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JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. január 5-i üléséről.

Határozat számok: 1, 2, 3, 4, 5/2012.(I.05.)
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 5-i üléséről.
Jelen vannak:

Felföldi Zoltán polgármester
Madari Andor alpolgármester
Csoma Sándor alpolgármester
Czinege Edit képviselő
Olajos István képviselő
Dr. Rácz Péter képviselő
Kalócz Antal képviselő
Szentirmay Tamás képviselő
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Kotvics Lászlóné jegyzőkönyvvezető

Külön meghívottak:
Kis Nándorné gazdasági vezető
Csikós Mihály beruházási és vagyongazd.csop.vez.
Tóth Sándor bizottsági kültag
Sütő Lászlóné óvodavezető
Czinege Orsolya fürdővezető
Madariné Mérő Ágnes lakiteleki lakos
Tornyi Gyula Laki-Gazda Kft ügyvezető igazgató
Varga Zoltán lakitelek.gportal szerkesztője
Molnár László lakiteleki lakos

Felföldi Zoltán polgármester köszönti a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülés kezdetén 7 fő képviselőből jelen van 6
fő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Czinege Edit képviselő és Madari Andor alpolgármestert
javasolja.
Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét ellenszavazat és tartózkodás
nélkül 5 igen szavazattal elfogadta.
A Polgármester megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendhez van-e a
képviselőknek javaslata?
Javaslat nem volt.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal
elfogadta.
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NAPIREND:
1./ KEOP-4.9.0-es energetikai pályázat beszerzéseinek elindítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
2./ DAOP-4.2.1-11-es pályázat tervezési beszerzésének elindítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
3./ Lakitelek Gondozási Központ felújítás, bővítés tervezési feladatainak
ellátása tárgyú beszerzés lezárása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
4./ Gondozási Központ fejlesztésére irányuló pályázat beadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
5./ Rendezési terv módosításának végleges jóváhagyása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
6./ Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
7./ Egyéb ügyek.

1. NAPIREND:
KEOP-4.9.0-es energetikai pályázat beszerzéseinek elindítása.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Mivel az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, a Polgármester szavazásra bocsátotta a
határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012.(I.05.) határozata
„KEOP-4.9.0-es energetikai pályázat beszerzéseinek elindítása”
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta,
és az alábbi határozatot hozza:
1. Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a KEOP-4.9.0-es
energetikai pályázat értékhatár alatti beszerzéseinek elindítását és lefolytatását.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a beszerzéseket
bonyolítsa le.
3. Felföldi Zoltán polgármester a beszerzések eredményét döntésmeghozatal céljából a
Képviselő-testületet elé terjeszti.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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2. NAPIREND:
DAOP-4.2.1-11-es pályázat tervezési beszerzésének elindítása.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Mivel az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, a Polgármester szavazásra bocsátotta a
határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2012.(I.05.) határozata
„DAOP-4.2.1-11-es pályázat tervezési beszerzésének elindítása”
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta,
és az alábbi határozatot hozza:
1. Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a DAOP-4.2.111 kódszámú, „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázati konstrukcióra
beadandó pályázat értékhatár alatti beszerzésének elindítását és lefolytatását.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a beszerzést
bonyolítsa le.
3. Felföldi Zoltán polgármester a beszerzések eredményét döntésmeghozatal céljából a
Képviselő-testületet elé terjeszti.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

3. NAPIREND:
Lakitelek Gondozási Központ felújítás, bővítés tervezési feladatainak
ELLÁTÁ ellátása tárgyú beszerzés lezárása.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Mivel az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, a Polgármester szavazásra bocsátotta a
határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012.(I.05.) határozata
„Lakitelek Gondozási Központ felújítás, bővítés tervezési feladatainak
ellátása” tárgyú beszerzés elindítása
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Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta,
és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Lakitelek Gondozási Központ felújítás, bővítés tervezési
feladatok ellátására lefolytatott pályázati eljárást eredményesnek minősíti.
2. Az eljárás nyertese: 7. Dimenzió Építésziroda Kft. (6000 Kecskemét, Klapka u. 6.)
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a vállalkozási
szerződést megkösse.
4. A nyertes által megajánlott ellenszolgáltatás díja: nettó 2.330.000,- Ft.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

4. NAPIREND:
Gondozási Központ fejlesztésére irányuló pályázat beadása
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Mivel az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, a Polgármester szavazásra bocsátotta a
határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2012.(I.05.) határozata
„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése a lakiteleki Gondozási Központban” című
pályázat beadása és saját erő biztosítása a pályázatra vonatkozóan
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozza.
1. Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az alábbiakban
részletezett pályázat beadását, valamint kijelenti, hogy a pályázat megvalósításához
szükséges önerőt biztosítja.
2. A pályázat célja: a Gondozási Központ felújítása-bővítése
3. A pályázati konstrukció száma: DAOP-4.1.3-A-11
4. A pályázat adatai:
 A pályázat megvalósítási helyszíne: 862 hrsz.
 A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 52 500 000,- Ft.
 A tervezett beruház támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége
(elszámolható költsége): bruttó 52 500 000,- Ft.
 A tervezett beruházás támogatás tartalma: 49 875 000,- Ft (95%)
 Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: bruttó 2 625 000,- Ft,
saját forrás
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5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletbe való
beépítésről gondoskodjon.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

5. NAPIREND:
Rendezési terv módosításának végleges jóváhagyása
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megköszöni Csikós Mihály csoportvezető aktív munkáját, aki
az Állami Főépítésztől a tegnapi napon megszerezte a jóváhagyó határozatot, illetve a
nyilatkozatot. Ennek következtében ha a testület elfogadja az előterjesztést, akkor mához 30
napra jogerős rendezési terve lesz Lakiteleknek.
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Mivel az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, a Polgármester szavazásra bocsátotta a
határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012.(I.05.) határozata
Lakitelek Nagyközség Településszerkezeti Tervének
114/2006.(XII.18.) számú határozatának módosítása

jóváhagyásáról

szóló

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozza:
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja
alapján biztosított jogkörében a 114/2006.(XII.18.) számú határozattal jóváhagyott
településszerkezeti terv módosítását az alábbiak szerint elfogadja.
A Képviselő-testület elfogadja
- a településszerkezeti terv leírásának 1. melléklet szerinti módosítását, valamint
- a településszerkezeti tervlap 2. melléklet szerinti módosítását.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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1. számú melléklet
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VÁLTOZÁSÁNAK LEÍRÁSA.
228/2012. (I.5.) számú határozat 1. sz. melléklete

Beépítésre szánt területek:
Lakóterületek: területe a változtatások következményeként 4,7275 ha-ral nő az alábbiak szerint
Lk kisvárosias lakóterületek: területe 0,7463 ha-ral nő
Lke kertvárosias lakóterületek: területe 1,3416 ha-ral nő
Lf falusias lakóterületek: területe 2,6396 ha-ral nő
Vegyes területek : területe a változtatások következményeként 0,1437 ha-ral csökken az alábbiak szerint
Településközpont vegyes területek : területe 0,1437 ha-ral csökken
Üdülő területek : területe a változtatások következményeként 3,4435 ha-ral csökken az alábbiak szerint
Üü üdülőházas területek: területe 2,088 ha-ral csökken
Üh hétvégi házas területek: területe 1,3555 ha-ral csökken
Gazdasági területek: területe a változtatások következményeként 0,2466 ha-ral csökken az alábbiak szerint
Gksz kereskedelmi szolgáltató terület: területe 2,1991 ha-ral csökken,
Gipz zavaró határsú Ipari gazdasági terület: területe változatlan,
Gipe egyéb ipari gazdasági terület: területe 1,9525 ha-ral nő,
Beépítésre szánt különleges területek területe a változtatások következményeként 10,7681 ha-ral nő az alábbiak
szerint
„Knf” népfőiskola oktatási területe területe 8,3626 ha területtel nö,
„Ktf” termálfürdő területe 0,2006 ha területtel nő
„Kst” szabadstrand területe 0,626 ha területtel nő
„Kkr” krematórium területe 1,0785 ha területtel nő
„Kmü” mezőgazdasági üzemi övezetek területe 0,5004 ha területtel nő

Beépítésre nem szánt területek:
Közlekedési, közmű-elhelyezési és hírközlési területek: 0,1038 ha területtel csökkennek
Köu közlekedési területek 0,1038 ha területtel csökkennek
Z zöldterületek: területe a változtatások következményeként 1,6602 ha-ral csökken .
Erdőterületek: : területe a változtatások következményeként 12,1491 ha-ral nő az alábbiak szerint
Eg gazdasági erdő terület: 6,0745 ha-ral nő,
Ev véderdő területek: 0,3206 ha-ral csökkennek,
Ee egészségügyi turisztikai erdő: 6,3952 ha-ral nő
Mezőgazdasági területek: területe a változtatások következményeként 26,5213 ha-ral csökken az alábbiak szerint
„Má” általános mezőgazdasági terület 27,6838 ha-ral csökken
„Mát” általános tanyás mezőgazdasági övezet területe 0,2898 ha-ral csökken
„Mák” korlátozott használatú mezőgazdasági terület: változatlan
„Mk” kertes mezőgazdasági terület: 1,4523 ha-ral nő
Vízgazdálkodási területek: területe a változtatások következményeként 0,2010 ha-ral csökken
„V-ü” üzemi vízgazdálkodási területek: 0,201 ha-ral csökkennek
Beépítésre nem szánt különleges területek területe a változtatások következményeként 4,6754 ha-ral nő az
alábbiak szerint
„Ks” nagy kiterjedésű sportolási célú terület : területe 4,6754 ha területtel nő
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A területi változások mérlege:

Beépítésre szánt

Beépítésre nem

területek:

szánt területek:
növeke- csökke-

növeke-

csökke-

dés (ha) nés (ha)

dés(ha)

nés(ha)

Lk kisvárosias lakóterület

0,7463

Lke kertvárosias lakóterület

1,3416

Lf falusias lakóterületek:

2,6396

Vt településközpont vegyes
terület

0,1437

Üü üdülőházas terület

2,088

Üh hétvégi házas terület

1,3555

Gksz kereskedelmi szolgáltató
terület

2,1991

Gipz zavaró hatású Ipari
gazdasági terület
Gipe egyéb ipari gazd. ter.:

1,9525

„Knf” népfőiskola területe

8,3626

„Ktf” termálfürdő területe

0,2006

„Kst” szabadstrand területe

0,6260

„Kkr” krematórium területe

1,0785

„Kmü” mezőgazd. üzemi terület

0,5004
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Köu közlekedési terület

0,1038

Zöldterületek (Z)

1,6602

Erdőterületek (Eg)

6,0745

Erdőterületek (Ev)
Erdőterületek (Ee)

0,3206
6,3952

Mezőgazdasági

27,6838

(Má)
Mezőgazdasági

0,2898

(Mát)
Mezőgazdasági

0

0

(Mák)
Mezőgazdasági

1,4523

(Mk)
Vízgazdálkodási

0,201

területek (V-ü)
Nagy kiterjedésű sportolási 4,6754
terület (Ks)

Összesen:

17,4481 -5,7863

Egyenleg:

11,6618

18,5974

-30,2592

-11,6618
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228/2012. (I.05.) KH számú határozat 2. sz. melléklete

Szerkezeti terv változása:
2. sz. ügy

3. sz. ügy
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4. és 14. sz. ügy

5. sz. ügy
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7. sz. ügy

8 sz. ügy

12. sz. ügy
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13. sz. ügy

16. sz. ügy
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17. sz. ügy

15

18. sz. ügy
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19. sz. ügy

20. sz. ügy
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21. sz. ügy

22. sz. ügy
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23. sz. ügy

24. sz. ügy
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27. sz. ügy

28. sz. ügy
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30. sz. ügy

31. sz. ügy
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32. sz. ügy

33. sz. ügy
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34. sz. ügy

Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta Lakitelek Nagyközség Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló rendelet módosítását.
A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igennel szavazott.
A Polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület megalkotta az 1/2012.(I.06.)
számú rendeletét a Lakitelek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 26/2006./XII.19./ KTR. önkormányzati rendelet
módosításáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012.(I.06.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
szóló 26/2006./XII.19./ KTR. önkormányzati rendelet módosításáról
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Étv. 9. § (2), (3) és (6) bekezdéseiben és az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló
253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) 5. §-ában megjelölt és területileg illetékes Csongrád
Megyei Kormányhivatal és jogelődeként a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Állami Főépítész, valamint a
területileg illetékes Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága jogelődeként a BácsKiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága, az Alsó-Tisza- vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi és Szakigazgatási Szerv jogelődeként a Népegészségügyi és Szakigazgatási Szerv
Kecskemét Kunszentmiklósi Népegészségügyi Kistérségi Intézete, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
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Igazgatóság, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége jogelődeként a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési
Igazgatóság, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda jogelődeként a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal Dél-Alföldi Iroda, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Földhivatala jogelődeként a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal, a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága jogelődeként a Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Erdészeti Igazgatósága, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi Igazgatósága
jogelődeként a Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala jogelődeként a Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkar, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság jogelődeként a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Szegedi Igazgatóság véleményének kikérésével, az
Étv. 10.§ (3) bekezdésében megjelölt Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat véleményének kikérésével, az Étv. 9. §
(2) és (3) bekezdésében és az Étv. 10. § (3) bekezdésében megjelölt Tiszakécske Város Önkormányzata,
Nyárlőrinc Község Önkormányzata, Szentkirály Község Önkormányzata, Tiszaug Község Önkormányzata,
Tiszasas Község Önkormányzata, Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata véleményének kikérésével, az
építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdésében megjelölt Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének, mint elsőfokú építésügyi
hatóság véleményének a kikérésével - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Lakitelek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló
26/2006./XII.19./ KTR. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) a következő 1/A §-sal egészül ki:
„1/A.§
Értelmező rendelkezések

