JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. június 7-i üléséről.

Határozat számok: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109/ 2012.(VI.07..)
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 7-i üléséről.
Jelen vannak:

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

Külön meghívottak:
Kis Nándorné gazdasági vezető
Tóth Sándor bizottsági kültag
Tigyi Istvánné Gond.Központ vezetője
Sütő Lászlóné óvodavezető
Szabóné Hunyadi Judit bölcsödevezető
Somodiné Német Ida Eötvös Iskola gazd.vez.
Tóthné Balla Mária Laki-Konyha vez.
Csikós Mihály beruházási és vagyongazd.csop.vez.
Varga Zoltán lakitelekma.hu szerkesztője

Felföldi Zoltán polgármester köszönti a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülésen 7 fő képviselőből jelen van 7 fő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Olajos István és Kalócz Antal képviselőket javasolja.
Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét ellenszavazat és tartózkodás
nélkül 7 igen szavazattal elfogadta.
A Polgármester a napirendet az alábbiak szerint javasolja módosítani, illetve kiegészíteni:
- 1- 11. napirend változatlan
- 12. napirend: „.DAOP.5.2.1/a-11-2011-0016) Csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése Lakiteleken”
c. napirendet javasolja tárgyalni plusz napirendként,

- 13-15. napirend: az eredeti 12-14. napirend
- 16. napirend: „Tanyagondnoki szolgáltatás” napirendet javasolja tárgyalni plusz napirendként,
- 17-25. napirend az eredeti 15-23 napirend
- 26. napirend az eredeti 28. napirend, ezzel egyidejűleg a napirendek a következő
napirendbe lépnek.
A Polgármester megkérdezi, hogy van-e a képviselőknek a napirendhez javaslata?
Javaslat nem volt.
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A Polgármester szavazásra bocsátotta a módosított napirendet.
A Képviselő-testület a módosított napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igen
szavazattal elfogadta.

NAPIREND:
1./ Tájékoztató a 2012. március 29. és 2012. június 6. közötti időszak polgármesteri
munkájáról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
2./ Lakitelek Önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
3./ Lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek
biztosításáról, azok pénzbeli megválthatóságáról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
4./ Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
5./ A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000.(XI.29.) önkormányzati
Rendelet módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
6./ Gondozási Központ intézményi térítési díjáról és személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1993.(III.31.) rendelet
módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
7./ KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőségjavító programhoz kapcsolódó Eu Önerő alap pályázathoz szükséges saját erő biztosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
8./ Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő átutalásának módjáról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
9./ Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott 73/2012.(V.03.) számú határozatának kiegészítése. (Tőzegbánya)
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
10./ 11/2012.(II.02.) sz. alatti határozat visszavonása valamint a települési folyékony hulladék
kvóta átadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
11./ DAOP-5.2.1/A-11-es csapadékvizes pályázat saját erő biztosítása a pályázatra vonat –
kozóan.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
12./ DAOP.5.2.1/a-11-2011-0016) Csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése Lakiteleken.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
13./ 2027/7 hrsz.-ú ingatlan részbeni értékesítése.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
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14./ Tájékoztató a Tőserdő Kft 2012. évi szezon kezdéséről.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
15./ Eötvös Iskola Lakiteleki Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda Tagintézménye által benyújtani kívánt TÁMOP-3.1.11.-12/2 óvodafejlesztés és a TÁMOP-6.1.2-11/1 Egészségre
nevelő és szemléletformáló életmód program – lokális színterek c. pályázatról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
16./ Tanyagondnoki szolgáltatás. (rendelet és határozat, külön szavaztatás)
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
17./ Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
18./ Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
19./ Gondozási Központ szakmai programja.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
20./Gondozási Központ házirendje.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
21./ Lakiteleki Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
22./ Lakiteleki Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
23./ Lakiteleki Bölcsőde szakmai programja
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
24./ Lakiteleki Bölcsőde házirendje.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
25 / Egyéb ügyek.

ZÁRT ÜLÉS:

26./ Jubileumi jutalom.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
27./ Lakitelek Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások pályáztatását lezáró döntés
meghozatala.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
28./ Behajthatatlan követelések.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
29./ Egyéb
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
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1. NAPIREND:
Tájékoztató a 2012. március 29. és 2012. június 6. közötti időszak polgármesteri
munkájáról.
/Tájékoztató kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a tájékoztatóhoz van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
A Polgármester kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

2. NAPIREND:
Lakitelek Önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletének módosítása.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester
hozzászólás?

megkérdezi, hogy a költségvetés módosításhoz van-e

Kalócz Antal képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke
A bizottság a költségvetés módosítást tárgyalta és elfogadásra javasolja.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetet.
A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igennel szavazott.
A Polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület megalkotta a 24/2012.(VI.08.)
rendeletét Lakitelek Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.03.)
önkormányzati rendeletének módosításáról.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2012.(VI.08.) számú rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről
önkormányzati rendeletének módosításáról.

szóló

3/2012.(II.03.)

