterjesztés lényegét és megkérdezi, hogy az
elıterjesztéshez van-e hozzászólás?
HOZZÁSZÓLÁS: nincs.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselı-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igen
szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta:
Lakitelek Nagyközség Képviselı-testületének
93/2011. (VII.07.) számú határozata
KEOP-6.2.0/B Fenntartható életmódot és viselkedésmintákat ösztönzı pályázat
beadása és saját erı biztosítása pályázatra vonatkozóan

Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyi elıterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozza:
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1. Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete támogatja az alábbiakban
részletezett pályázat beadását, valamint kijelenti, hogy a pályázat megvalósításához
szükséges önerıt biztosítja.
2. A pályázat célja:
Eötvös
iskola komplex környezetbarát
energiatakarékos) átalakítása

(hulladékmegelızı,

víztakarékos,

Az iskola átalakításával az épületet látogatók számára könnyen megérthetı,
alkalmazható és hatékony mintákkal szolgálni, melyet a mindennapi életmódjuk és
fogyasztási szokásaikban, illetve különösen a lakások energia- és anyagáramaival
kapcsolatban tudnak hasznosítani.
3. A pályázat adatai:
•
•
•
•

•
•
•

A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe.: 6065. Lakitelek, Kiss J. u. 1.,
A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi számai.: Eötvös Iskola: 281
A projekt megnevezése: „Iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás
Lakiteleken” címő projekt.
A pályázati konstrukció száma.: KEOP-6.2.0/B/09-11
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 91.350.600 - Ft
A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési
költsége (elszámolható költségét): bruttó 91.350.600- Ft
Az önkormányzati saját erı számszerő összege és forrása:

bruttó 4.700.000- Ft , saját forrás
4. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletbe való
beépítésrıl gondoskodjon.
5. A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés

2011. év

Saját forrás

4.700.000 Ft

Támogatásból igényelt összeg

86.650.600 Ft

Összesen

91.350.600 Ft

6. A Képviselı-testület a pályázat megvalósításához szükséges saját erıt biztosítja.
Felelıs: Felföldi Zoltán polgármester
Határidı: azonnal

8. NAPIREND:
KÖZOP-3.2.0/C kerékpárút építési pályázat beadása.
/Elıterjesztés kiadva. Jegyzıkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester ismerteti az elıterjesztés lényegét és megkérdezi, hogy az
elıterjesztéshez van-e hozzászólás?
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Csikós Mihály csoportvezetı tájékoztatásul elmondja, hogy a pályázat összeállítása
elırehaladott állapotban van. 160-190 millió Ft lesz a projekt költségvetése, melybıl 150
millió Ft a kivitelezés költsége. Az új kiírás szerint gépekre is lehet pályázni. A pályázat 100
%-os támogatottságú. A határozat tervezet 3. pontja kiegészül annyival, hogy „a rendezési
terv módosítása után a pályázatban megjelölt cél, feladat illeszkedni fog a részletes
településrendezési tervhez.”
Szentirmay Tamás képviselı megkérdezi, hogy a kerékpárút egészen világoshegyi útig fog
kiépülni? Lehet-e tudni, hogy a Nyárlırinci Önkormányzat adott-e be pályázatot a
közigazgatási területükön a kerékpárút kiépítésre?
Felföldi Zoltán polgármester
A kerékpárút világoshegyi útig épülne meg. Tájékoztatásul elmondja, hogy a pályázat
elbírálási határideje június 15-e volt, de a pályázati feltételek módosítása után augusztus 1-ig
tolták ki. A pályázati feltételek között két jelentıs módosítás van, az egyik a gép beszerzés, a
másik a 100 %-os támogatottság. Tudomása szerint a Nyárlırinci Önkormányzat is be fogja
adni a pályázatot a 100 %-os támogatottságra a határúttól Kecskemét közigazgatási
határáig. Utána csak idı kérdése lenne, hogy Kecskemét is kiépítse a maradék 5 km
kerékpárutat.
Dr. Rácz Péter képviselı megkérdezi, hogy mit jelent a határozat tervezet 2. pontja?
Felföldi Zoltán polgármester
Minden pályázatnak van egy un. fenntartási kötelezettsége. Ez arra vonatkozik, hogy a
pályázatban megjelölt cél szerint kell használni és általában nem lehet elidegeníteni.
Gyakorlatilag arra vállal az önkormányzat garanciát, hogy ezt kerékpárútként fogja 5 évig
mőködtetni és járható állapotban tartani. Azért, hogy ennek a kötelezettségének az
önkormányzat eleget tudjon tenni, gép beszerzést is állított be a pályázatba.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet Csikós Mihály csoportvezetı
által ismertetett kiegészítéssel együtt.
A Képviselı-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igen
szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta:
Lakitelek Nagyközség Képviselı-testületének
94/2011. (VII.07.) számú határozata
Lakiteleken a 44. sz. fıút mentén kerékpárút kiépítését célzó KÖZOP-3.2.0/C-08-11
pályázat benyújtására és a megvalósítást követı fenntartás biztosítására vonatkozóan
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyi elıterjesztést megvitatta,
és az alábbi határozatot hozza:
1. Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete támogatja az alábbiakban
részletezett pályázat benyújtását.
2.

Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete kijelenti, hogy a pályázat
megvalósítását követıen a projekt eredményeinek hosszú távú (legalább 5 éves)
mőködtetésének szakmai és pénzügyi hátterét biztosítja a KÖZOP pályázati
dokumentációnak megfelelıen.

3. Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete kijelenti, hogy a
pályázatban megjelölt cél, feladat illeszkedik a részletes településrendezési tervhez.
A településrendezési terv módosítása már folyamatban van. A módosítás után a
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pályázatban megjelölt cél, feladat illeszkedni fog a részletes településrendezési
tervhez.
4. Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete kijelenti, hogy a pályázat
tárgyát képezı kerékpárút nyomvonala illeszkedik a helyi szabályozási tervekhez, és
a helyi kerékpáros közlekedési hálózati tervhez, koncepcióhoz.
5. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos
nyilatkozatoknál képviselje a Képviselı-testület álláspontját, annak nevében
nyilatkozzon.
A pályázat adatai:
•
•
•

•

•
•

•

A pályázat megvalósítója: Lakitelek Nagyközség Önkormányzata
A pályázat megvalósításának helye: a 44. sz. fıút mentén Lakitelek belterületétıl
Nyárlırinc közigazgatási határáig
A projekt megnevezése: A Közlekedés Operatív Program "Kerékpárút hálózat
fejlesztés" címő konstrukciójához benyújtandó Kerékpárút hálózat fejlesztése
Lakitelken a 44. sz. fıút mentén címő pályázat.
A pályázati konstrukció kódja: KÖZOP -3.2.0/C-08-11
Az igényelt támogatás a beruházás 100 %-a.
A pályázat célja az elérhetıség javítása a Kecskeméti kistérségben. Kiépített
kerékpárút-hálózat hosszának növelése, így biztosítva a régió fejlıdésének
elısegítését, a térségek, települések lakosságának életkörülményeinek javítását,
növelve a közlekedés biztonságát és lehetıség teremtve a hivatásforgalmi és
turisztikai célú kerékpározás elterjedésének
A tervezett projekt kezdés: 2012.04.01.
A tervezett projekt zárás: 2013.03.31.
Fenntartási idıszak: min. 5 év