(1) E rendelet alkalmazásában:
1. „Alap vagy fő rendeltetésű épület” az olyan rendeltetésű épület, amelyet az OTÉK övezeti előírása
elsődleges rendeltetéssel megnevez. (pl. lakóterületen: lakóépület, vegyes területen: lakó-,
kereskedelmi-, szolgáltató-, gazdasági épületek vegyesen, gazdasági területen: gazdasági célú
épületek, üdülőterületen: üdülőépületek)
2. „Családi önellátó nagyságrend”: A vonatkozó magasabb szintű jogszabály szerint (e rendelet 1. sz.
melléklete)
3. „hagyományos építőanyagok”: vályog, tégla, fa , cserép, nád, zsindely, stb.
4. „keretes jellegű” beépítés: telekhatár mentén utcavonalon vagy előkertesen egymással hézagosan
zártsorú módon összeépítve vagy egymástól külön állóan elhelyezett épületek együttese beépítési terv
szerint
5. „Kialakult vagy meglévő beépítés” az e rendelet hatálybalépése előtt jogerős használatbavételi
engedéllyel megvalósult épület, építmény és a hozzá tartozó építési telek.
6. „Kialakult vagy meglévő telek” az e rendelet hatálybalépése előtt az ingatlan-nyilvántartásban
„beépítetlen terület”, „udvar” „telephely”, „építési terület”, stb. megnevezésű terület, vagy jogerős
telekalakítási, telekmegosztási, -felosztási, telekhatár-rendezési engedély alapján ingatlan-nyilvántartási
bejegyzésre alkalmas telek.
7. „Kialakult terület” a zömmel beépült és jelentős átalakításra, átépítésre nem szánt terület.
8. „Kis létszámú állattartó telep”: A vonatkozó magasabb szintű jogszabály szerint (e rendelet 1. sz.
melléklete)
9. „Nagy létszámú állattartó telep”: A vonatkozó magasabb szintű jogszabály szerint (e rendelet 1. sz.
melléklete)
10. „természetes építőanyagok”: a hagyományos anyagok, a forgalmazott kiselemes falazóanyagok
(könnyűszerkezet és panel nem)
11. „Újonnan beépítésre szánt, vagy tervezett terület” az a terület,
-amelyet jelen rendezési terv beépítésre szán és még nincs művelésből kivonva vagy a telekalakítás
még nem történt meg, vagy amelyet a jelenlegi, meglévő beépítéshez képest jelentős átalakításra,
átépítésre szán.
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12. „Üzemi állattartás”: a családi nagyságrendet meghaladó állatlétszámú, értékesítési célból történő
állattartás
(2) Jelen rendelet és a szabályozási terv esetleges értelmezésbeli eltérésekor a HÉSZ szövege a mérvadó.
„
2. § A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§
(1) A belterületbe vonni azokat a telektömböket vagy telekcsoportokat lehet, melyek a község belterületéhez
közvetlenül kapcsolódnak és a szabályozási terv beépítésre szánt területbe sorolja.
(2) A szabályozási terv a község közigazgatási területét használatuk általános jellege valamint sajátos
használatuk szerint beépítésre szánt területekre, ezen belül építési övezetekre, valamint beépítésre nem
szánt területekre, ezen belül övezetekre osztja.
(3) Beépítésre szánt területen a telkek az alábbi építési övezetekbe tartoznak:
a) Lakóterületen:
aa) kisvárosias lakóterület: „Lk”
ab) kertvárosias lakóterület: „Lke”
ac) falusias lakóterület : „Lf”
b) Vegyes területen:
ba.) településközpont vegyes terület: „Vt”
c) Gazdasági területen:
ca) kereskedelmi, szolgáltató terület: „Gksz”
cb.) zavaró hatású ipari terület (ide tartoznak a mezőgazdasági majorok is):
„Gipz”
cc) egyéb ipari terület: „Gipe”
d) Üdülőterületen:
da) üdülőházas terület: „Üü”
db) hétvégi házas terület: „Üh”
e) Különleges területen:
ea) sport, szabadidő terület: „Ksp”
eb) temető: „Kt”
ec) Népfőiskola: „Knf”
ed) Ökológiai turisztikai terület: „Köt”
ee) szennyvíztelep: „Kszt”
ef) homokbánya : „Kb”
eg) termálfürdő: „Ktf”
eh) szabadstrand: „Kst”
ei) kertészet: „Kkt”
ej) megújuló energiaforrások létesítményeinek területe: „Kme”
ek) lovas turisztikai központ területe: „Klo”
el) különleges beépítésre szánt krematórium terület „Kkr”
em) különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület „Kmü”
(4) A beépítésre nem szánt területek és telkeik az alábbi övezetekbe tartoznak:
a) Közlekedési és közmű elhelyezési, hírközlési területen:
aa) közúti közlekedési, közmű elhelyezési és hírközlési terület: „Köu”
ab) vasúti közlekedési, közmű elhelyezési és hírközlési terület: „Kök”
ac) vízi közlekedési, közmű elhelyezési és hírközlési terület: „Köv”
b) Zöldterületen:
b.a) közpark, közkert, védőzöld, kondicionáló zöld: „Z”
c) Erdőterületen:
ca) védelmi (védett és védő) erdő: „Ev”
cb) gazdasági erdő: „Eg”
cc) egészségügyi, szociális, turisztikai erdő: „Ee”
d) Mezőgazdasági területen:
da) kertes mezőgazdasági terület: „Mk”
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db) általános mezőgazdasági terület: „Má”
dc) sortanyás mezőgazdasági terület: „Mát”
dd) korlátozott használatú általános mezőgazdasági terület: „Mák”
e) Vízgazdálkodási területen:
ea) vízfelületek, tartósan vízborított, vízjárta területek :„V”
eb) hajózható vízmeder „V-Köv”
ec) árvízi védművek (gátak) „V-V”
ed) védelmi célú hullámtéri erdők „V-Ev”
ee) vízgazdálkodási üzemi területek „V-Ü”
f) Különleges területen:
fa) nagy kiterjedésű sportolási célú terület: „Ks”
(5) A település egyes területeinek (3)-(4) bekezdés szerinti hovatartozását a szabályozási terv szerint kell
megállapítani. „
3.§

(1)

A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§
A beépítésre szánt területek általános előírásai
Beépítésre szánt terület kül- és belterületen egyaránt elhelyezkedhet. A beépítésre szánt területek
igénybevételének (telekalakítás, beépítés) nem feltétele a belterületbe vonás.

(2)

A HÉSZ hatálybalépésekor még nem kialakított beépítésre szánt területek telkén az építési övezeti
szabályoknak megfelelő építési tevékenység – az OTÉK 32. §-ban felsorolt építmények elhelyezése
kivételével- akkor végezhető, ha az OTÉK 33. §-ában előírt feltételeken kívül
a) a telket érintő közterületek kialakítása megtörtént,
b) jelen rendeletben meghatározott, az építési övezetre előírt közművesítés megvalósult,
c) az érintett terület közterületei akadálymentesen kapcsolódnak a települési úthálózathoz,
d) az új építési telket a települési úthálózathoz kapcsoló feltáró út gépjárművel járható,
e) a d.) pont szerinti feltáró utak mentén a csapadékvíz-elvezetés – az előírt közművesítettségnek
megfelelően- megvalósult,
f) a telek terepszintje oly módon rendezett, amely nem eredményez további belvíz-elvezetési kényszert,
(3) A (2) (a)-(f) pontban előírt kötelezettségek teljesüléséig csak a fennálló területhasználat folytatásához
feltétlenül szükséges, de összesen legfeljebb 30 m2 alapterületű, legfeljebb 3,00 m építménymagasságú,
pinceszint és tetőtér beépítés nélküli gazdasági építmények helyezhetők el.
(4)
Ha a telekméret közterületszabályozás végrehajtása érdekében vagy következtében csökkent az övezetre
meghatározott beépíthető telekméret alá, a telek az egyéb övezeti előírások betartásával beépíthető, ha a
legkisebb telekszélességi mérték biztosított. A beépítettség legnagyobb mértékét az eredeti
(útszabályozás előtti) telekterület alapján kell meghatározni.
(5)

Ha az övezethatár egy telket átmetsz , nem kell a telket az övezethatár mentén megosztani. Ebben az
esetben az építési hely a vonatkozó építési övezet szerint jelölendő ki az építési övezetre vonatkozó
előírások alapján úgy, mintha a telket megosztották volna. A megengedett legnagyobb beépítettség
mértéke az övezethatár által elmetszett telekrészre számítandó úgy, mintha a telket megosztották volna.
Az övezeti előírások nem a telekhez, hanem a lehatárolt területhez kötődnek.

(6)

Az osztással kialakítható legkisebb földrészlet nagysága út céljára kialakított telkek, valamint övezethatár
mellett kialakítandó maradványtelkek méretére nem vonatkozik. „

4.§

A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§
A közművesítés mértéke

(1) A beépítésre szánt területeken az OTÉK 8.§(2) szerinti közművesítettség előírt mértéke az egyes építési
övezetekre.
a) kisvárosias lakóterületen: teljes, de a csapadékvíz elhelyezése nyíltárkos is lehet
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b) kertvárosias lakóterületen: teljes közművesítés, de a szennyvíz elhelyezés a
közüzemi szennyvízcsatorna kiépítéséig zárt rendszerű szennyvízgyűjtő
műtárggyal biztosítható, a csapadékvíz elhelyezése nyíltárkos is lehet
c) vegyesterületen: teljes közművesítés, de a szennyvíz elhelyezés a közüzemi
szennyvízcsatorna kiépítéséig zárt rendszerű szennyvízgyűjtő műtárggyal
biztosítható, a csapadékvíz elhelyezése nyíltárkos is lehet
d) falusias lakóterületen: részleges közművesítés,
e) gazdasági területen: részleges közművesítés, a csapadékvíz elhelyezése
nyíltárkos is lehet, a szenny- és csapadékvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése,
közműpótló berendezésekkel, műtárgyakkal biztosítható, kivéve, ha az
egészségügyi, vízügyi, vagy környezetvédelmi hatóság jogszabály alapján
másként rendelkezik.
f) üdülőterületen: teljes közművesítés, de a szennyvíz elhelyezés a közüzemi
szennyvízcsatorna kiépítéséig zárt rendszerű szennyvízgyűjtő műtárggyal
biztosítható, a csapadékvíz elhelyezése nyíltárkos is lehet
g) Különleges területeken: részleges, de „Ktf”, „Köt”, „Kst” területeken mint
üdülőterületen
(2) Kialakult, zömmel beépült és jelentős átépítésre nem szánt meglévő építési övezetekben építési
tevékenység akkor is végezhető, ha csak az OTÉK 8.§ (1)b. szerinti részleges közművesítettség feltételei
teljesülnek. „
5.§
(1) A R. 6. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép(

„ (2) Az egyes építési övezetek beépítési feltételeit, az építési telkek kialakítható területét, a beépítési
módot, az építménymagasságot a szabályozási terven feltüntetett övezeti jelből közvetlenül is
leolvashatók. Az övezeti jel beépítésre nem szánt területen a 3.§(4) szerinti betűjelből, beépítésre szánt
területen betűjelből és négy számjelből állhat a következők szerint:

részletes

a) betűjel: általános vagy sajátos területhasználati besorolás jele a 3.§(3) szerint
b) kötőjel utáni 1. számjegy: beépítési mód: 1= szabadon álló
2= oldalhatáron álló
3= hézagosan zártsorú /zártsorú
4= ikres
5= keretes jellegű
c) kötőjel utáni 2. számjegy:
kialakítható legkisebb telekterület:
1= 300 m2
2= 400 m2
3= 600 m2
4= 800 m2
5= 1200 m2
6= 1500 m2
7= 3000 m2
8= 3000 m2- nél nagyobb, a

övezeti előírásoknál megadott
d) kötőjel utáni 3. számjegy: beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
1= 15 %
2= 20 %
3= 30 %
4= 40 %
5= 50 %
6=60 %
e) kötőjel utáni 4. számjegy: megengedett legnagyobb építménymagasság
1= 4,0 m
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2= 5 m
3= 6 m
4= 7,5 m
5= 9,5 m „
(2) A R. 6. §. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(7) Állattartó épületek olyan funkcióval és állatlétszám befogadóképességgel létesíthetők, amilyen funkcióval és
állatlétszámmal az állattartás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet azt megengedi és ott, ahol
azt e rendelet övezeti előírásai nem tiltják, vagy rögzítik. Állattartó épület létesítésekor az illetékes
szakhatóságok által előírt telepítési és védőtávolságokat kell betartani. Magasabb szintű jogszabályi vagy
szakhatósági előírások hiányában e rendelet mellékletében szereplő telepítési távolságokat kell betartani,
továbbá az egyes állatfajok állatlétszámra vetített férőhely igényét – magasabb rendű jogszabályi előírás
hiányában - e rendelet mellékletében szereplő alapterülettel kell biztosítani. „
6.§
A R. 7. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) Sátortetős környezetben utcára merőleges nyeregtető csak kontyolással létesíthető.“
7.§
(1) A R. 8. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Területén az OTÉK 12.§. (2) – (4) bekezdéseiben foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el az
üzemanyag töltőállomás és a termelő kertészeti építmény kivételével. „
(2) A R. 8. §. (7) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ f) Az építési vonalon az épületek összetett tetőidommal is létesíthetők. „
8.§

A R. a következő 8/A §-sal egészül ki:

„8/A.§
Kertvárosias lakóterület „Lke”

(1) Területén az OTÉK 13.§.(2) – (4) bekezdéseiben foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el az
üzemanyag töltőállomás kivételével. Kivételesen 6 lakásos lakóépület csak 1500 m2-t meghaladó területű
telken beépítési és kertészeti terv alapján helyezhető el.
(2) Állattartó épület nem létesíthető.
(3) Az egyes alövezetekre vonatkozó beépítési módot, a kialakítható legkisebb telekterületeket, a beépítettség
megengedett legnagyobb mértékét, a megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasságot, a legkisebb
zöldfelületi mértéket az alábbi táblázatból kell megállapítani.
Építési kialakítható
beépítési mód
megengedett megengedett
megengedett
övezet legkisebb
legnagyobb
legnagyobb
legkisebb
jele
telekterület
beépítettség
építménymagass zöldfelület (a
(m2)
(%)
ág (m)
telekterület %ában)
Lke1
1500
szabadon álló
30
5,0
50
(4)

„Lke-1” jelű alövezet sajátos előírásai:
a) Az alövezetbe az üdülőterületbe ékelődött, a Bagolyvár szomszédságában kialakult lakóépülettel
beépült telkek tartoznak. Területi lehatárolását a szabályozási terv tartalmazza.
b) Építési vonal: az utcában kialakult „

9.§
A R. 9.§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (10) Kialakítható legkisebb telekszélesség: 15 m „
10. §
(1) A R. 10. §. (9) táblázata a következő sorokkal egészül ki:
Építési kialakítható
beépítési mód
megengedett
övezet legkisebb
legnagyobb

megengedett
legnagyobb

megengedett
legkisebb
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(2)

jele

telekterület
(m2)

Vt2*

600

beépítettség
(%)