1. §.
Lakitelek Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló módosított 3/2012.(II.03.)
rendelet (a továbbiakban rendelet) 2. §. helyébe az alábbi szöveg lép:

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
2.§.
/1/ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2012.
évi költségvetésének
- bevételi főösszegét
- kiadási főösszegét
- költségvetési hiány összegét
állapítja meg.

2 581 875 eFt-ban
3 115 105 eFt-ban
533 230 eFt-ban
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/2/ A Képviselő-testület a
- finanszírozási célú kiadások összegét
- a költségvetés összesített hiányát
állapítja meg.

36 000 eFt-ban
569 230 eFt-ban

/3/ A Képviselő-testület a /2/ bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a hiány belső finanszírozására szolgáló
működési célú pénzmaradvány igénybevétele
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása:
működési célú hitel igénybevétele
felhalmozási célú hitel igénybevétele

27 661 eFt
388190 eFt

54 156 eFt
99 223 eFt

2.§.

A rendelet 1. sz. melléklete módosul jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint.
A rendelet 2. sz. melléklete módosul jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint.
A rendelet 3. sz. melléklete módosul jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint.
A rendelet 4. sz. melléklete módosul jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint.
A rendelet 5. sz. melléklete módosul jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint.
A rendelet 6. sz. melléklete módosul jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint.

3. §.
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Lakitelek, 2012. június 7.

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

//Megjegyzés: A fenti rendeletet Lakitelek Jegyzője a mellékelt hirdetménnyel 2012. június 8án kihirdette./

3. NAPIREND:
Lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek
biztosításáról, azok pénzbeli megválthatóságáról.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Kalócz Antal képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke
A bizottság a költségvetés módosítást tárgyalta és elfogadásra javasolja.
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A Polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetet.
A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igennel szavazott.
A Polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület megalkotta a 25/2012.(VI.08.)
rendeletét a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó
parkolóhelyek biztosításáról, azok pénzbeli megválthatóságáról.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2012.(VI.08.) rendelete
Lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek
biztosításáról, azok pénzbeli megválthatóságáról.
Lakitelek Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.,
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel 253/1997.(XII.20.) Korm.
rendelet 44. §. (11) bekezdésében foglaltakra – a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet célja
Lakitelek Nagyközség területén a parkolási lehetőségek javítása a parkolóhely igénnyel járó
befektetések, beruházások megvalósításának elsegítése.

2. §.
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya Lakitelek Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

3. §.
Parkolóhelyek létesítése
(1) Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű
használatához az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 42. §. (2) és (4)
bekezdésben előírt mennyiségű és fajtájú gépjármű elhelyezési lehetőségét, továbbá
rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell a telken biztosítani. Meglévő
építmények bővítése, átalakítása, rendeletetésük módosítása esetében csak a
bővítésből, átalakításból, illetőleg az új rendeltetésből eredő többlet gépjármű
elhelyezéséről kell gondoskodni, a meglévők megtartása mellett.
(2) Az építtető a parkoló- illetve rakodóhelyeket a létesítmény megvalósulásával
egyidőben köteles megépíteni.
4. §.
Parkolóhelyek megváltása
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(1) A létesítendő parkolóhelyek számát és a létesítés módjára vonatkozó
kötelezettségeket az építési tervdokumentációnak és a hozzájárulás iránti
kérelemnek kell tartalmaznia.
(2) Amennyiben az építési engedélyezési eljárás során megállapítást nyer, hogy az 3. §.
(1) bekezdésében leírtak alapján a szükséges parkolóhely és kerékpár tároló
kialakítása az építési telken nem biztosítható, úgy:
a.) az építtető a parkolóhelyet a közterület közlekedésre szánt terület egy
részének, illetőleg a közforgalom céljára átadott magánút területe egy
részének felhasználásával – az út kezelőjének hozzájárulásával, és egyszeri
megváltási díj megfizetésével – megépíti, vagy
b.) az építtető Lakitelek Nagyközség Önkormányzatával (továbbiakban:
Önkormányzat) kötött megállapodás alapján a hiányként mutatkozó
parkolóhelyek és kerékpártárolók számának megfelelő, 5. §. (1) bek.-ben
meghatározott egyszeri megváltási díjat fizet.