Felelıs: Felföldi Zoltán polgármester
Határidı: azonnal

9. NAPIREND:
Önkormányzat vételi ajánlata ingatlan vásárlására.
/Elıterjesztés kiadva. Jegyzıkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester ismerteti az elıterjesztés lényegét és megkérdezi, hogy az
elıterjesztéshez van-e hozzászólás?
Dr. Rácz Péter képviselı megkérdezi, hogy mi teszi szükségessé a terület megvásárlását?
Felföldi Zoltán polgármester
Az önkormányzatnak nincs akkora területe, amit iparterületnek lehetne hasznosítani, illetve
csereterülete sincs.
Czinege Edit képviselı megkérdezi, hogy ha az önkormányzat megvásárolja a területet és
pl. ha csak 5 év múlva jelentkezik valaki, akkor mi lesz ezzel a területtel, nem lehetne
hasznosítani energiafő termesztésére?
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Felföldi Zoltán polgármester
Mezıgazdasági hasznosítás jöhet szóba, aminek két bevétele van, az állami támogatás és a
megtermelt termény bevétele. Ez a hasznosítás nem fogja kitermelni a vásárlási költséget.
Szentirmay Tamás képviselı emlékezteti a testületet, hogy korábban a gázcseretelep
mellett volt kijelölve iparterület. Azóta ennek a területnek már egy része magánkézben van,
de vissza lehetne vásárolni, mert alkalmas iparterületre. Ezen kívül a 44-es melletti
szılıterület is megfelelne erre a célra. A szılıterületet nagyon sokan kivágták és elıbbutóbb a többit is ki fogják vágni. Biztos benne, hogy olcsón meg tudná az önkormányzat
vásárolni. A hektáronkénti 2 millió Ft-ot nagyon soknak találja.
Felföldi Zoltán polgármester
A gázcseretelep melletti terület magánkézben van a 44-es fıútvonalig. A gázcseretelep úttól
a Tisza felé az út jobb oldalán a NATURA 2000 beépítési tilalom van.
A 44-es fıút melletti szılıterület szóba jött a bizottsági ülésen. El lehet kezdeni egy
feltárást, hogy kik a tulajdonosok és mennyiért lehetne felvásárolni egy nagyobb egybefüggı
területet. Ezzel kapcsolatban felmerült, hogy a 44-es útról való közvetlen lehajtás hogyan
oldható meg, illetve a terület minısítése, amit ugyan az önkormányzat határoz meg a
rendezési tervben, de a rendezési terv a korábbi módosítások miatt régóta húzódik, és ha
újra elindítana az önkormányzat egy módosítást, az eljárás idıigényes lenne, valószínő egy
évbe nem fér bele. Ettıl függetlenül el lehet kezdeni a feltárást.
A bizottsági ülésen szóba került több terület is. Ismerteti a szóba jöhetı területeket. Kéri a
további javaslatokat.
Kalócz Antal képviselı
A környezı városok, településeknél az odatelepülı vállalkozók a fıút mellé települnek. Nem
valószínő, hogy messze a fıúttól, az elıterjesztés szerinti területre betelepülne. Jobb lenne a
Szentkirályi út mellett, vagy még jobb lenne a 44-es fıút mellett, illetve a Kiskunfélegyházi út
mellett kialakítani területet iparterületnek.
Felföldi Zoltán polgármester úgy gondolja, hogy a mai közlekedési viszonyok között nincs
annak jelentısége, hogy a fıút mellett, vagy a fıúttól 1 km-re lenne az iparterület.
Kalócz Antal képviselı véleménye szerint a szennyvíztelep feletti terület is elfogadható
lenne ilyen célra.
Csikós Mihály csoportvezetı felhívja a figyelmet arra, hogy a nagyrétben eladó egy
nagyobb egybefüggı terület.
Felföldi Zoltán polgármester kéri, hogy Csikós Mihály csoportvezetı nézze meg, hogy kik a
terület tulajdonosai.
Az elıterjesztést leveszi napirendrıl és a képviselı-testület következı ülésén kerül ismét
napirendre.