építménymagass
ág (m)

zártsorú/
40
6,0
hézagosan
zártsorú
Vt11
400
szabadon álló
50
5,0
50
A R. 10. §. (10) bekezdése az alábbi l) ponttal egészül ki:
„ l) „Vt11” alövezetbe sorolt a 3719/2 hrsz-ú telek és a 3719/1 hrsz-ú telekből ennek bővítésére kijelölt
terület „

11. §
(1) A R. 15.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (1) A beépítésre szánt különleges területeket a 3.§ (3) e) pontja sorolja fel. „
(3)
A R. 15.§ (2) bekezdésében lévő táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„
Építési övezet jele kialakíthat beépítési mód megenged megengedett
ó
ett
legnagyobb
legkisebb
legnagyob építménymagastelekterüle
b
ság (m)
t (m2)
beépítettsé
g (%)
Ksp (sport)
20.000
szabadon álló 20
7,5
Kt (temető)
20.000
szabadon álló 15
5,0
Kszt (szennyvíztelep) 3.000
szabadon álló 20
7,5
Kb (homokbánya)
6.000
szabadon álló 15
6,0
Kkt (kertészet)
6.000
szabadon álló 15
6,0
Kme
(megújuló 6.000
szabadon álló 20
6,0*
energiaforrás)
Ktf (termálfürdő)
3.000
keretes jellegű 30
7,5
Kst (szabad strand) 3.000
szabadon álló 15
5,0
Knf (Népfőiskola)
10.000
szabadon álló 30
7,5
Köt (öko-turisztikai 3.000
szabadon álló 20
5,0***
kp.)
Klo (lovasturisztikai 3000
szabadon álló 20
7,5
kp.)
Kkr (krematórium)
10.000
szabadon álló 15
7,5*
Kmü
5.000
szabadon álló 40
7,5
(mezőgazdasági
üzemi terület)
(4)
A R. 15.§ (11) a) pontja a következő szövegrésszel egészül ki:
(valamint sportlétesítmények, konferenciaközpont,)
„ fürdőház”
( elhelyezésére szolgál.)
(5)

zöldfelület (a
telekterület %ában)
50

megengedett
legkisebb
zöldfelület (a
telekterület
%-ában)
40
60
40
40**
60
40
50
40
40
40
50
50
40

A R. 15.§-a a következő (14)-(15) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Krematórium terület (Kkr) sajátos előírásai:
A Kkr jelû különleges beépítésre krematórium terület hamvasztó üzem és ehhez kapcsolódó járulékos ,
kiszolgáló építmények elhelyezésére szolgál, melyen lakás sem a hamvasztó üzemben, sem attól külön
állóan nem helyezhető el.
(15) Mezőgazdasági üzemi terület (Kmü) sajátos előírásai:
A Kmü jelû különleges beépítésre szánt mez őgazdaági üzemi terület mezőgazdasági termékeket
feldolgozó üzem és ehhez kapcsolódó járulékos , kiszolgáló építmények elhelyezésére szolgál, melyen
szolgálati lakás az üzemben, vagy attól külön álló épületben elhelyezhető. „
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12.§ (1) A R. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (2) Az erdőterületek az alábbi övezetekre tagolódnak:
a) Eg jelű gazdasági erdő övezet
b) Ev jelű védőerdő övezet
c) Ee jelű egészségügyi-szociális, turisztikai erdő övezet”
(2)
A R. 18.§ (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
„ c) Ee jelű egészségügyi szociális turisztikai erdő övezetben az OTÉK 28.§ (4) bekezdés 2. pontja
szerint helyezhető el építmény. „
13.§ A R. 19.§ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (6) A mezőgazdasági terület természetvédelmi oltalom alatt álló, továbbá árvízvédelmi célokat szolgáló
területein épület nem, építmény csak árvíz vagy természetvédelmi célból helyezhető el.”
14.§ A R. a következő 21/A §-sal egészül ki:

„21/A. §
Különleges beépítésre nem szánt területek

(1) Területén az OTÉK 30/B § (2) bekezdésében felsorolt építmények helyezhetők el.
(2) Sportolási, szabadidős célú területek (Ksp) sajátos előírásai:
a) A Ks jelû különleges beépítésre nem szánt nagy kiterjedés ű sportterület sportpályák,
motoros sportpályák, lovas pályák, golfpályák területe.
b) A területen legfeljebb 2 % beépítettséggel elhelyezhetők: szabadid õs létesítmények és
ezeket kiszolgáló építmények, öltözõ-, szállás-, vendéglátó, karbantartó épület, lóistálló.
c) Kialakítható legkisebb telekterület: 40000 m2
d) beépítési mód: szabadon álló
e) megengedett építménymagasság: max. 7,5 m „
15.§ A R. 22.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22.§
Értékvédelmi területek
(1) Az országos jelentőségű települési értékvédelmi területek:
a./
a műemlék és annak telke,
b./
a műemléki környezet,
d./
a régészeti értékvédelmi területek.
(2) Az országos védelem alatt álló műemléki környezetben építés, felújítás, átalakítás, csak az országos
előírások megtartásával, a kulturális örökségvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
(3) Adótorony-antennatorony elhelyezése országos és helyi védelem alatt álló területeken tilos.
(4) Régészeti értékvédelmi területek a szabályozási terven (---R----) határvonallal határolt területek, melyek
országos vagy helyi védelemben részesülnek. Ezen túlmenően régészeti érdekű területnek minősül minden
olyan terület, ahonnan régészeti emlék és leletek előkerülése várható, különös tekintettel az egykori
vízfolyások, erek és folyók magas partvonulataira, valamint egyéb, a környezetükből kiemelkedő
magaslatokra, vagy olyan területekre, melyek korábbi időszakokban megtelepedésre alkalmasak voltak.
(5) Régészeti érdekű területeken a talaj megbolygatásával járó építési tevékenység a kulturális örökségvédelmi
hatóság közreműködésével végezhető.
(6) Amennyiben a még ki nem alakított beépítésre szánt lakó és vegyes területek beépítése során régészeti
leletek kerülnek elő, a felfedező köteles a munkát haladéktalanul abbahagyni, a helyszín, valamint a lelet
őrzéséről gondoskodni, a település jegyzőjét, valamint a területileg illetékes múzeumot értesíteni.
(7) A beépítésre szánt tervezett különleges és gazdasági területeken a telekalakítási vagy az építési
engedélyezési eljárást megelőzően a tulajdonosok vagy az érdekeltek költségére régészeti terepbejárást kell
lefolytatni.
(8) Tervezett erdősítések, vagy mezőgazdasági területeken erdőtelepítések megkezdése előtt a tulajdonos
költségére terepbejárást kell lefolytatni. „
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16.§ A R. 23.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (4) A jellegükben vagy részleteikben értékes épületek a helyi értékvédelmi rendeletben felsorolt, nem „N”
jelzésű épületekre vonatkozó előírások:
a) Az épületeken kisebb átalakítás, esetleges bővítés elvégezhető, de tömegük, jellemző
homlokzati anyagaik alapvetően nem változtathatók meg.
b) Az épület bõvítése ne érintse a közterület felõli homlokzatot, kivéve, ha más mûszaki
megoldás telken belül nem lehetséges;
c) Az épületek tetőtere beépíthető, ha ez statikai szakvéleménnyel igazolható.õtér
A tet
beépítése során a közterületre nézõ homlokzaton a meglévõ vagy az eredeti állapot szerint
helyreállított felépítményeket kell bevilágításra használni, ennek híján tetõsíkban lévõ
ablakok alkalmazandók. Közterületre néző homlokzaton új tetőfelépítmény nem létesíthető.
d) Felújítás, korszerűsítés, õvítés,
b
átalakítás esetén az eredeti anyagok, szerkezetek
megtartandók, vagy azonos anyaggal pótlandók, helyreállítandók. Ha ez nem lehetséges,
az eredeti anyagot legjobban megközelítő természetes anyag alkalmazandó. (fa-,
téglakerítés, fa kapuzat, meszelt-vakolt fal, mûkõ-, terméskõ lábazat, szilikát festékek, fémkiegészítõk, agyag- vagy hódfarkú cserép.
e) Felújítás, korszerűsítés, bõvítés, átalakítás során nem alkalmazható mûanyag nyílászáró,
reklám, fém vagy műanyag garázskapu, hullámpala-, bitumenes zsindely tetõfedés;
f) Közterülettel határos meglévõ homlokzatra nem helyezhetõ parabola antenna,
klímaberendezés, belülrõl megvilágított reklám. „
17.§ A R. 26.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26.§
A közterületekre vonatkozó építési szabályok
(1) Közterületen építményt elhelyezni az OTÉK 39-40. §-a szerint lehet az e rendeletben foglalt
kiegészítésekkel.
(2) A közterületen meglévõ hírlapárusító-, információs és egyéb pavilonok a közterület tulajdonosával
egyeztetett helyen, annak hozzájárulásával, felújíthatók, korábbi alapterülettel átépíthetõk.
(3) A köztéri rendezvények, ünnepek alkalmával legfeljebb 2 hónapig, sportlétesítmények esetén szezonálisan,
ideiglenes jelleggel ponyvafedésû, fa-, vagy fémszerkezetû sátor a terület tulajdonosának hozzájárulásával
elhelyezhetõ. A létesítésért felelõs személynek kell gondoskodnia arról, hogy az építmény megfeleljen a
vonatkozó helyi és általános érvényû építési és más hatósági, védõterületi, biztonsági, közegészségügyi,
tûzvédelmi, környezetvédelmi, mûemléki, természetvédelmi, munkavédelmi elõírásoknak.
(4) Az OTÉK 40. § (4) bekezdés alkalmazásakor a helyi önkormányzat, mint tulajdonos vagy kezelõ
hozzájárulása megadottnak tekinthetõ, ha az építményrész legfeljebb 50 cm-re nyúlik ki a helyi
önkormányzati tulajdonú vagy kezelésû közterület fölé, vagy alá, és a homlokzat felületét legfeljebb 30 %ban érinti.
(5) A 12 m, vagy annál nagyobb szabályozási szélességű közlekedési célú közterületeken kétoldali, a 12 m-nél
kisebb szabályozási szélességű közlekedési célú közterületeken legalább egyoldali fasort kell telepíteni, és a
meglévők védelméről, kiegészítéséről, szakszerű cseréjéről gondoskodni kell.”
18.§ A R. 29.§ (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:
(biztonsági övezeteik számára közterületen vagy közműterületen)
„ , továbbá közhasználatra átadott magánutakon“
( kell helyet biztosítani.)
19.§
(1) A R. 30.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„ (9) A fentieken túl zárt gyűjtők,vízzáróan kialakított medencék, vagy megfelelő közműpótló berendezések
kialakítása szükséges a csatornahálózattal nagy távlatban sem érintett térségekben végleges
megoldásként:
a) azokon a területeken, ahol a teleknagyság nem éri el a 600 m2-t,
b) ahol a talajvíz évi maximális szintje a terepszinthez 1,5 m-nél közelebb van, vagy az
elszivárogtatásra igénybeveendő talaj elszivárogtatásra alkalmatlan,
c) a Tisza hullámterében.”
(2)
A R. 30.§ (12) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ d) A vízjárta területeken építmény nem helyezhető el.”
20.§ A R. 31.§ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (6) Levegővédelmi szempontú védőterületen belül nem létesíthető olyan légszennyező forrás, mely
üzemeléséből származó levegőterhelés meghaladja a természeti terület határán a légszennyezettség
ökológiai határértékeit, de legalább a háttérszennyezettség értékét. Ha valamely létesítmény
megvalósulása légszennyező pontforrás körüli olyan védőterület kijelölésével jár, amely a szomszédos
vagy környező ingatlanok használatát vagy beépíthetőségét korlátozza, az építési engedélyezési eljárás
lefolytatása előtt, a szabályozási tervben a védőterületet - az engedélyezõ hatóság jogerős határozatában
elõírt korlátozások érvényesítése érdekében- előzetesen át kell vezetni. Ha a légszennyező pontforrás
védőterületét a környezetvédelmi hatóság a használatbavételi engedélyezési eljárásban vagy azt
követően jelöli ki, és a védőterület szomszédos ingatlanokat nem érint, a védőterület TRT-ben történő
átvezetéséről a TRT soron következő karbantartási vagy módosítási eljárása során kell gondoskodni. „
21.§ A R. 32.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (4) Az épület közterülettel határos nem homlokzatszerűen kialakított határoló falát az épület homlokzatát érintõ
bármely építési tevékenység keretében homlokzatszerűen, nyílászárókkal kell kialakítani, vagy építészeti
díszítõ eszközökkel javítani.”
22.§
a) A R. 6.§ (5) bekezdés a) pontjában „ az épületek engedélyezhető építménymagasságát“ szövegrész
helyébe a „az épületek létesíthető építménymagasságát“ szöveg, e) pontjában a „megfelelően, illetve
jogerős“ szövegrész helyébe a „megfelelően, vagy jogerős“ szöveg, a „ bővíthető (pl. tetőtere beépíthető),
illetve az egyéb övezeti előírások megtartásával átalakítható.“ szövegrész helyébe a „az egyéb övezeti
előírások megtartásával átalakítható, bővíthető.“ szöveg,
b) A R. 7.§ (5) bekezdésében a „ bejárat engedélyezhető.“ szövegrész helyébe a „ bejárat létesíthető.“
szöveg,
c) A R. 8.§ (6) bekezdés e) pontjában és (7) bekezdés c) pontjában az „illetve“ szövegrész helyébe a „vagy“
szöveg,
d) A R. 9.§ (3) bekezdésében a „ a közegészségügyi szakhatóság hozzájárulásával engedélyezhető „
szövegrész helyébe a „ a közegészségügyi szakhatóság hozzájárulásával létesíthető. „ szöveg, a (6)
bekezdésben az „illetve“ szövegrész helyébe a „vagy“ szöveg,
e) A R. 10.§ (10) bekezdés a) pontjában az „illetve“ szövegrész helyébe az „és“ szöveg,
f) A R. 11.§ (2) bekezdésében az „illetve“ szövegrész helyébe az „és“ szöveg,
g) A R. 12.§ (1) bekezdésében, (9) bekezdés a) és b) pontjában és(10) bekezdés b) pontjában az illetve“
szövegrész helyébe az „és“ szöveg, a „ megállapításaik teljesülése feltételével engedélyezhető. „
szövegrész helyébe a „megállapításaik teljesülése feltételével létesíthetők. „ szöveg,
h) A R. 12.§ (2)-(3) bekezdésében az „engedélyezhető, „ szövegrész helyébe a „létesíthető, „ szöveg, az
„illetve“ szövegrész helyébe a „vagy“ szöveg,
i) A R. 13.§ (1)-(2) bekezdésében az „illetve „ szövegrész helyébe az „és, „ szöveg, az (5) bekezdésben az
„illetve“ szövegrész helyébe a „vagy“ szöveg,
j) A R. 14.§ (1)-(2) bekezdésében az „illetve“ szövegrész helyébe az „és“ szöveg, a (3) bekezdésében a
„telepítési távolságokat meghatározó elvi építési engedély alapján létesíthetők. „ szövegrész helyébe a
„telepítési távolságokat meghatározva létesíthetők. „ szöveg,
k) A R. 16.§ (2) b) és c) pontjában az „illetve“ szövegrész helyébe a „vagy“ szöveg, (6) bekezdésében a „a
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településképbe illeszkedõ módon engedélyezhetõk. „ szövegrész helyébe a „a településképbe illeszkedõ
módon létesíthetők. „ szöveg,
h) A R. 16.§ (6) bekezdésében a „a településképbe illeszkedõ módon engedélyezhetõk. „ szövegrész helyébe
a „a településképbe illeszkedõ módon létesíthet ők. „ szöveg,
i) A R. 20.§ (2) bekezdés m) pontjában a „területén az engedélyezések során „ szövegrész helyébe a „a
területére „ szöveg, a „ szerint kell eljárni“ szövegrész helyébe a „vonatkozik“ szöveg, és a (4) bekezdésben
az „illetve“ szövegrész helyébe a „vagy“ szöveg,
j) A R. 21.§ (1) bekezdés e) pontjában az „engedélyezhető „ szövegrész helyébe a „lehetséges „ szöveg,
k) A R. 23(1) bekezdés b) pontjában az „illetve „ szövegrész helyébe a „vagy“ szöveg, (2) bekezdésében az “
engedélyezhető.“ szövegrész helyébe a „ végezhető.“ szöveg, az „A bontási engedély kérelemhez „
szövegrész helyébe a „A védettséget megszüntető kérelemhez „ szöveg,
m) A R. 23.§ (3) bekezdés a) pontjában „látható változtatás nem engedélyezhető, korszerűsítésük,
karbantartásuk kivitelezése építési engedélyhez kötött. „ szövegrész helyébe a „látható változtatás nem
végezhető. „ szöveg,
n) A R. 24.§ (5) bekezdésében a „törvény hatályos, vonatkozó előírásait, a hatályos önkormányzati rendelet, s
a környezetvédelemről szóló törvény és helyi önkormányzati rendelet mindenkor hatályos előírásait „
szövegrész helyébe a „ hatályos jogszabályok előírásait „ szöveg,
o) A R. 24.§ (6) bekezdésében a „reklámépítmény a külön jogszabályok szerint létesíthetők, kivéve „
szövegrész helyébe a „ nem létesíthetők: „ szöveg,
p) A R. 29.§ (2) bekezdésében a „mindennemű (építési és egyéb) tevékenység „ szövegrész helyébe a
„mindennemű építési tevékenység „ szöveg, a „szolgalmi joggal rendelkező érintett hozzájárulásával
engedélyezhető.“ szöveg helyébe a „szolgalmi joggal rendelkező érintett hozzájárulásával végezhető.“
szöveg,
q) A R. 30.§ (8) bekezdésében a „rákötéssel engedélyezhető.“ szövegrész helyébe a „rákötéssel létesíthető.“
szöveg, (12) bekezdés f) pontjában az „olyan tevékenység végezhető rajta, „ szövegrész helyébe az „olyan
építmény helyezhető el rajta, „ szöveg, g) pontjában az „az építési munkákra engedélyt adni“ szövegrész
helyébe az „építményt elhelyezni“ szöveg, (15) bekezdésében a „ill. a hálózat építéssel járó felújítás során,
a légkábeles vezetést lehet csak engedélyezni.“ szövegrész helyébe a „csak légkábel alkalmazható.“
szöveg, (17) bekezdésében a „ lámpatestek elhelyezése engedélyezhető.“ szövegrész helyébe a „
lámpatestek alkalmazhatók.“ szöveg, (20) bekezdésében és (22) bekezdésében az „illetve“ szövegrész
helyébe a „vagy“ szöveg, (23) bekezdés c) pontjában a „ bázisállomás (antennatorony és elektrotechnikai
berendezéseket tartalmazó konténer) elhelyezése településképi és esztétikai szempontból nem
engedélyezhető.“ szövegrész helyébe a „bázisállomás településképi és esztétikai szempontból nem
helyezhető el. „ szöveg,
r) A R. 31.§ (2) bekezdésében a „szakhatósági vélemény „ szövegrész helyébe a „szakvélemény „ szöveg, az
„ engedélyezhetõ, “ szöveg helyébe a „ létesíthetö,“ szöveg, (3) bekezdésében a „létesítése nem
engedélyezhető.“ szöveg helyébe a „nem létesíthető. „ szöveg
lép.
23. §
(1)
A R 2. sz. melléklete helyébe az 1. sz. melléklet lép
(2)
A R 12/b. sz. melléklete helyébe a 2. sz. melléklet lép
(2)