5. §.
A megváltás ellenértéke
(1) A 4. §. (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott esetben az egyszeri pénzbeli
megváltás összege 50.000, azaz ötvenezer Ft/parkoló, a (2) bekezdés b.) pontjában
meghatározott esetben az egyszeri pénzbeli megváltás összege 100.000, azaz egyszázezer
Ft/parkoló. Az összegek az Áfá-t nem tartalmazzák. A közútkezelői hozzájárulás a megváltás
összege megfizetésének igazolását követően adható ki.
(2) A parkolóhely megváltásából befolyó összeget a költségvetésben nevesített bevételként
kell kezelni és azt 3 éven belül új közterületi parkoló kialakítására vagy meglévő parkolók
bővítésére, felújítására kell fordítani. Az önkormányzat gondoskodik a parkolóhelyek
megépítéséről, állagmegóvásáról, tisztántartásáról, a parkolóhoz tartozó zöldterületek
gondozásáról, az útburkolati jelek felfestéséről.
6. §.
(1) Azon várakozóhelyek használatát, amelyet az építtető a saját ingatlanán helyez el, a
rendeltetési egység (vendéglátóhely, üzlet, stb….) nyitva tartási ideje alatt a
közönség számára nyitva kell tartani. A parkoló igénybevételének lehetőségét jól
látható módon kell mindenkinek jeleznie.
(2) Jelen rendelet 4. §. (2) bekezdés a.) és b.) pontja szerint létesített várakozóhelyek
tekintetében az építtetőt kizárólagos használata nem illeti meg. Az így létesített
parkolóhelyek a közterületi parkolásra vonatkozó általános szabályok szerint vehetők
igénybe.
(3) A parkolóhely megváltására e rendelet alapján a polgármester a kérelmezővel
szerződést köt, melyben rögzíti a felek kötelezettségeit és a fizetési feltételeket.
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7. §.
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. A hatálybalépés után
beérkezett, valamint a folyamatban lévő, még el nem bírált építéshatósági
kérelmeknél kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 11/2009.(III.26.)
önkormányzati rendelet.
Lakitelek, 2012. június 7.
dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

//Megjegyzés: A fenti rendeletet Lakitelek Jegyzője a mellékelt hirdetménnyel 2012. június 8án kihirdette./

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek
biztosításáról, azok pénzbeli megválthatóságáról.
1. Társadalmi hatások
A rendelet elfogadását követően növekedne az önkormányzat azon bevétele, melynek
segítségével az önkormányzat új parkolóhelyeket fog kialakítani, illetve gondoskodni tud az
új parkolóhelyek építéséről, a meglévőek tisztántartásáról, állagmegóvásáról és a
parkolókhoz tartozó zöldövezetek gondozásáról.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A parkolóhelyek megváltásából befolyó összegből költségvetésünk többlet bevételekhez
juthat, mely összegeket elkülönítetten kezel és a későbbiekben parkolóhelyek kialakítására,
valamint meglévők felújítására tud fordítani.
3. Környezeti hatások
A befolyó összegekből az önkormányzat köteles lesz a parkolókhoz tartozó zöldövezeteket
gondozni, valamint a parkolókat tisztántartani, az útburkolati jeleket felfesteni, állagukat
megóvni.
4. Egészségügyi követelmények
Nem releváns.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet elfogadása következtében kimutatható adminisztratív terheket keletkeztető hatása
nincs.
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6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet elfogadása nélkül nem tud az önkormányzat szabályszerűen, illetve az
önkormányzattal szemben támasztott elvárásoknak megfelelően a parkolóhelyek
megépítéséről, illetve a parkolóhelyek megváltásáról rendelkezni.
7. A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek a hivatal keretén belül
rendelkezésre állnak. Pénzügyi többletköltséget a rendelet végrehajtásának biztosítása nem
igényel.