10. NAPIREND:
Csónakkölcsönzı üzemeltetési árainak részletezése.
/Elıterjesztés kiadva. Jegyzıkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az elıterjesztéshez van-e hozzászólás?
Dr. Rácz Péter képviselı soknak tartja a 3.000.- Ft-os csónakkölcsönzési napidíjat, 2.400
Ft-ot javasol megállapítani.
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Szentirmay Tamás képviselı javasolja, hogy a napidíj és az óradíj mellett 4 órás díjat is
állapítson meg a testület. 1.000.- Ft-ot javasol a 4 órára megállapítani. Az elmúlt üléshez
hasonlóan most is felhívja a figyelmet arra, hogy a csónakok nem biztonságosak.
Felföldi Zoltán polgármester elmondja, hogy mentımellények rendelkezésre állnak.
Mindenkinek saját felelıssége, hogy felveszi-e, vagy nem.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a csónakkölcsönzı üzemeltetési áraira vonatkozó
módosító javaslatokat, mely szerint a csónakkölcsönzés díjai:
óradíj:
300 Ft/óra , 4 órás dij : 1.000 Ft/4 óra, napidíj: 2.400 Ft/nap
A Képviselı-testület a módosító javaslatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igen
szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta:
Lakitelek Nagyközség Képviselı-testületének
95/2011. (VII.07.) számú határozata
81/2011.(VI.02.) határozat módosítása.
(Csónakkölcsönzı üzemeltetési árai a 2011.évi szezonra)
Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testülete a csónakkölcsönzıt az önkormányzat
üzemelésében kívánja mőködtetni.
A Képviselı-testület a csónakok bérleti díjait 2011. évben az alábbiak szerint
határozza meg:
- 1 óra:
300 Ft/óra
- 4 óra : 1.000 Ft/4 óra
- napidíj: 2.400 Ft/nap

11. NAPIREND:
Kalandpark üzemeltetési szerzıdés jóváhagyása.
/Elıterjesztés kiadva. Jegyzıkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az elıterjesztéshez van-e hozzászólás?
Szentirmay Tamás képviselı megkérdezi, hogy kész lesz-e a kalandpark gyermekpálya
része a hétvégi rendezvényre?
Csikós Mihály csoportvezetı tájékoztatja a képviselıket, hogy a legfrissebb információk
szerint a gyermekpálya a hétvégi rendezvényre már elkészül, és utána készül a felnıtt pálya
is.
Szentirmay Tamás képviselı megkérdezi, hogy mennyibe fog kerülni a jegy?
Csikós Mihály beruházási és építésügyi csoportvezetı tájékoztatása szerint a felnıtt jegy
1.500.- Ft, a gyermekjegy 1.000.- Ft, családi jegy (2 felnıtt, 3 gyerek) 4.500.- Ft, csoportos
jegy 10.000.- Ft, látogató jegy 300.- Ft.
Szentirmay Tamás képviselı megkérdezi, hogy az összeg csak egy pályára vonatkozik,
vagy az egész pályára?
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Csikós Mihály beruházási és építésügyi csoportvezetı
Az árak az egész pályára vonatkoznak.
Felföldi Zoltán polgármester
A Kalandpark július végéig próbaüzemet végez, a részletes árakat és a szerzıdést a testület
az augusztusi ülésen fogja tárgyalni.
Czinege Edit képviselı megkérdezi, hogy miért állt eddig a beruházás, miért nem kezdték
meg sokkal elıbb?
Felföldi Zoltán polgármester válaszában elmondta, hogy márciusig a víz miatt, március
után pedig azért, mert a kivitelezést végzıknek voltak olyan beruházásaik, ami miatt nem
tudták a munkát végezni.
Tájékoztatásul elmondja, hogy elég sok vita volt a kivitelezés összegével kapcsolatban és
egy viszonylag nagyobb összeg egy meglehetısen alacsony készültségi állapotnál már ki lett
fizetve a részükre. Nagyon kevés volt a hátralévı pénz, ami az önkormányzat
rendelkezésére állt, bele volt szorítva az önkormányzat egy olyan mederbe, hogy kénytelen
volt megegyezni a kivitelezıkkel, akármennyire is elégedetlen volt az önkormányzat.
Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: „ A Képviselı-testület felhatalmazza
Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a kalandpark üzemeltetéséhez szükséges szerzıdés
részleteit kidolgozza, aláírja és a következı testületi ülésen a képviselı-testület elé
terjessze.”
A Képviselı-testület a határozati javaslatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igen
szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta:
Lakitelek Nagyközség Képviselı-testületének
96/2011. (VII.07.) számú határozata
Kalandpark üzemeltetési szerzıdés jóváhagyása.
A Képviselı-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a kalandpark
üzemeltetéséhez szükséges szerzıdés részleteit kidolgozza, aláírja és a következı
testületi ülésen a képviselı-testület elé terjessze.
Felelıs : Felföldi Zoltán polgármester
Határidı: 2011. augusztus 4.