A R. Sz-1 és Sz-2 szabályozási tervlapok helyébe e rendelet melléklete szerinti, megegyező rajzszámú
szabályozási tervlapok lépnek.

Záró rendelkezések
24. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
25. §
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.
26. §
Hatályát veszti az R.
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a) V. FEJEZET címében az „ ÉRTELMEZŐ ÉS „ szövegrész,
b) az 1.§ (2) bekezdésében a „ tervezni és kivitelezni ” és a „ , továbbá ilyen célokra hatósági
engedélyt adni „ szövegrész,
c) a 2.§ (3) bekezdésében az „illetve” szövegrész és az „ elvi építési engedély keretében
illetve telekalakítási tervben” szövegrész,
d) a 7.§ (4) bekezdésében az „illetve” szövegrész és a (6) bekezdés,
e) a 8.§ „ A terület jellemzően közepes laksűrűségű, több önálló rendeltetési egységet
magába foglaló, 12,5 m-es építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek
elhelyezésére szolgál.” jelöletlen szövege,
f) a 9.§ „A terület jellemzően alacsony laksűrűségű, 7,5 m-es építménymagasságot meg nem
haladó lakóépületek, mező- és erdőgazdasági épületek, továbbá a helyi lakosságot
szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari épületek
elhelyezésére szolgál.” jelöletlen szövege és (12) bekezdése,
g) a 10.§ „A terület jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan helyi
települési szintű, igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó szálláshely, egyházi,
oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére
szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. „ jelöletlen
szövege, a (8) bekezdésben az „illetve” szövegrész,
h) a 11. § „Elsősorban az OTÉK 19.§ (1) bekezdés szerinti nem jelentős zavaró hatású
gazdasági tevékenységeket, célokat szolgáló épületek elhelyezésére kijelölt terület.”
jelöletlen szövege, és a (4) bekezdésben az „illetve” szövegrész,
i) a 12.§ „Elsősorban olyan gazdasági célú ipari, illetve mezőgazdasági területtel körülvett
mezőgazdasági majorsági üzemi építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más
beépítésre szolgáló területen nem helyezhetők el. „ jelöletlen szövege,
j) a 13.§ „Elsősorban változó üdülői kör számára üdülő épületek, épület együttesek,
üdülőtáborok, „üdülő faluk”, kempingek és ezek kiszolgáló építményeinek elhelyezésére
szolgál. „ jelöletlen szövege, és a (3) bekezdésben az „illetve” szövegrész,
k) a 14.§ „Elsősorban állandó üdülői kör számára legfeljebb 2 üdülőegységes üdülőépületek
elhelyezésére szolgál. „ jelöletlen szövege, és a (4) bekezdésben az „illetve” szövegrész,
l) a 15. § (3) bekezdésében, a (9) bekezdés a) pontjában és (11) bekezdés c) pontjában az
„illetve” szövegrész, valamint a (4) bekezdés a) pontjában a „A talapzat fölötti 1.50 m-t
meghaladó magasságú sírfelépítmény (oszlop, sírkõ, kereszt, stb.), illetve a 20 m3
légtérfogatot meghaladó méretû sírbolt (kripta) csak építési engedély alapján létesíthet ő.”
szövegrész,
m) a 16.§ (5) bekezdésében az „illetve” szövegrész,
n) a 20.§ (2) bekezdés l) pontja, (3) bekezdésében az „illetve” szövegrész, és (5) bekezdése,
o) a 24.§ (3) bekezdésében az „illetve” szövegrész és (7) bekezdésében a „ környezetvédelmi
engedély alapján „ szövegrész,
p) a 25.§ (5)-(7) bekezdésében az „illetve” szövegrész,
q) a 27.§ (3) és (7) bekezdésében az „illetve” és „illetőleg” szövegrészek,
r) a 28.§ (5) bekezdésében a „, melyet az építési engedély helyszínrajzán faj-, fajta
megjelöléssel fel kell tüntetni „ szövegrész,
s) a 29.§ (4) bekezdésében az „illetve” szövegrész, a (7) bekezdés és a (9) bekezdésben a „
A 0,5 m2-t meghaladó alapterületű közműszekrényt az építési engedélyezési terveken
ábrázolni kell. „ szövegrész,
t) a 30.§ (14)-(15) bekezdése, a (12) bekezdésében az „ezen a területen csak
gyepgazdálkodás folytatható.” szövegrész, (18) bekezdés a) pontjában a „ A távvezeték
mintegy 35 m széles védőterületén a MOL RT előírásai szerint végezhető mezőgazdasági
munka. „ szövegrész, és a (19) bekezdésben az „anyagok ideiglenes illetve állandó
tárolása, 5-5 m távolságon belül fák ültetése, szőlő és egyéb kordonok elhelyezése, 3-3 men belül bokrok és cserjék( egres, ribizke, szőlő stb.) ültetése, 50 cm-nél mélyebb
talajművelés. „ szövegrész,
u) a 31. § (5) és (7)-(8) bekezdése,
v) a 33-35. §,
w) a 36.§-ban a „Hatályba léptető és záró rendelkezések” jelöletlen szöveg
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Lakitelek, 2012. január 05.
Felföldi Zoltán sk.
polgármester

Dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

1. sz. melléklet Lakitelek Nagyközség Képviselőtestületének
1/2012. (I.06.) önkormányzati rendeletéhez
„2. sz. melléklet
1.) Régészetileg védett terület és védőövezete:
A Kötv. 12-16. § szerinti védetté nyilvánított régészeti lelőhely nincs a település közigazgatási területén.
2.) Nyilvántartott régészeti lelőhelyek és azok környezete:
A település közigazgatási területén több nyilvántartott régészeti lelőhely van. Mivel a közigazgatási határon belül
szisztematikus régészeti terepbejárásra eddig nem került sor, ezért az ismert régészeti lelőhelyek száma
esetleges. Ha a terepbejárás megtörténne, a régészeti lelőhelyek száma megsokszorozódna.
2.1. Azonosított és nyilvántartott régészeti lelőhely
2.1.1. Agrokémiai telep (hrsz: 0141/20)
Jelenség: település, Kora: középkor
2.1.2. Kápolnahalom (hrsz: 0182/39)
Jellege: templom, temető, település, Kora: középkor
2.1.3. Kovács-tanya I. (hrsz: 052/48)
Jellege: telep, Kora: római kor, középkor
2.1.4. Kovács-tanya II. (hrsz: 055/26)
Jellege: település,Kora: római kor
2.1.5. Illés-tanya (hrsz: 057/9)
Jellege: település, Kora: római kor, kora újkor
2.1.6. Bódvány-dűlő, Tasi-éri főcsatorna (hrsz: 070/17)
Jellege: település, Kora: római kor
2.1.7. Tiszakécskei összekötő út (hrsz:091/65)
Jellege: település,Kora: római kor
2.1.8. Felső-Alpári-dűlő, Hajnal-tanyától É-ra (hrsz: 096/11)
Jellege: település, Kora: népvándorlás kor, újkor
2.1.9. Tiszakécskei összekötő út I. (hrsz: 095/23)
Jellege: település,Kora: őskor, római kor
2.1.10. Nagy rét (hrsz: 0119/5)
Jellege: település,Kora: római kor
2.1.11. Nagy rét, Tökös-éri főcsatorna II (hrsz: 0126/39)
Jellege: település, Kora: római kor

KÖH azonosító száma: 28012
KÖH azonosító száma: 72713
KÖH azonosító száma: 72829
KÖH azonosító száma: 72831
KÖH azonosító száma: 72833
KÖH azonosító száma: 72835
KÖH azonosító száma: 72837
KÖH azonosító száma: 72849

2.2. Szakirodalomból ismert, de pontosan nem azonosítható lelőhelyek
2.2.1. Lakitelek környéke
Jelenség: sír, Kora: őskor
2.2.2. Szikra-Muraközi tanya
Jelenség: település, Kora: őskor
2.2.3. Szikra- Madari tanya
Jelenség: temető, Kora: római kor, középkor

KÖH azonosító száma: 28011
KÖH azonosító száma: 28013
KÖH azonosító száma. 28014
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2.2.4. Felsőalpár
Jelenség: temető, Kora: római kor
2.2.5. Szikra
Jelenség: temető, Kora: népvándorláskor
2.2.6. Szikra II
Jelenség: temető, Kora: népvándorláskor „

KÖH azonosító száma: 28015
KÖH azonosító száma: 28016
KÖH azonosító száma: 28017
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2. sz. melléklet Lakitelek Önkormányzat Képviselőtestületének

1/2012. (I.06.) önkormányzati rendeletéhez
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/dr. Rácz Péter képviselő az ülésre megérkezett./
A következő napirend Madari Andor alpolgármester utólagos kérésére szó szerint került
rögzítésre.