4. NAPIREND:
Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke
A bizottság az előterjesztést tárgyalta és javasolja, hogy a rendelet 1. § (1) bekezdésének
utolsó mondata az alábbiak szerint módosuljon:
„Gondoskodik a házhoz tartozó udvar és kert rendbetételéről, tisztántartásáról.”
A Polgármester szavazásra bocsátotta a módosított rendelet tervezetet.
A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igennel szavazott.
A Polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület megalkotta a 26/2012.(VI.08.)
rendeletét a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló,
többször módosított 15/1993. /IX. 16./ számú önkormányzati rendelet módosításáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2012.(VI.08.) rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló,
többször módosított 15/1993. /IX. 16./ számú önkormányzati rendelet módosításáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 33. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak
szerint módosítja a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról
szóló, többször módosított 15/1993. /IX. 16./ számú önkormányzati rendeletét:
1. §
A Rendelet 20. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeként a törvényben
meghatározott jogosultsági feltételeken kívül, a kérelmező vagy jogosult az általa
életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítés vonalával kívül
határos területet, járdát köteles tisztán tartani, az ingatlan állagának megóvását,
rendeltetésszerű használhatóságát, higiénikus állapotát biztosítani. Gondoskodik a házhoz
tartozó udvar és kert rendbetételéről, tisztántartásáról.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a jegyző megbízása alapján a
közterület-felügyelő - a kérelmező vagy jogosult hozzájárulásával és bevonásával - a
helyszínen ellenőrzi, ezt követően a helyszíni szemle eredményéről igazolást állít ki.
(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem állnak fenn, a jegyző a feltételek
teljesítésére legalább ötnapos határidő kitűzésével felszólítja a kérelmezőt vagy jogosultat –
az elvégezendő feladat/feladatok konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok
felszámolására, melynek határidőre történő teljesítéséről ismételt helyszíni szemlével kell
meggyőződni.
(4) Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását követően is a lakókörnyezet
rendezettségét folyamatosan köteles biztosítani az ellátás jogosultja az (1) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően.
(5) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak az aktív
korúak ellátása nem állapítható meg.
2. §.
Ezen rendelet módosítás a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő
napon hatályát veszti.

Lakitelek, 2012. június 7.

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

//Megjegyzés: A fenti rendeletet Lakitelek Jegyzője a mellékelt hirdetménnyel 2012. június 8án kihirdette./
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
A jogalkotásról szóló 1993. évi III. törvény 35. § (7) bekezdés alapján

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:
1. Társadalmi hatásai: rendezettebb, tisztább lakóingatlanok.
2. Gazdasági hatásai: a tervezettnek gazdasági hatása nincs.
3. Környezeti következményei: a rendelet-tervezet elfogadása esetén az aktív korúak által
életvitelszerűen lakott ingatlanok tisztábbá, gondozottabbá, rágcsálóktól, kártevőktől
mentessé válhatnak.
4. Egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezet a jelenlegi adminisztratív
terheket nem emeli.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége: a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §. (7) bek.-e, mely 2012. január 1. napjától
kezdődően hatályos.
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7. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szociális törvényben foglaltak
megsértése, törvényességi észrevétel.
8. Alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: az
aktív korúak ellátásával foglalkozó ügyintéző, valamint a közterület felügyelő folytatják le a
lakókörnyezet vizsgálatát. Hatékony munkaszervezéssel és a helyszíni ellenőrzések során a
közterület felügyelő további aktív közreműködésével a feladat megoldható.
Feltételként jelenik meg az önkormányzat gépjárművének fokozottabb igénybevétele,
valamint az ahhoz kapcsolódó üzemanyagköltség.