12. NAPIREND:
Céltartalék felhasználási szabályzat módosítása.
/Elıterjesztés kiadva. Jegyzıkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az elıterjesztéshez van-e hozzászólás?
HOZZÁSZÓLÁS: nincs.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselı-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igen
szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta:
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Lakitelek Nagyközség Képviselı-testületének
97/2011. (VII.07.) számú határozata
Céltartalék felhasználási szabályzat módosításáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testülete Felföldi
elıterjesztését megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselı-testület elfogadja a „Céltartalék felhasználási szabályzat” módosítását,
mely szerint a Bácsvíz Zrt. által a használati szerzıdés alapján fizetett
szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telep használati díjából képzıdı céltartalékot
a hozam növelése érdekében a kötvényforrással együtt, az erre a célra szolgáló
bankszámlán rendeli kezelni.
A Képviselı-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a szükséges
dokumentumokat aláírja.
Határidı:
Felelıs:

értelemszerően
Felföldi Zoltán polgármester

13. NAPIREND:
Egyéb ügyek.
- Csikós Mihály beruházási és építésügyi csoportvezetı tájékoztatja a képviselıket, hogy
a Dél-Alföldi Operatív programon belül utakra 90 %-os támogatottsággal adnak lehetıséget
pályázat beadására. 50-250 millió Ft-ig lehet majd pályázni. Elsısorban győjtı utak
kiépítésére, felújítására, bıvítésére, vagy alsóbbrendő utak győjtésére lehet pályázni.
Településen belül ezen kategóriába a Dr. Deák István utca, Béke utca, Május 1 utca, Árpád
utca, Móricz Zsigmond utca. és Zalán utca. A Dr. Deák István utca, Móricz Zs. utca
felújítására már pályázott az önkormányzat. A Móricz Zsigmond utcával kapcsolatban
elmondja, hogy a korábbi problémák megoldódtak és a teljes közterület szélesség adott. Kb.
18 m széles a közterület, a pályázat kimondottan olyan utakat támogat, ami eléri legalább a
15 m szélességet.
Kéri a képviselı-testületet, foglaljanak állást a pályázat beadásához az utak prioritásában.
Az elıterjesztés megtárgyalása után a Képviselı-testület a pályázat beadásához az utak
prioritását az alábbiak szerint határozta meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dr. Deák István utca
Május 1 utca
Árpád utca
Móricz Zsigmond utca
Zalán utca
Béke utca.

- Czinege Edit képviselı
- A Kiss János utca Széchenyi krt. találkozásánál ha a Kiss János utcából jön ki az autó,
nem lát ki a vezetı Fodorék bokrától. Kéri az intézkedést.
- A Kléber kocsma elıtt a tilalom ellenére mindig áll egy autó.
Felföldi Zoltán polgármester kéri a közterület-felügyelı intézkedését a bokor kiszedésére,
illetve a kocsma elıtti tilos parkolás betartására.
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Mivel több napirend nem volt, a Polgármester személyi ügyek tárgyalása miatt zárt ülést
rendelt el.

Kmft.

Felföldi Zoltán
Polgármester

Tóth Ferencné
jegyzıi jogkört gyakorló aljegyzı

Dr. Rácz Péter
Szentirmay Tamás
jegyzıkönyv hitelesítık