6. NAPIREND:
Tájékoztatás árvízvédelmi töltés építéséről.
/Tájékoztató kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
„Felföldi Zoltán polgármester
Ezt a napirendi pontot azért vettem fel a mai ülés napirendjei közé, mert úgy veszem észre,
hogy a decemberi ülésen elhangzott kérdés és az arra adott válasz nem zárta le az ezzel
kapcsolatos kérdéseket. Ezek a kérdések újra felmerültek különböző médiumokban, ezért
készítettem egy előterjesztést, amely az ezzel kapcsolatos helyzetet leírja, illetve megkértem
a kivitelező képviselőjét, Varga Antalt, hogy jöjjön el és az esetlegesen felmerülő kérdésekre
adjon választ. Anti, ha jól gondolom, hoztál ezzel kapcsolatos anyagot is? Kérlek, hogy oszd
ki a képviselőknek.
Előzetesen annyit mondanék, hogy nem nagy örömmel olvasgatom a saját ilyen jellegű
híreinket a baon-on, illetve a Petőfi Népében. Nem azért mintha zavarna, hogy olyan
sejtések jelennek meg, hogy 100 millió Ft pénzkidobás történt, mert hogy nem igaz, hanem
azért, mert magának az ügynek nem feltétlenül tesz jót, mert egy picit féltem ezt a
beruházást attól, hogy ha itt a média nyilvánosság elé kerül olyan információ, ami
félreérthető, akkor ez az egész beruházást veszélyezteti.
Arról tájékoztatlak titeket, hogy a beruházás végrehajtásához szükséges változtatási kérelem
jelenleg folyamatban van a közreműködő szervezetnél. Ennek a változtatási kérelemnek az
elfogadását ilyen dolgokkal bármilyen mértékben veszélyezteti, akkor azt vesszük észre,
hogy nem épül meg a gát, amire kb. eddig 100 millió Ft-ot költöttünk el. Tehát ez akkor azt
jelenti, hogy a pályázatunkat vissza lehet adni, és a 100 millió Ft-al kezdeni kell valamit.
Tehát kérek alaposabb megfontolást annál, hogy az ilyen jellegű ügyeket a sajtóban
tárgyalják.
Van-e hozzászólás a képviselők részéről?
Szentirmay Tamás képviselő
Csak annyit szeretnék mondani, hogy legelőször az internetes újságban a gportalon jelent
meg ezzel kapcsolatos anyag és csak utána jelent meg a Petőfi Népében és a baonon.
Tehát ott fent volt minden és ott olvashatta bárki.
Felföldi Zolltán polgármester
Az interneten nem volt fent minden, mert nem volt fent a gportalon a képviselő-testületi
tudósításban, hogy 100 millió Ft-ot dobtunk ki az ablakon.
Szentirmay Tamás képviselő
De a faceebookon már fent volt.
Felföldi Zolltán polgármester
Igen és ennek már nem örültünk. És ez után amikor ez meg lett futtatva a baonon és a Petőfi
Népében és miután elkezdenek hívogatni, hogy na mi van, eladó földed van Tiszaugon? Ez
egy kicsit kellemetlen. Nem nekem személyesen, az egy dolog, csak az ügyet veszélyezteti
a történet.
Képviselők részéről van-e még hozzászólás?
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Kalócz Antal képviselő
Köszönöm szépen. Nem tudtam jelen lenni az elmúlt testületi ülésen, ezért szóltam hozzá
végül is olyan megfontolásból, hogy a Polgármester Úr akkor ha azt válaszolja, hogy nem jó
az agyagminőség, nem adhatunk el földet saját területünkről, agyagot, bármit elfogadtam
volna, de ugye a Polgármester Úr azt mondta, hogy 3 méter humuszt kell az agyag tetejéről
leszedni ahhoz, hogy ezt ki tudjuk bányászni és ez nem gazdaságos. Ez nem felel meg a
valóságnak és ezért íródott a hozzászólás.
Felföldi Zoltán polgármester
További kérdések?
Czinege Edit képviselő
Szeretném azonnal megcáfolni, mert a Polgármester úr elmondta, hogy saját területről nem
vásárolhat a pályázathoz agyagot ... (Szentirmay Tamás közbevágott)
Szentirmay Tamás képviselő
Nem a Polgármester Úr mondta el, hanem az Alpolgármester Úr.
Dr. Rácz Péter képviselő
Nem volt itt az Anti legutoljára.
Kalócz Antal képviselő
Az írás szerint, legalábbis amit én a gportalon olvastam a polgármester úr ezt mondta.
Felföldi Zoltán polgármester
Tartsuk be a hozzászólási rendet jó!? Edit befejezted?
Czinege Edit képviselő
Én így emlékszem rá, nem tudom, cáfoljatok meg ha nem jól emlékszem.
Felföldi Zoltán polgármester
Edit után ki a következő?
Szentirmay Tamás képviselő
Az, hogy nem a Polgármester Úr mondta, hanem az Alpolgármester Úr mondta ezt.
Czinege Edit képviselő
Bocsánatot kérek, akkor tévedtem.
Felföldi Zoltán polgármester
Továbbiak?
Jó, a dolog megkérdőjelezhető, hogy 3 méter nem 3 méter, alkalmas, nem alkalmas, erről
lehet beszélgetni egymásról a jó szándékot feltételezve, de az, hogy 100 millió Ft-ot
kihajítunk az ablakon, nincs összefüggésben azzal, hogy 3 méternél is (köhögés miatt nem
érteni) …. alkalmas, vagy nem alkalmas.
Továbbiak?
Madari Andor alpolgármester
Csak annyit szeretnék hozzátenni majd, lényeges, vagy nem lényeges, hogy kimondta azt,
hogy elszámolni vagy nem elszámolni, én mondtam vagy Zoli mondta, ez ugyanaz, hogy
Tamás a rendkívüli ülésen te tetted fel a kérdést, hogy miért nem innen visszük, az
újságcikkben pedig az jelent meg, hogy Kalócz képviselő Úr kérdezte, nem te.
Szentirmay Tamás képviselő
Írásban. Oda volt írva.
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Madari Andor alpolgármester
Közösségi oldalon tette szóvá.
Szentirmay Tamás képviselő
Igen.
Felföldi Zoltán polgármester
………………..Kalócz Antal képviselőt, ezért egy közösségi oldalon tette szóvá, hogy a
gátépítéshez miért tiszaugról hozzák az agyagot. Ezt te tetted szóvá rendkívüli napirendi
pontok között, nem az Anti tette szóvá.
Szentirmay Tamás képviselő
Ezen ne vitatkozzunk, ezt fogalmazta a szerkesztő.
Felföldi Zoltán polgármester
De ebben igaza van az Andornak.
Jó. További kérdések?
Kalócz Antal képviselő
Azon belül, hogy ha az agyagot onnan bányászhattuk volna bizonyos mennyiséget , azon
belül ott azért jó néhány hektáros vízterület alakult volna ki, egy vízállásos terület, hogy ha
onnan kiszedjük a földet, vagy az agyagot, ha megfelelt volna az agyag. Ezt most nem
tudom bizonyítani, hogy megfelel vagy nem felel meg, azért ez idegenforgalmi szempontból
hosszútávon igen szép bevételeket hozhatott volna az önkormányzatnak, hogy ha tegyük fel
egy 6 ha-os tó, ami nincs a környéken, kialakulhatott volna. Az a véleményem, hogy ez
hosszútávon befolyásolhatta volna az önkormányzat bevételét.
Felföldi Zoltán polgármester
Azzal kapcsolatban, hogy az agyag alkalmas-e, vagy nem alkalmas, arra kértem Varga Antit,
hogy ezzel kapcsolatban adjon egy tájékoztatást. Azt, hogy milyen költségből lehet 6 ha-os
tavat kihozni azt nem tudom, lehet, hogy Anti ilyen földmunkákban jobban otthon van, mint
én, lehet, hogy ezt is meg tudja mondani. Nem hiszem, hogy tudnánk olyat kialakítani, ami
után aztán dőlne a pénz, különösen a 100 millió Ft. Ez továbbra is teljesen megalapozatlan
kijelentésnek tartom.
Parancsolj Edit.
Czinege Edit képviselő
Ki számolta ki ezt a 100 milliót, vagy miből jött ez az összeg, én had kérdezzem már meg,
mi alapján mondtad ezt?
Kalócz Antal képviselő
Ha a 2200 méter hosszú gátat beszorzod a gát szélességével, magasságával, akkor kijön
egy bizonyos m3. Utólag már tudom, hogy fele az agyag, fele homok. Én agyaggal
számoltam az összeset, lehet, hogy tévedtem, de hogy ha ezt beszorzod és megszorzod és
nem 100 Ft-ot hanem 200 Ft-ot adnak az agyagért, akkor is kijön a 100 millió Forint.
Madari Andor alpolgármester
Nekem olyan információim vannak, hogy az agyagnyerőhely ha lett volna, akkor rekultiválni
kellett volna, tehát halastavat nem képezhettek volna, semmi tavat.
Kalócz Antal képviselő
Tudod ha feljött volna a víz, akkor rekultivált terület volna. Most nem, aszályos, de tavasszal
az egész víz alá kerül.
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Madari Andor alpolgármester
Előbb-utóbb azt vissza kell állítani, az horribilis összeg rekultiválni, nem hogy nyertünk volna,
hanem sokkal többe került volna maga a beruházás.
Kalócz Antal képviselő
Nem azt jelenti, hogy vissza kell tölteni, hanem a partját szépen lesimítani és leszedni
Felföldi Zoltán polgármester
Továbbiak vannak-e?
Csak annyit szeretnék mondani, hogy mert hogy ez a 100 millió Ft egy kicsit megkavarta a
kedélyeket, hogy Anti szeretnélek emlékeztetni, hogy volt egy képviselő-testületi ülés, amit
nem nagyon vertünk nagy dobra, de mégis csak arról volt szó, hogy a választások előtt kettő
héttel az akkori képviselő-testület tudta nélkül az önkormányzat kötött veled egy olyan bérleti
szerződést, amiben egy évben nagyságrendileg 50.000.- Ft-ot kifizettél és 500.000.- Ft-ot
realizáltál bevételként agrártámogatásként. Nem akarom ezt a kérdést tovább ragozni, de
tényszerű történet, és ráadásul amikor ezt a szerződést szépen, diszkréten meg akartuk
szüntetni, hogy az önkormányzatot ne érje kár, akkor a név szerinti szavazást elutasítottátok,
nem vállaltátok a véleményeteket, de egyébként a név szerinti szavazás helyetti nyílt
szavazáson elutasítottátok azt, hogy az önkormányzat érdekeinek megfelelően felmondjunk
egy szerződést, ami nem rendkivüli felmondás lett volna, hanem jogszerű felmondás. Utána
a kérdést egyébként rendeztük, ezt hozzátartozik, én nem is gondoltam ezt a témát elővenni,
de amikor ilyen jellegű sejtetések vagy vádaskodások vannak, hogy ki mennyi pénzt dob ki
és ennek úgy megy tovább a hullámverése, hogy ebben ki mint érdekelt. Ezt nem ti
keltettétek ezt a hullámverést, ezek a hullámok mennek ki mint érdekelt, akkor azt gondolom
meg kell mondanom, hogy ezek nem tényszerűek. Én egyetlen egy tényszerű dolgot tudok,
hogy az önkormányzat 2011. évben egy az önkormányzat pénzügyi bizottságának elnökével
létrejött választás előtti szerződés miatt 500.000.- Ft hátrányt szenvedett, vagy kárt
szenvedett.
Kalócz Antal képviselő
Köszönöm szépen. Azt tudni kell ehhez, hogy 2 millió Ft-ot költöttem, - ahogy akkor is
elmondtam, erre a területre - amot az öt év alatt esetleg visszakaptam volna területalapú
támogatásból. Tehát én ezzel, hogy visszaadtam az önkormányzatnak, majdnem hogy
önként dalolva, és 1,5 millió Ft-ot buktam. Tehát ebből induljunk ki, ne abból, hogy 500.000.Ft-ot az önkormányzat bukott. 500.000.- Ft-ot nyert most és én buktam 1,5 millió Ft-ot, mert
ott van az áram a területen, akár az önkormányzat is tudja használni, beruházásokat ott
végrehajtottam, villanypásztort kiépítettem, területet rendbe hoztam. Gyommentesítettem,
úgy gyommentesítettem, hogy a bokrokat kivertem, ez nekem mind pénzembe került, amit
ugye az önkormányzat, akinek a tulajdona volt, 15 vagy 20 év alatt nem volt hajlandó semmit
rajta csinálni.
Felföldi Zoltán polgármester
További kérdések, észrevételek, hozzászólások. Parancsolj Péter.
Dr. Rácz Péter képviselő
Csak annyit szólnék hozzá olyan szempontból, hogy amikor ott döntés született, akkor sem
kaptunk teljes tájékoztatást. Én úgy érzem, hogy ahhoz, hogy az ember megalapozott
döntést hozhasson a szavazáskor, kellő tájékoztatást kellett volna kapni. Most is
telefonálással jöttünk ide, ha ezt időben behozzuk akkor, ….. ….
Felföldi Zoltán polgármester
Lehet, de ehhez én azt szeretném mondani, hogy ugyanazon szempontok alapján, mint ez
a föld, az összes többi földnek bérleti szerződés felmondását megszavazta a képviselőtestület, kivéve ezt az egyet. Akkor bontottunk fel minden szerződést.
További kérdések.
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Czinege Edit képviselő
Én csak nagyon zárójelben szeretném, hogy mi akkor képviselő-testületi tagok voltunk, mi