5. NAPIREND:
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000.(XI.29.) önkormányzati
rendelet módosítása.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Kalócz Antal képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést időhiány miatt nem tárgyalta, de személyes véleménye az, hogy
ne csak a védett személyt lehessen eltemetni a sírba, hanem bele lehessen temetni a közeli
hozzátartozók is.
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke
A bizottság tárgyalta az előterjesztést és meghatározták, hogy kik tartozhatnak a
köztiszteletben álló személyek közé, akik besorolhatók a védettség közé.
Felföldi Zoltán polgármester
Az Emberi Erőforrások Bizottságának javaslata szerint akik Lakitelekért Emlékérmet kaptak,
azok mindenképpen a védett körbe tartoznak.
Kalócz Antal képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke
Javasolja, hogy a védetté nyilvánítani kívánt sírokat előzetesen egyeztesse az önkormányzat
a családdal.
Az előterjesztés megtárgyalása után a Polgármester a rendelet tervezetben az alábbi
módosításokat javasolja elfogadni:
A rendelet 15/A. §-ának (1) bekezdése kiegészül és egy új (2) bekezdés kerül be a
rendeletbe: „
(1) „Lakitelek neves személyiségeinek sírjai legalább egy közeli hozzátartozó hozzájáruló
nyilatkozatával védetté nyilváníthatók. Élő közeli hozzátartozó hiányában nyilatkozat nélkül is
védetté nyilvánítható a sírhely.
(2) Lakitelekért Emlékéremben részesült Lakiteleken eltemetett személyek sírja e rendelet
erejénél fogva az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel automatikus védettséget élvez.”
A rendelet 15/B. §. (2) bekezdéséből kimarad a közvetlen hozzátartozó szó, és a (2)
bekezdés helyesen:
„(2)Az Önkormányzat a védett sírhelyek gondozására gondozási szerződést köthet
magánszemélyekkel és helyi civil szervezetekkel. Erről értesíteni kell az üzemeltetőt.”
A 15/B. § (5) bekezdéséből a közvetlen és lemenő hozzátartozóiból a közvetlen szó törlésre kerül
és a mondat helyesen:
(5)A védett sírba a rendeletben a sírnyitásra és rátemetésre vonatkozó szabályok
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megtartása, költségeinek viselése, továbbá a rátemetés előtti állapot helyreállítása mellett az
elhalt özvegye, valamint az elhalt felmenő és lemenő hozzátartozói (szülei, gyermekei)
is eltemethetők.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a módosított rendelet tervezetet.
A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igennel szavazott.
A Polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület megalkotta a 27/2012.(VI.08.)
rendeletét a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI.29.)
önkormányzati rendeletének módosításáról.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2012.(VI.08.) rendelete
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI.29.) önkormányzati
rendeletének módosítása
1. §.

A 26/2000. (XI.29.) önkormányzati rendelete, az alábbi 15/A. §.-al egészül ki:
15/A. §
Sírok védetté nyilvánítása
(1) Lakitelek neves személyiségeinek sírjai legalább egy közeli hozzátartozó hozzájáruló
nyilatkozatával védetté nyilváníthatók. Élő közeli hozzátartozó hiányában nyilatkozat nélkül is
védetté nyilvánítható a sírhely.
(2) Lakitelekért Emlékéremben részesült Lakiteleken eltemetett személyek sírja e rendelet
erejénél fogva az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel automatikus védettséget élvez.
(3) A védetté nyilvánítást kezdeményezheti minden lakiteleki születésű vagy lakhelyű
magánszemély, illetve Lakiteleken tevékenykedő civil szervezet.
(4) A védetté nyilvánítást írásban kell kezdeményezni, a kérelmezett személy
életútjának, amennyiben ez nem lehetséges tevékenységének rövid bemutatásával. A
beadványt Lakitelek polgármestere részére kell benyújtani.
(5) A kérelmeket a Képviselő-testület kulturális szakterülettel foglalkozó bizottsága bírálja
el, majd szakmai javaslataival alátámasztva a védelemre érdemes sírokat előterjeszti a
Képviselő-testületnek, amely félévente egyszer, minősített többséggel dönt a védetté
nyilvánításról.
(6) A temető üzemeltetője a nyilvántartó könyvben köteles feltüntetni
az adott
síremlék védettségének tényét.
(7) A védett síremlék megszüntetése, eltávolítása tilos. A sírhelytábla kiürítésekor vagy
átrendezésekor a helyén kell tartani, vagy a temetőnek erre a célra kijelölt részére kell
áthelyezni.
2. §.
A 26/2000. (XI.29.) önkormányzati rendelete, az alábbi 15/B. §.-al egészül ki:

15/B. §
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A védett sírok gondozása

(1) A védett sírhelyek gondozásáról az elhunyt hozzátartozói, ennek hiányában az
üzemeltető köteles gondoskodni.
(2) Az Önkormányzat a védett sírhelyek gondozására gondozási szerződést köthet
magánszemélyekkel és helyi civil szervezetekkel. Erről értesíteni kell az üzemeltetőt.
(3) A kulturális szakterülettel foglalkozó bizottság évente ellenőrzi, hogy a védett sírokat méltó
módon gondozzák-e.
(4) A védett sírokról a jegyző nyilvántartást, a Községi Könyvtár dísznyilvántartást vezet
(fotóval, leírással).
(5) A védett sírba a rendeletben a sírnyitásra és rátemetésre vonatkozó szabályok
megtartása, költségeinek viselése, továbbá a rátemetés előtti állapot helyreállítása mellett az
elhalt özvegye, valamint az elhalt felmenő és lemenő hozzátartozói (szülei, gyermekei) is
eltemethetők.
3. §.
E rendelet-módosítás a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, az azt követő napon
pedig hatályát veszti.