sem tudtunk erről a szerződésről. Akkor pedig nem Felföldi Zoltán volt a polgármester.
Felföldi Zoltán polgármester
Szeptember 17-én kelt a szerződés, erről egy képviselő tudott Tamás, mert te tanúztad le azt
a szerződést.
Olajos István képviselő
Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr, én visszakanyarodnék a kiinduláshoz, ha
lehetne, mert messzire jutottunk, Varga Antitól szeretném kérdezni ha szabadna…
Felföldi Zoltán polgármester
Megvárjuk, hogy van-e még a képviselők részéről hozzászólás és utána megadom a szót .
Szentirmay Tamás képviselő
De hát most képviselő akart hozzászólni.
Felföldi Zoltán polgármester
De most kérdezni akart az István a Varga Antitól és azért.
Parancsolj Anti.
Kalócz Antal képviselő
Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy úgy ahogy másik területekhez is a Polgármester saját
jogon bérbe adhatja a területeket, nem tudom miért kellett volna erre a területre testületi
döntés.
Czinege Edit képviselő
Ez eladás Anti nem bérbeadás.
Kalócz Antal képviselő
Bérbeadás.
Felföldi Zoltán polgármester
Parancsolj István.
Olajos István képviselő
Anti, ezek azok a területek, amelyek az önkormányzatnak a területe, ami a szennyvíztisztító
és a felsőtározón között van, és ezzel szemben lett a tiszaugi terület?
Varga Antal Duna-Aszfalt Kft kivitelező
Igen.
Felföldi Zoltán polgármester
Anti kérlek ismertesd amit szétosztottál, illetve amit ez alapján szükségesnek tartasz
elmondani.
Varga Antal Duna-Aszfalt Kft, kivitelező
Köszönöm a meghívást Polgármester Úr, rögtön azzal a szemtelenséggel kezdeném, hogy
ha lehet, hogy itt szeretnék olyan belső üzleti dolgainkról is beszélni, amit szívesen a
képviselőkkel, jelenlevőkkel megosztom, de hangrögzítést azt ha lehet ne. Kapcsoljuk ki erre
az időszakra.
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Felföldi Zoltán polgármester
A magnót sajnos nem tudjuk kikapcsolni, de ha szükségesnek tartod, elrendelhetünk zárt
ülést
Varga Antal Duna-Aszfalt Kft, kivitelező
Ne, ne legyen zárt ülés, azt ne.
Felföldi Zoltán polgármester
Még egy kérdés, hogy ezzel kapcsolatban van-e valami olyan, mivel a Varga Zoli közben
online közvetítést ir, valami olyan dolog, amire azt mondod, hogy ne szerepeljen rajta.
Varga Antal Duna-Aszfalt Kft, kivitelező
Forintokról, de akkor azt ki fogom hagyni, általánosságban fogok, nem pontos számokkal.
10 percet kérek a képviselőktől összesen ha megtehetem.
Én az előzményekkel szeretném elkezdeni ezt a gátas sztorit. 2009-ben kezdtük el ezt a
gátas történetet az önkormányzattal, voltak képviselők, akik akkor is képviselők voltak. Akkor
merült fel a gondolata annak, hogy Lakiteleknek az árvízvédelmi szempontból ez a
legsebezhetőbb pontja. Egyébként a cégünk végezte ezen a területen eddig az árvízvédelmi
feladatokat is, így első kézből tudom, mint védelemvezető, hogy durván 400 milliós költség
merül fel ennek a szakasznak a megvédésére egy rendkívüli árvíz, mint 2002. vagy 2005. év
folyamán. Ennek kapcsán merült fel az a lehetőség, hogy ezt egy komoly gáttal meg kellene
építeni, ahelyett amit az elmúlt 5-10 évben kényszerből önkormányzati forrásokat is bevonva
rögtönöztünk az állagmegóvás és egyéb dolgok kapcsán és 2009-ben jutottunk el oda, hogy
elkezdtük ennek a műnek a tényleges tervezését. A műre vonatkozóan 2010.
szeptemberében készült el az első engedélyes terv, és az engedélyes terv elkészítése
folyamán már én személyesen is az önkormányzatnál a műszaki ügyekkel kapcsolatosan
tettem egy pár észrevételt . Zárójelben megjegyzem, hogy az egyik észrevételem pont ez az
agyagnyerőhely kérdése volt, ami azóta nem került a tervbe beépítésre. 2011. évben nyert
az önkormányzat KEOP-os támogatást a gátépítésre és egy közbeszerzési eljárás kapcsán
mi 2010. 10. 18-án kötöttünk szerződést a mű megvalósítására. Munkaterület átadása 2011
november 2-án volt és a befejezési határidő 2012. november 30. Amit nagyon fontosnak
tartottam, hogy tudják a képviselők, hogy ez a végső határidő nem változtatható meg az
európai uniós forrás tekintetében. Tehát ennek a műnek 2012. november 30-ára legkésőbb
el kell készülnie. Egyébként a pályázat elvérzik.
Ezek után egy pár szóval had ismertessem, hogy miről is beszélünk. Kalócz Anti részéről
jött egy olyan vélemény, hogy nem ismerte a gátnak a műszaki megoldását. Röviden arról
szól az egész gát, hogy két részből épül fel maga a gát keresztmetszet, van egy vízzáró test
ami a víz felöli oldalon van, és van egy támasztópadka, vagy támasztótöltés, ami a mentett
oldalon kvázi nem vízzárási feladatot, hanem statikai szempontból megtámasztja víznyomás
ellen ezt a töltést. Hogy tisztában legyünk a mennyiségekkel, durván a vízzáró testbe
beépítendő anyag 47.000 m3 és a támasztótestben 26.500 m3 ezen a szakaszon. Ezen a
töltésen épül a tervek szerint egy 20-as stabilizált padka, illetve koronaút, ami később
használható turisztikai célra is árvízvédelem esetén. A megközelítést fogja engedni a teljes
szakaszon, nem lesz szükség arra, hogy a magáningatlanokban zöldkárokkal,
károkozásokkal történjen az árvízvédelem megoldása.
A képviselők mindegyikének átadtam egy anyagot, amelyet a kollegáimmal a mai nap
készítettem össze. Az első oldalán van egy fotókópia, ami alapján látszódik az, hogy a
vízjogi építési engedély szerint a 6 ha-al szemben, amit ezen a körbejelölt besötétített
területen 3,4 ha-on lehet csak és kizárólag agyagkitermelési munkálatokat végezni. Tehát
nem 6 ha-ról beszélünk, hanem 3,4 ha-ról.
A következő oldalon be vannak számozva a mintavételi helyek – amit Kalócz Anti is
megtudott nézni – 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös szelvények a következő oldalon. Oda felírtuk
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közérthető módon, hogy mik azok azok a feltárt rétegvastagságok, amik vannak, és
bejelöltük egy erős szaggatott vonallal, hogy hol jelentkezik most a talajvízszint a mérés
időpontjában. Következő oldalon ezekről a mintavételekről helyszíni felvételeket végeztünk,
a fotókat becsatoltuk, hogy miről is beszélünk. Ha a következő oldalra lapozunk, a vízjogi
létesítési engedélyt látjuk, ami alapján a vízügyi hatóság ennek a gátnak az építési
engedélyét megadta. Felülről beszíneztük azt a számot, amit az előbb mondtam, bocsánat
3,74 ha terület az, amit be lehet vonni ebbe az ügybe és nagyon érdekesen az utolsó
mondatban ott van, hogy erre a területre – ami egyébként az önkormányzati terület közepén
van – csak ezen lehet mozogni, utolsó mondat: az ingatlan többi részén gépekkel
közlekedni, agyagot, földet deponálni tilos! Egy érdekes kérdés, hogy akkor hogy hozzuk ki
onnan az agyagot?
Kalócz Antal képviselő
Miért tilos?
Varga Antal Duna-Aszfalt Kft, kivitelező
Ha tovább olvassuk, akkor ott van, hogy valami … Ez 2011. vízjogi engedélye. Ezt én nem
tudom, gondolom gyep, nádas, valamilyen ügy miatt és felhívom a figyelmet, hogy nincs
bezöldítve, de a negyedik pont utolsó részletében már ott hivatkozik a vízjogi engedély arra,
hogy a környezetvédőket ezzel kapcsolatosan munka megkezdésekor meg kell interjúvolni,
védett madár fészkelése, fák, bokrok, stb. kitelepítésével kapcsolatosan. Tehát nyitott és
teljesen korrekt az építési engedélye, ugyanis az építési engedélytől akár 2, 3, 5 év is
eltelhet a kivitelezésig és addig a területen még az élővilág szempontjából is történhetnek
változások. Itt előírja az építési hatóság, hogy a madarakkal kapcsolatosan is, és a
növényekkel kapcsolatosan is lehet ilyen dolgot csinálni. Ha az előző fúrási szelvényeket
megnézzük, akkor abból látjuk, hogy durván a 3 ha-ból összesen használható anyag lenne,
amelynek nem felel meg semmiféle műszaki paraméternek az anyag minősége,
támasztópadkának lenne használva, maximum 2-3 ezer m3 a kalkulált mennyiség. Meg kell
nézni azokat a rétegszelvényeket, be lehet szorozni a m2-el. Tehát ennyi a dolog lényege.
Az utolsó oldalon ez az érthetetlen táblázat, aholis a fúrási szelvényeket felraktuk
szelvényszám megjelöléssel és itt vannak alul a jelmagyarázatok. Ezek mind a beépítésnek
az előírt határértékei. Beírtuk minden egyes vizsgálatnál, hogy mi felel meg. Ha a tömörítést
nézzük, ezek az anyagok megfelelnek, tehát tömöríthetőek lennének. Hogyha a rostás
szemszerkezet összeállítást nézzük, akkor már határértéken van az utolsó anyag, a másik
kettő még használható lenne. Utána jön a vízáteresztő képességi együttható, ahol minden
anyag, ami létezik, amiket itt megnéztünk, mind alkalmatlan a töltéstest vízoldalába,
megfelelne víztelenítés után a támasztópadkába. Az utolsó a szervesanyagtartalom, ahol
ugyanezeket írtuk, tehát egyértelműen látszódik, hogy ez az előzetes 3-4 éves javaslataink
alapján is alátámasztott ügy. Még egyet szeretnék elmondani, hogy a terv amikor készült, a
mintavételi pontok (1. oldalon berajzoltuk) ezt a felületet abszolút nem mintázták. Ide
berajzoltunk egy 2/F-es, ugye ez egy 6 ha-os terület volt, a 2/F-es találkozik valahol a külső
szélén ………, tehát ebből is származhatnak ezek a fajta dolgok.
Azt szeretném elmondani, hogy mi az ajánlatunkat, amikor megtettük ebben a kérdésben, a
mű megvalósítására koncentráltunk, tehát mi azokat az építési engedély terveket néztük,
illetve azokat szerződtünk, amit meg kell valósítani, az organizációval kapcsolatos
észrevételeinket az ajánlatunkban mi már figyelembe is vettük.
Még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy a képviselőket tájékoztassam, bárki elvégezheti
a matematikai műveletet, a szerződésünk melléklete a költségvetésünk, a költségvetésnek
az arányos tételeit ha valaki kiszedi és hozzáteszi a megvalósult technológiával elért
költségeket, akkor ha az előbb amit elmondtam, nem vesszük figyelembe, akkor a cégünket
30 millió kár érné. Ezt csak zárójelben kívánom megjegyezni. Úgy hogy 100 millió Ft-ot
mínusz 30-ról lehetne beszélgetni. De mégegyszer hangsúlyozom, hogy mi a megfelelő
technológiával készítettük az ajánlatunkat is. Körülbelül ennyit szerettem volna elmondani.
Egy kicsit dejavu érzésem van, mert utoljára ugyanilyen testületi ülésen a csatorna
beruházás kezdetekor voltam. Abban az időszakban is a Polgármester Úr és a személyem
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és a beruházással kapcsolatosan Lakiteleken történt szórólap osztás. Ezt követően azt
gondolom, hogy normális minőségben és megelégedésre az a csatorna hálózat megvalósult,
működik. A szórólapban terjesztetteknek hál istennek az ellenkezője jött és biztos vagyok
benne a részünkről , hogy ez a műnél is ez fog bekövetkezni. Azt gondolom, hogy az itt
ülőknek, illetve a településnek az az érdeke, hogy ez az árvízvédelmi töltés megvalósuljon
és azt gondolom, hogy aki lakiteleki lakos, vagy ide érzi a szivét, annak mindenkinek az az
érdeke, hogy ez a mű megvalósuljon és nem pedig az, hogy ez a sajtóban valótlan,
megalapozatlan és kulturálatlan formában politikai üggyé silányuljon. Köszönöm szépen. Ha
valakinek van kérdése, szivesen válaszolok.
Felföldi Zoltán polgármester
Köszönöm szépen. Képviselő Hölgy és Urak várom a kérdéseiket.
Kalócz Antal képviselő
Természetesen Anti hozzászólásához azt tudom mondani csak, hogy mindannyian azért
kerültünk ide, azért küldtek ide bennünket, hogy Lakitelek érdekeit képviseljük. Ezt is
szeretnénk, sőt ezért is volt az a hozzászólás, mert úgy gondoltam, hogy akkor képviselem
rendesen ha ez a gát megépítéséhez Lakitelek földjét használjuk fel még hogy ha nem
fizetnek érte, akkor is használjuk fel. Továbbra is azt mondom, hogy az nagy dolog volna, ha
ott egy szép tó kialakulna. Még egy kérdésem volna, hogy ha támasztóföldnek használnánk
fel ezt a területet, akkor lehetne-e belőle kiszedni vagy túl vizes ahhoz, érdemes-e vele
foglalkozni? Mert úgy látom, hogy a Bányakapitányság megadta rá az engedélyt, hogy
bányászható a föld, vagy pedig a homokbányából kell behozni? Az volt igazán érdekes
kérdés annak idején, hogy a Polgármester Úr nyitotta a homokbányát a gát védekezéshez.
Felföldi Zoltán polgármester
Nem mondtad, hogy melyik Polgármesterről van szó, homokbányám sincs sok egyéb mellett
és szeszfőzdém sincs Tamás.
Kalócz Antal képviselő
Előző Polgármester, bocsánat.
Most is azt mondom, hogy Lakitelek érdeke az volna, hogy egy szép horgásztó kialakuljon,
mert a környéken nincs ekkora horgásztó, amit a környéken ki tudnánk alakítani. A Tőserdő
úgy néz ki, hogy a víz horgászat szempontjából tönkremegy, és ha tud ebben az Anti
segíteni, vagy egyáltalán ha már lehet erről szó, mindig azt kérném, nem tudom, hogy
támogatást kapok-e a képviselők többségétől, hogy azért próbáljunk meg kiszedni onnan
földet.
Varga Antal Duna-Aszfalt Kft
Benne van a képviselőknek átadott anyagban, hogy – szintén a bezöldített területen – ezt
tisztázni kell, 3,75 ha területről beszélünk és a következő szó ebben a zöld mezőben az,
hogy maximum 1-1,5 m mélységben lehet beavatkozást tenni. Ebből szép halastó lenne, de
nem lehet.
A másik. Most keresem ebben a vízjogi engedélyben de nem találom, egyértelműen
kitételként van, hogy összefüggő vízfelület nem maradhat.
Kalócz Antal képviselő
Úgy gondolom, hogy egy kicsit a tájékoztatás hiánya is felmerült az elmúlt időszakban. Ha mi
megkaptuk volna ezt az anyagot, amit most itt olvashatunk, akkor lehet, hogy teljesen más
lett volna. Csak annyit tudtunk, hogy hordják Tiszaugról az agyagot. Személy szerint nem
nagyon tudok semmit, hogy kaptunk volna bármilyen tájékoztatást az összes projekttel
kapcsolatban, hogy mik történtek, hogy van. Itt elkezdődött, megszavaztuk, hogy építsünk
gátat és tovább semmit nem tudtunk róla, hogy a gátépítéssel kapcsolatosan milyen
tárgyalások vannak, hol tart. Anti mondta, hogy volt megbeszélés, de arra nem voltunk
meghíva, legalábbis én nem tudtam róla.
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Varga Antal Duna-Aszfalt Kft
Az az előző ciklusban volt, amikor előkészítettük ezt a kérdést.
Elnézést közben megtaláltam, az ötödik pöttynél van, hogy az érintett gyepes, nádas,
vízállásos területeken az eredeti állapotot vissza kell állítani. Tehát rekultivációról beszélünk,
ami nem azt jelenti, hogy elsimítjuk az alját, feljön a víz, örülünk, hanem rekultiváljuk. Tehát
eredeti állapotba, szintbe, stb vissza kell állítani. Hát ezért mondom, hogy ez egy elég
megalapozatlan gondolat volt már a születése pillanatában.
Felföldi Zoltán polgármester
Annyit mondanék, míg a további hozzászólásra megadom a szót, hogy minden képviselőnek
joga, hogy előterjesztést javasoljon a testületre. Tehát ha te azt mondod, hogy valamiről
tájékoztatást kérsz, akkor mondod, hogy Zoli ezt vegyük fel a napirendi pontra és állítsatok
össze róla egy tájékoztatást. Ezt bármikor meglehetett volna tenni, de szerencsétlen úgy
volt, hogy egyebekben egy hirtelen szóbeli történetre kellett egy szóbeli kérdésre egy szóbeli
választ adni. Ezt a jövőre vonatkozóan is mondom, bármiről adok tájékoztatást, amiről
kértek, de én a magam fejéből nem tudom kitalálni, hogy az itt futó ezer ügy közül éppen
melyikről hozzak be napirendi pontot tájékoztatásként. Jogod kérni és ha kéred napirendi
ponton is szerepel, és részletes kimerítő anyagot fogtok róla kapni, vagy fog bármely
képviselő kapni, ha kéri testületi ülésen. Akinek ilyen kérése, igénye van, az jelezze felém.
Andor parancsolj.
Madari Andor alpolgármester
Azt szeretném én is mondani, hogy elég szomorúnak találom, hogy az interneten keresztül
kell valakinek is bármit megkérdezni, vagy megtudni. Ha valami érdekel, bemegyek a
Misihez, vagy a Zsuzsához, akárkihez, vagy az Emőhöz és megkérdezem, és ha nem
mondják meg először, akkor harmadjára, negyedjére, Azért tudtam én is Tamás kérdésére
válaszolni, mert előtte pont Misitől kérdeztem, hogy hogy van ez az egész, mert tőlem is
kérdeznek és engem is érdekel, mert úgy gondolom, mint képviselő kötelességünk, hogy
tisztán lássunk ezekben a dolgokban. Nem biztos, hogy a testületi üléseken kell egymás
idejét ezzel rabolni, hogy most a képviselő mennyire tájékozott, mennyire nem, ez az ő kutya
kötelessége legyen, hogy a lehető legjobban tájékozódott legyen.
Felföldi Zoltán polgármester
Péter.
Dr. Rácz Péter képviselő
Azt akarom mondani, hogy formai szempontból ezután talán lehetne egységesíteni azt, hogy
van egy kérdésre válasz, akkor aki válaszolt, megkérdezi, hogy elfogadható-e a válasz és ha
elfogadható, akkor onnan kezdve aki kérdezett, az tovább ne péntyegjen, legalábbis én így
gondolom. ha meg nem fogadja el a választ, akkor napirendre tűzzük, vagy akkor bővebben
kifejtjük. Ettől kezdve mindenki eldöntheti, hogy az adott válasz, amit kapott mélységében
elégséges-e vagy nem, mert csak így tudjuk kiszűrni, hogy valami elégséges, akkor azt
mondjuk, hogy igen ezt elfogadom továbbmehetünk, de ha nekem nem tetszik a válasz,
mert én mást gondolok róla, akkor meg én is részletesen kifejtem.
Felföldi Zoltán polgármester
Ehhez annyit, hogy majd megnézzük az SZMSZ-t, hogy mit rögzít. Eddig sok esetben
informálisan az egyebek napirendi pontban beszélgettünk, én nem gondoltam, hogy ennyire
formális irányba, mint az SZMSZ tartalmaz, be lehet egy napirendet meg napirend utánit
tartani, meg interpellációs, meg azonnali kérdés is van. Azok formailag olyanok, hogy az
kérdés-válasz elfogadás, de nem gondolnám, hogy el kellene kezdeni parlamentesdit
játszani a képviselő-testületi teremben, de hogy ha az az igény, hogy így legyen, akkor
azokban a műfajokban, amiket az SZMSZ ismer, kérdéseket bele lehet tenni és a kérdésre
lesz válasz és akkor dönthet róla a kérdező személy és a testület is, hogy elfogadja-e a
választ, vagy nem fogadja el a választ.
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Parancsolj Péter.
Dr. Rácz Péter képviselő
Nem azt mondom, hogy szó szerint tartsuk be az SZMSZ-t, nem azt mondom, hogy úgy
csináljuk ahogy a nagykönyvben le van írva, de ha vannak ilyen kritikus pontok, akkor a
könyv szerint menjünk.
Dr.Tóth-Péli Emőke jegyző
Ez nem derül ki abból, hogy ez egy kritikus pont lenne.
Dr. Rácz Péter képviselő
Ez mindig az ülés közben derül ki, most nem azt mondom, hogy miért nem úgy csináltuk,
hanem…
Dr.Tóth-Péli Emőke jegyző
Azért sajnálom, hogy nem tudunk mindent csatolni a pályázatokhoz, például a KEOP-os
pályázatoknál ennyit kellene csatolni. (Mutatja, hogy mennyit.)
Czinege Edit képviselő
Én pont azt szeretném megerősíteni, amit Péter mondott az nagyon jó, csak ha
beszélgetünk, felvetődnek dolgok, akkor kellene újra felvetni a témát, hogy még szeretnénk
erről tájékoztatást kapni. Tehát ez egy képviselői indítvány, amivel a későbbiekben élni is
fogunk.
Sallai András bizottsági kültag
Annyit szeretnék mondani, hogy a problémát nem az SZMSZ be nem tartásában látom és
még nem is abban, hogy a képviselőnek eltér a véleménye az alaphelyzettől vagy esetleg
nem elégséges az információja, hanem abban, hogy ezt a kérdést nem ott tette fel és nem
akkor amikor azt fel kellett volna tenni. Én azt gondolom elvárható az egy képviselőtől, hogy
először is a képviselő-testületi ülésen tegye fel, ha ezt nem tette meg, akkor ne az újság
hasábjain jelenjen meg a kérdése. Az a lényege a mondandómnak, hogy mielőtt az újság
hasábjain ez megjelenik, azért tegye fel a kérdést és az aggályait fogalmazza meg ott ahol
azt kell. Én ebben látom a problémát és nem az SZMSZ be nem tartásában.
Felföldi Zoltán polgármester
Van-e még ehhez? Parancsolj Anti.
Kalócz Antal képviselő
Több dolog is felmerült hirtelen. Most ehhez hozzászólva, akkor legfeljebb kétszer lehet
hozzászólni a testületi ülés anyagához.
Másik dolog, az Anti megjegyzéséhez szólnék hozzá, hogy ha kimennénk a homokbányába,
akkora gödrök vannak, hogy elveszik benne egy teherautó. A másik, az agyagbányában,
nem akarok neveket mondani, Tiszaugon nagyon szép tavak alakultak ki ezek helyén, akkor
miről beszélünk, hogy vissza kell tölteni a gödröt?
Felföldi Zoltán polgármester
Köszönöm szépen, majd Anti meg válaszolja. Én gondolom, de nem mondom el, nehogy
rossz tájékoztatást adjak és megjelenjen valahol.
Varga Antal Duna-Aszfalt Kft
Nem egy bonyolult a kérdés, be kell menni a google-ba és meg kell keresni a
Bányakapitányság honlapját, be kell ütni azt, hogy agyagbánya, meg kell nézni azt, hogy
Lakiteleknek az elérhető közelében hol van hivatalos agyagbánya. 1 db van, én sem akarok
nevet mondani, pontosan tudjuk, hogy miről beszélünk, pontosan meghatározza a helyét, a
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többi gödröt, lyukat meg vizet, amit említesz jogszabályellenesen, törvényellenesen és
borzasztó nagy szankciókkal sújtva lett kialakítva.
Gondolom a 44-es főút Tiszaugi híd túloldalára gondolsz, ami célkitermelés volt, 500-600
milliós büntetése a tulajdonosnak, természetesen csődbe ment, felszámolták és nincs, de
hivatalosan a válasz az, hogy vízépítésre alkalmas agyag csak és kizárólag sajnos ebben az
egy bányában van Lakitelekhez közel. Megemlítem, hogy az utolsó nagy árvíznél
Kerekdomb és Lakitelek közötti töltés megcsúszás helyreállítása, illetve túloldalon Tiszasas
és Tiszakürti nagy rekultivációkat is csak és kizárólag ebből a bányából lehetett megoldani
hivatalosan, mert ennek a minősége felel meg a műszakilag előírt kritériumoknak.
Felföldi Zoltán polgármester
Jó azt kérem, hogy nem akarom az SZMSZ-t szó szerint betartani, de a napirendi ponthoz
személyenként két hozzászólások már lassan letelnek. Csináljunk egy utolsó kört és akkor
zárjuk le ezt a napirendi pontot.
Kalócz Antal képviselő
Én csak annyit akarok hozzáfűzni, hogy én arról beszélek, hogy ebben a hivatalos
agyagbányában nagyon szép horgásztavak lettek.
Varga Antal Duna-Aszfalt Kft
Ez a bányát üzemeltetőnek a felelőssége, én nem biztos, hogy szívesen tennék most olyan
ígéreteket, amit nem tudok betartani. A bányának a kezelője nem a két szép szemünkért és
nem ingyen adja ezt az anyagot, hanem fizetünk érte és rendes pénzt. Feltételezem a
felnőttségét, hogy az árba bekalkulálta azt, hogy az általa kiírt rekultivációs ügyeket végre
tudja hajtani. Nem tudok ezzel kapcsolatosan többet mondani.
Sallai András bizottsági kültag
Nem tudom, hogy az SZMSZ-ben elektronikus ülés létezik-e, de mivel elektronikus ülés nem
létezik, a képviselő itt kell, hogy feltegye először a kérdését és nem a faceebookon.
Felföldi Zoltán polgármester
Ha nincs más, akkor lezárnám a napirendi pontot, szavazást nem igényel, de ezt a
tájékoztatást a magam részéről fontosnak tartottam. Köszönöm Varga Anti részvételét.”