Lakitelek, 2012. június 7.

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

//Megjegyzés: A fenti rendeletet Lakitelek Jegyzője a mellékelt hirdetménnyel 2012. június 8án kihirdette./

6. NAPIREND:
Gondozási Központ intézményi térítési díjáról és személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1993.(III.31.) rendelet
módosítása.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a Gondozási Központ vezetője
és a Laki-konyha Kft ügyvezetője kérésére az Emberi Erőforrások Bizottságának ülése után
ismételten módosul az előterjesztés, és a rendelet tervezet az alábbiak szerint:
Reggeli
Ebéd
Vacsora
Összesen

253.- Ft/adag
513.- Ft/adag
232.- Ft/adag
998.- Ft/adag
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A határozat tervezet ÉTKEZÉSI NYERSANYAG KÖLTSÉGEK
/korcsoportonkénti
bontásban/ címszó alatt az e.pont kiegészül egy h./ ponttal az alábbiak szerint:
„h./ Gondozási Központ szociális étkezés 270.- Ft”
A Polgármester szavazásra bocsátotta a módosított rendelet tervezetet.
A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igennel szavazott.
A Polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület megalkotta a 28/2012.(VI.08.)
rendeletét a Gondozási Központ intézményen belül működtetett és személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapításáról szóló többször módosított
8/1993.(III.31.) ÖK. rendelet módosításáról.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2012.(VI.08.) rendelete
A Gondozási Központ intézményen belül működtetett és személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapításáról szóló többször módosított
8/1993.(III.31.) ÖK. rendelet módosításáról.

1.§.
A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.
Reggeli
Ebéd
Vacsora

253.- Ft/adag
513.- Ft/adag
232.- Ft/adag

2.§.
Ezen önkormányzati rendelet visszamenőleges hatállyal 2012. március 1. napjával lép
hatályba.

Lakitelek, 2012. május 9.

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

//Megjegyzés: A fenti rendeletet Lakitelek Jegyzője a mellékelt hirdetménnyel 2012. június 8án kihirdette./
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
A Gondozási Központ intézményen belül működtetett és személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjának megállapításáról szóló többször módosított 8/1993.(III.31.)
ÖK. rendelet módosításához
1. Társadalmi hatások
Nem releváns.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet módosítás hatására – a 2012. március 1-én szintén jelen rendelethez kapcsolódó
módosítással együtt, mely a Gondozási Központ időskorúak ápoló- gondozó otthoni ellátására
vonatkozott – növekedni fog azon ellátottak száma, akik igénybe kívánják venni a Gondozási Központ
ellátását, nyújtotta szolgáltatásait, melynek következtében növekedni fog a Gondozási Központ
bevétele és így annak működtetése hosszú távon biztosítva lesz.
3. Környezeti és egészségügyi következmények
Nem releváns.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet módosítás többlet terhet nem ró az adminisztratív munkákat végzőkre.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény V. címe, mely a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának feladat- és jogkörére vonatkozik, annak
92./B. §. (1) bek. a. pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami
fenntartója köteles konkrét összegben meghatározni az intézményi térítési díjat.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a módosított határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a módosított határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül
7 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2012.(VI.07.) számú határozata
28/2012.(III.01.) számú, étkezési nyersanyagköltségek megállapítására vonatkozó
határozat módosítása.
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 28/2012.(III.01.)
számú határozatának 1/e. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint:
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ÉTKEZÉSI NYERSANYAG KÖLTSÉGEK
/korcsoportonkénti bontásban/

e./ Gondozási Központ /napi háromszori étkezés/
h./ Gondozási Központ szociális étkezés

526.- Ft
270.- Ft

Egyebekben a 28/2012. (III. 1.) sz. alatti határozat többi pontjai változatlan tartalommal
maradnak.
Határidő:
Felelős:

értelemszerű
Felföldi Zoltán polgármester

7. NAPIREND:
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőségjavító programhoz kapcsolódó Eu Önerő alap pályázathoz szükséges saját erő
biztosítása.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Kalócz Antal képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést tárgyalta és nem támogatja addig, amíg nem kap az
önkormányzat arra garanciát – amiről már kb. két éve tárgyaltak – hogy a Bácsviz Zrt.
átvállalja az önrészt és kifizeti az önkormányzat helyett. A bizottság véleménye szerint nagy
kockázatot vállalna az önkormányzat, ha elfogadná az előterjesztést. Tudomása szerint a
Bácsviz Zrt küldött egy határozatot az önerő vállalásáról, ami nem volt egyértelmű.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző elmondja, hogy a határozatot a Pénzügyi Bizottság ülésén
ismertette. A határozat nem egyértelmű, mert a nyereség terhére vállalják az önerőt.
Felföldi Zoltán polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a több
lehetőség van annak függvényében, hogy mennyi idő áll rendelkezésre a pályázat
benyújtásához:
- nem fogadja el a testület az előterjesztést és a következő ülésig tisztázza a felmerült
problémát,
- nem fogadja el a testület az előterjesztést, ezzel a önkormányzat elesik a konzorciumi
pályázattól,
- az önkormányzat nyilatkozatának hiánya miatt minden település elesik a pályázattól,
aminek az lenne a következménye, hogy az ivóvízjavító programra nem kerül sor.
Javasolja az előterjesztést elfogadni és javasol egy külön határozatot is elfogadni, mely
szerint az önkormányzat csak akkor vesz részt az önerő biztosításában, ha ezzel
egyenértékű összeget a Bácsviz Zrt. biztosít.
Van egyfajta rizikója, de az előző képviselő-testület úgy hozta meg a konzorciumhoz
csatlakozó határozatát, hogy csak akkor vesz részt, hogy ha a Bácsviz Zrt az önerőt
biztosítja. Emlékezteti a testületet, hogy ugyanezekkel a számokkal már az elmúlt év
decemberében elfogadtak egy ugyanilyen határozatot. Azért kell ismét elfogadni, mert nem
volt meg az uniós önrészre a döntés és nem lehetett benyújtani a pályázatot.
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Kalócz Antal képviselő továbbra is kockázatosnak találja a társulás kérését.
Felföldi Zoltán polgármester kérni fog a Bácsviz Zrt-től egy megnyugtató nyilatkozatot.
Kalócz Antal képviselő véleménye szerint a kiegészítő határozatban hivatkozni kell a 2010.
évben hozott határozatra.
A Polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztés mellékletét képező határozat
tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2012.(VI.07.) számú határozata
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőségjavító programhoz kapcsolódó Eu Önerő Alap pályázathoz szükséges saját erő
biztosítása
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és
az alábbi határozatot hozza:
1.: Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP1.3.0/09-11-2011-0023 jelű pályázat 52.398.738.- Ft összegű nem elszámolható költségelem
részeként a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodás IV. fejezetében elfogadott elvek alapján 989 862.- Ft
összeget a pályázat Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányában foglalt ütemezés szerint
költségvetésében biztosít.
2.: Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kék-víz” Észak-BácsKiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által önerő támogatás céljából
benyújtandó pályázathoz az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.)
BM rendelet alapján a határozat mellékletét képező nyilatkozatot teszi.
3.: Lakitelek Nagyközség Önkormányzata felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert a
nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
A Polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztéssel összefüggésben az alábbi
határozati javaslatot:
„Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja az 1/2010.(I.14.)
határozatban foglaltakat – mint a programban való részvétel feltételét – azaz a Képviselőtestület kijelenti, hogy az alapító okirat aláírásának feltétele volt, hogy a BÁCSVIZ ZRT a
megvalósításhoz szükséges önerőt, illetve a társulás működési költségeinek biztosítását
átvállalja.”
A Képviselő-testület a határozati javaslatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
92/2012.(VI.07.) számú határozata
1/2010.(I.14.) önkormányzati határozat megerősítése.
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja az
1/2010.(I.14.) határozatban foglaltakat – mint a programban való részvétel feltételét –
azaz a Képviselő-testület kijelenti, hogy az alapító okirat aláírásának feltétele volt,
hogy a BÁCSVIZ ZRT a megvalósításhoz szükséges önerőt, illetve a társulás
működési költségeinek biztosítását átvállalja.