7. NAPIREND:
Egyéb ügyek.
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi Szentirmay Tamás képviselőt, a Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottság elnökét, hogy a bizottság miért nem ülésezik? Van-e olyan dolog,
amiben segítséget nyújthat azért, hogy a bizottság újra működjön?
Tájékoztatja a Képviselőket, hogy jövő hét szerda délután 4,00 órára Tiszakécske Város
Polgármestere meghívott minden orvost és önkormányzatot, aki részt vesz az központi
orvosi ügyeletben, illetve azokat, akik a körzetbe tartoznak. Ezt a dolgot az motiválta, hogy
az orvosok a központi ügyeletet szervező Emergency Service Bt felé óradíj emeléssel léptek
fel, ami óradíj emelési dij igényt a cég nem tudja teljesíteni. Csak úgy tudja teljesíteni, ha az
önkormányzatok plusz pénzt tesznek hozzá az ügyelet működtetéséhez.
Szeretné ha állást foglalnának a képviselők abban, hogy a jövő heti megbeszélésen mit
képviseljen. Az álláspont kialakításához jelzi, hogy a cég képviselője arról tájékoztatta, hogy
az orvosok az óradíj emelésre január 31-ig várnak, és ha nem kapják meg ,nem hajlandóak
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ügyelni. A másik információ, hogy az orvosok jelenlegi óradíja Tiszakécske, Tiszaug,
Szentkirály, Lakitelek, Tiszaalpár ügyeleti körzetében hétköznap 2.000.- Ft/óra, hétvégén
2.100.- Ft. Ez nagyjából benne van az országos átlagban. Jelzi, hogy Budapesten ez az
óradíj 1.500-1.600.- Ft körül van. Ha a szűk átlagot veszik, akkor 1.800-2.100 Ft körüli
óradíjakat kapnak az orvosok. Ha a kevésbé tipikus óradíjakat beleveszik, akkor 1.350-2.700
Ft-ig terjed az ügyeleti óradíj annak a cégnek a működési területén, amely 1.080 ezer
embernek az ügyeleti ellátását végzi.
Az ügyeleti rendszer működtetéséhez Lakitelek Önkormányzata jelenleg 88 ezer Ft-ot tesz
hozzá havonta. Az orvosok előterjesztett igénye szerint Lakitelek Önkormányzatának még
36.000. –Ft-ba kerül havonta. Ez évente kb. 400.000. Ft.
Két megoldás lehetséges: vagy vállalja az önkormányzat a plusz pénz megfizetését, vagy
nem vállalja, de ebben az esetben a cég a számára rendelkezésre álló 3 hónapos
határidővel felmondja a szerződést és akkor a lakiteleki orvosokat kötelezni fogja a lakiteleki
lakosok orvosi ügyeleti ellátására. Dr. Kalocsa Zoltánnak, Dr. Rácz Péternek és Dr. Sajósi
Iván orvosoknak kell ellátni az ügyeletet, ami nyilván problémát fog okozni, mert három
embernek kell 7 napi ügyeletet ellátni olyan óradíjjal, amivel az orvosok ügyeleti ellátásra
kötelezhetőek.
Kéri az állásfoglalásokat és felhívja a figyelmet a hamarosan tervezendő költségvetésre, ami
még szorosabb lesz, mint az elmúlt évi. Bárkinek úgy lehet plusz pénzt adni, ha azt
másoktól elveszik. Hozzáteszi, 2.100 Ft-os óradíjjal egy 24 órás ügyeletben több mint
50.000.- Ft-ot keres az ügyeletes orvos akkor, miközben sok család havonta ennyi pénzből
próbál meg kijönni. Szavait Rácz doktorhoz intézve elmondja, hogy azt a tájékoztatást kapta
Tiszakécskén, hogy amikor a doktornak elmondták, hogy Lakiteleknek és Tiszakécskének
nincs pénze, akkor a doktor úr azt mondta, hogy ő képviselőként tudja, hogy Lakiteleken arra
van pénz, amire akarnak. Ez önkormányzati képviselőként nagyon furcsán jön ki, mert nem
ez az önkormányzati érdek.
Kéri a hozzászólást.
Sallai András bizottsági kültag úgy gondolja, hogy azért kötött az önkormányzat egy
hosszútávú szerződést, - mely magában foglalja a díjemelést is, hogy azt hosszú távon be
tudja kalkulálni a költségvetésbe. Pénzügyi bizottság tagjaként ettől eltérő emelést nem tud
elfogadni.
Dr. Rácz Péter képviselő, háziorvos az ultimátumot nem tudja elfogadni. Az ügyeletes
orvosok az igényüket már tavaly tavasszal beadták, de nem történt semmi. Az
önkormányzatnak nagyon fontos az egészségügy, de meg kell nézni, hogy az önkormányzati
orvosi rendelőkben évek óta nem volt beruházás. Azt tapasztalja, hogy az egészségügyben
az elmélet szintjén mindenkinek nagyon fontos minden, de ha valamennyit szánni kellene rá,
akkor már rögtön módosul a helyzet. Polgármester Úr említette, hogy ez az ügyeleti pénz
egy középkategóriás összeg. Budapesthez nem lehet hasonlítani, mert ott külön van felnőtt
ügyelet, külön gyermekügyelet és külön van egy orvos, aki csak a beérkező betegeket
fogadja. Félegyházán külön orvos van arra, aki a bejövő hívásokat fogadja. Legtöbbször van
egy harmadik orvos is, a gyermekorvos, aki csak a gyerekeket látja el. Ők mindezt egyedül
végzik. Az, hogy sok a pénz, vagy nem, erről nem nyitva vitát. Példaként említi a mai ülésen
a Gondozási Központtal kapcsolatban elfogadott tervezési díjat, ami számításai szerint
többszörösére jön ki az ő ügyeleti díjukhoz képest. Szerinte ehhez viszonyítva abszolút
nem sok, és az orvosoknak felelősségteljes komoly munkát kell végezniük, még akkor is ha
fáradtak, mert egy hónapban 15 napot ügyel és ügyelet után a háziorvosi rendelést is el kell
végezni. Most jelenleg az önkormányzat az Emergency Service Kft-vel van szerződésben.
Az orvosok szintén. Az önkormányzatnak a cég felé kell döntést hozni. Ha a cég felmondja a
szerződést, akkor a törvény szerint az alapellátásban részt vevő orvosoknak az ügyeletben
részt kell venni. Munkaidő nincs megszabva. Az önkormányzat kötelezheti az orvost az
ügyeleti ellátásra, a másik kérdés az, hogy mennyiért. Ez sehol nincs szabályozva. Itt
példaként említi az önkormányzati pályáztatásokat, mely alapján a legjobb árajánlatot adót
válassza az önkormányzat. Ez alapján lehet pályáztatni az ügyeleti orvosi ellátást is, de nem
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hiszi, hogy ennél olcsóbban elvállalná valaki. Benzinpénzt, stb figyelembe véve, ennek a
munkának ennyi az ára. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Magyar Orvosi Kamara 2007-es
ügyeleti munkadíj ajánlása számlára óránként 3.800.- Ft, melyre rájön még a 20 % éjszakai
pótlék és hétvégén, illetve ünnepnapon 100 % a pótlék.
Az orvosok kérése éves szinten 40 %-os emelkedést tartalmaz, mely összegszerűen
230.000. – Ft/év egy olyan önkormányzatnak, melynek az éves költségvetése 1.500 millió Ft.
Felföldi Zoltán polgármester reagálva Rácz doktor szavaira megkérdezi, hogy mit mondjon
majd az iskolaigazgatónak, óvodavezetőnek, ha ők is kérnek béremelést? Azt, hogy nincs,
de még el is vesz az önkormányzat? A rendelőkre sem azért nem költenek, mert nem
akarnak, hanem mert nincs miből.
Az ügyeletes orvos és a tervező díjának
összehasonlítására: a tervező költsége elszámolható a pályázatban. A Gondozási Központot
pályáztatás nélkül be kellene zárni. Pályázat nélkül csak hitelfelvétellel tud az önkormányzat
bármit is megoldani. Ha az orvosokra vonatkozóan lesz pályázat, akkor majd arra is pályáz
az önkormányzat. Csak annyit kap mindenki, amennyi az állami finanszírozás.
Elmondja még, hogy az utóbbi 5 évben mindenki kevesebbet keres, mint az előző 5 évben
és mindenki többet dolgozik. A Polgármester fizetése is a törvény által előírt minimumon van,
mert önmérsékletet kell tanúsítani. Ez nem az önmérséklet irányába megy. Lehet, hogy
nem a szociális segélyezettet kell figyelembe venni, de nagyon sokan vannak olyanok,
akiknek kilátástalan a napi megélhetése is. Azt megérti, hogy Rácz doktor az orvosok
érdekeit védi, de furcsának találja, hogy önkormányzati képviselőként az önkormányzat
pénzügyi érdekével ellentétes álláspontot képvisel. Szeretné tudni, hogy milyen
állásfoglalással menjen jövő héten a megbeszélésre. Ha azt képviseli, hogy nem, akkor a
lakiteleki egészségügyi ellátás veszélybe kerül. Ha azt képviseli, hogy igen, akkor ez az egy
csoport 40 %-os béremelést kap.
Dr. Rácz Péter képviselő hozzáteszi az elmondottakhoz, hogy ő mint orvos már kivette a
részét a megszorításokból, akkor amikor tavaly megszavazta az orvosoknak a teljes rezsi
költség fizetését , valamint az iparűzési adót, amit előtte teljes egészében a rendelő javára
fordított. Ez éves szinten megközelítőleg 500 eFt-ot jelentett.
Kijelenti, hogy az ügyelettel kapcsolatban nem kíván szavazni és el kívánja választani a
képviselőséget az orvosi tevékenységétől.
Sallai András bizottsági kültag véleménye az, hogy az önkormányzat tartsa magát az
érvényes szerződéshez.
Szentirmay Tamás képviselő
Kb. negyed órája 400.000.- Ft-on vitatkozik a testület és 3 millió Ft-ot dobott ki a Laki-Konyha
Kft ügyvezető szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésével.
Felföldi Zoltán polgármester válaszul elmondja, hogy 18 hónap volt hátra a Laki-Konyha
Kft ügyvezetőjének a határozott idejű szerződésből, amire járulékokkal növelten a vezetőnek
járt volna 9.486.000.- Ft. Az új ügyvezető bérezése ugyanerre az időszakra 8.100.000.- Ft
járulékokkal együtt. Tehát 1,5 millió Ft-al kevesebbe került a 18 hónapra. Az új felállásban
nincs szükség élelmezésvezetőre, akinek 18 hónapra 3.439.859.- Ft járt volna járulékokkal
együtt. Összesen, amivel kevesebbe kerül a Laki-Konyha Kft 18 hónapra, az 4.925.934.- Ft.
Ehhez képest, amibe a közös megegyezés került, 2.667.000.- Ft járulékokkal együtt. A
pozitívum 2.258.439.- Ft.
Kalócz Antal képviselő úgy értelmezte Rácz doktor által elmondottakat, hogy 10 %
béremelést kérnek az orvosok, itt pedig 40 %-ról beszélnek.
Felföldi Zoltán polgármester ismét részletes tájékoztatást ad az orvosi ügyelettel
kapcsolatos béremelés vonatkozásában.
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Madari Andor alpolgármesternek az a problémája, hogy nem ismeri a szerződést, és így
nem tudja eldönteni, hogy ez jogában áll-e a cégnek.
Felföldi Zoltán polgármester válaszolva elmondja, hogy sajnos az Emergency Service Bt a
szerződés alapján 3 hónapos határidővel felmondhatja a szerződést.
Kalócz Antal képviselő véleménye szerint az önkormányzatnak azt az álláspontot kell
képviselnie, amit a többi önkormányzat képvisel.
Szentirmay Tamás képviselő szerint akkor jár az önkormányzat legjobban, ha elfogadja ezt
a megoldást és kifizeti a plusz hozzájárulást, mert ha Lakiteleknek egyedül kell ellátnia az
ügyeletet, annak megszervezése drágább lenne. A saját betegeiket képviselik azzal, hogy
orvosi ügyeleti ellátást biztosítanak a részükre és mindenki meg volt elégedve az orvosi
ügyelettel.
Sallai András bizottsági kültag akkor tud emelést elképzelni, ha az orvosok, illetve a cég a
szerződésben a továbbiakban eltekintenek minden további emeléstől.
Kalócz Antal képviselő kijelenti, hogy piacgazdaság van. Az orvosok elmennek külföldre
dolgozni, mert többet fizetnek nekik. Akik maradtak, azokat meg kell fizetni.
Csoma Sándor alpolgármester felveti, hogy mi van akkor, ha valamelyik önkormányzat
nem járul hozzá az ügyeleti díj emeléshez? Akkor szétosztják a többi önkormányzat között?
Felföldi Zoltán polgármester
Minden településnek 2,40 Ft lakosonként az emelkedés összege. Azt azonban nem tartaná
tisztességesnek, hogy Lakitelekre eső részt a többi település fizetné ki, de fordítva sem
tartaná annak.
Szentirmay Tamás képviselő megkérdezi, hogy erről most szavazni kell-e?
Felföldi Zoltán polgármester
Most nem fog szavaztatni, majd a költségvetés tárgyalásakor kell erről szavazni.
Ezzel az orvosi ügyelettel kapcsolatos vitát lezárja, és a megbeszélésen azt próbálja
képviselni, hogy hozzájárul az önkormányzat az emeléshez, viszont 3 évig ne legyen
emelés.
Szentirmay Tamás képviselő a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági üléssel kapcsolatos
kérdésre elmondja, hogy novemberben lett volna ülés, de az ottani téma okafogyottá vált és
abban maradtak, hogy egy későbbi időpontban kerül sor a bizottsági ülésre. Most januárban
lenne esedékes összehívni a bizottságot, és ehhez kell aktuális témát találni.
A Móricz Zsigmond utcában van a Kökény Sándor telke, ahol kint van a kerítés. Mit lehet
vele kezdeni?
Madari Andor alpolgármester elmondja, hogy tárgyalt a tulajdonossal, aki azt ígérte, hogy
tavasszal elbontja a kerítést.
Szentirmay Tamás képviselő
A tegnapi bizottsági ülésen újra szóba került a fogorvosi rendelő helyzete. Tegnap volt ott és
a festő még mindig dolgozott. Korábban volt szó róla, hogy megszüntették a központi fűtést
és elektromos radiátorokat szereltettek be. Kérdésére a szerelő azt válaszolta, hogy ez
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sokkal olcsóbb lesz, mintha gázzal történő fűtés. Csikós Mihály csoportvezető viszont azt a
tájékoztatást adta, hogy az elmúlt két hétben 50.000.- Ft-os áramszámlát halmoztak fel.
Mi ebből az igazság és ki fogja fizetni? Németh doktor régóta harcolt azért, hogy megkapja
a rendelőt, akkor miért nem tudta már olyan állapotba hozni, hogy használni is tudja? Ki
adott arra engedélyt, hogy indokolatlanul leszedette-e a radiátorokat és helyette elektromos
radiátorokat szereltetett fel? Tudomása szerint a lámpa már nem lehet akadály, mert
rendelkezésre áll, jó lenne ha használná is a rendelőt.
Felföldi Zoltán polgármester is azt szeretné, ha elindulna újra a fogorvosi rendelés. A
rezsi költséget az orvosok fizetik. A rezsi költség miatt döntött először úgy Kalocsa doktor, és
Németh doktor, hogy villanyfűtést fognak betenni, mert az olcsóbb. Ez azt is lehetővé tette,
hogy az önkormányzat az egész épületben megszüntette a fűtést, mert az ott lévő két orvos
saját magának önállóan villannyal oldja meg ezt. Az ő engedélyével szerelték le a radiátort.
A felső épületeket nem kell fűteni, az víztelenítve van, csak a labort kell fűteni, hetente 1-2
alkalommal néhány órára szintén elektromos módon.
Rácz doktorral is tárgyalt a rendelő költségtakarékos fűtéséről, és abban maradtak, hogy
megvárják a pályázat eredményét és ennek függvényében kerül sor a rendelő fűtés
korszerűsítésére. Kalocsa doktor és Németh doktor ezt nem tartották elfogadhatónak és még
ez évben elvégezték a fűtés átalakítását.
Dr. Rácz Péter képviselő, háziorvos
Németh doktorral beszélt a rendelés megkezdéséről, aki azt mondta, hogy hétfőn fog
kezdeni az új rendelőben.
Tornyi Gyula Laki-Gazda kft ügyvezetője tájékoztatásul elmondja, hogy az orvosi
rendelőkben levágott radiátorokból az alsó műhelysoron műhelyek, irodák, tűzoltószertár
fűtése lett megoldva, ezzel 6 db gázkonvektort lehetett lekapcsolni a rendszerről.
Czinege Edit képviselő elmondja, 2 lakos nehezményezte nála, hogy a közvilágítás nem
egyformán világít a faluban, az alkonykapcsoló nem egyszerre kapcsolja be a világítást,
miért nem 20 perccel később kapcsolják be, illetve 20 perccel korábban kapcsolják ki a
világítást. Tudja, hogy Polgármester bejárta az Alpolgármesterrel az utcákat. Milyen
eredményre jutottak?
Felföldi Zoltán polgármester
Azért nem egyforma a közvilágítás mindenhol, mert van alacsonyabb (36 W), van magasabb
(76 W) teljesítményű lámpák, narancssárgából 100 W-os lámpák, de van még ennél
nagyobb teljesítményűek is. Ezen kívül van, ahol minden lámpaoszlopon van égő, de van
olyan is ahol csak minden második oszlopon van, illetve van, ahol teljesen szabálytalanul
vannak elhelyezve a lámpatestek. A megoldáson még mindig dolgoznak. 1061 db a
lámpatestek száma és 767 db lámpatestet lenne indokolt megtartani.
Madari Andor alpolgármester megkérdezi Szentirmay Tamás képviselőtől, hogy van-e
annak valamilyen oka, hogy a cikkeiből nem derül ki, hogy ő önkormányzati képviselő.
Szerinte ez így ferdít egy kicsit a tényeken.
Szentirmay Tamás képviselő véleménye szerint ez nem változtat a lényegen.
Madari Andor alpolgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a kárpátaljai Mezőgecsén
böllérfesztivál lesz, ahová egy lakiteleki delegáció is el fog látogatni. A költségeket nem
lehet a vendéglátókra hárítani, ezért szükséges lesz a delegáció tagjainak beszállni a
költségekbe. Nem szeretné olvasni a baonon, hogy a képviselők az önkormányzat pénzén
mennek Mezőgecsére.
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Mivel több észrevétel nem volt, a Polgármester a testületi ülést berekesztette.
Kmft.

Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Czinege Edit
Madari Andor
jegyzőkönyv hitelesítők