8. NAPIREND:
Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként
befizetett és fennmaradt önerő átutalásának módjáról.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Mivel hozzászólás nem volt, a Polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2012.(VI.07.) számú határozata
Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként
befizetett és fennmaradt önerő átutalásának módjáról.
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Alföldi
Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlésének 8/2011.(XII.07.) határozata alapján
nyilatkozik arról, hogy a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére
tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő 70 %-át, azaz Lakitelek
Nagyközség
Önkormányzata
esetében
490.170.Ft-ot
a
Lakiteleki
Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018 számú bankszámlára kéri
utalni, melynek tulajdonosa Lakitelek Önkormányzata.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű

9. NAPIREND:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott 73/2012.(V.03.) számú
határozatának kiegészítése. (Tőzegbánya)
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét és megkérdezi, hogy az
előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Mivel hozzászólás nem volt, a Polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
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A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2012.(VI.07.) számú határozata
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott 73/2012 (V. 3.) sz.
alatti határozatának kiegészítése
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozattal hozzájárul
ahhoz, hogy kiegészítésre kerüljön a 73/2012 (V. 3.) sz. alatti határozat akként, hogy
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata nyilatkozik, arra nézve, hogy a 0196/10. valamint a
0196/12. hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának ingyenesen megszerzése, azaz a tulajdonba
adás érdekében felmerülő valamennyi költség megtérítését vállalja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester

10. NAPIREND:
11/2012.(II.02.) sz. alatti határozat visszavonása valamint a települési folyékony
hulladék kvóta átadása.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét és megkérdezi, hogy az
előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Mivel hozzászólás nem volt, a Polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2012.(VI.07.) számú határozata
11/2012.(II.02.) sz. alatti határozat visszavonása valamint a települési folyékony
hulladék kvóta átadása Nyárlőrinc Község Önkormányzata részére
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozza.
Visszavonja a 11/2012.(II.02.) sz. alatti határozatát.
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata hozzájárulását adja a melléklet nyilatkozathoz.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
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NYILATKOZAT
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a lakiteleki
szennyvíztisztító telep (0115/31 hrsz.) települési folyékony hulladék (TFH) fogadási
kapacitásának 5m³/nap mennyiségét átadja Nyárlőrinc Község Önkormányzata részére,
visszavonásig.
Ez a mennyiség fedezi a nyárlőrinci TFH mennyiségének elhelyezését.

Lakitelek, 2012. június 7.

………………………………………………………..
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata
képv. elj.: Felföldi Zoltán polgármester

11. NAPIREND:
DAOP-5.2.1/A-11-es csapadékvizes pályázat saját erő biztosítása a pályázatra
vonatkozóan.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét és megkérdezi, hogy az
előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Mivel hozzászólás nem volt, a Polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2012.(VI.07.) számú határozata
DAOP-5.2.1/A-11-es csapadékvizes pályázat saját erő biztosítása a pályázatra
vonatkozóan
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta,
és az alábbi határozatot hozza:
1. Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a DAOP5.2.1/A-11-2011-0016 azonosító számú projekt megvalósításához az ÁFA
kompenzáció miatt növelt projektösszeg önerejét biztosítja.
2. A pályázat adatai az ÁFA kompenzációt követően:
•

A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi
száma: Lakitelek, Széchenyi krt. (356, 1037), Kiss J. u. (173), Vak B. u. (270),
Semmelweis u. (201), Martinovics u. (240), Kodály Z. u. (263), Kinizsi P. u.
(5/31), Szikra u. (771), 273, 288, 785, 1039/4, 1042/19, Arany J. u. 617 hrsz.

22

•
•
•
•
•
•
•
•

A projekt megnevezése: „Csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése Lakiteleken”
A pályázati konstrukció száma: DAOP-5.2.1/A-11
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 105 973 132 Ft
A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési
költsége (elszámolható költségét): bruttó 104.957.132,- Ft
Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: bruttó
10.495.713,- Ft, saját forrás
Az igényelt támogatás összege: 94.461.419,- Ft
Nem elszámolható költség (eszköz korlát túllépése miatt): bruttó 1 016 000 Ft
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az
önkormányzati önrész és az el nem számolható költség összegét a
költségvetésben, elkülöníti.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletbe való
beépítésről gondoskodjon.
Felelős:
Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

12. NAPIREND:
DAOP.5.2.1/a-11-2011-0016) Csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése Lakiteleken.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét és megkérdezi, hogy az
előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Mivel hozzászólás nem volt, a Polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2012.(VI.07.) számú határozata
„Csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése Lakitelken” tárgyú közbeszerzési
eljárás lezárása (DAOP-5.2.1/A-11-2011-0016)
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta,
és az alábbi határozatot hozza:
1. Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
„Csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése Lakitelken” tárgyú, a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése a) pontja alapján indított
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban érvényes
ajánlatot nyújtott be:
•
•

Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.)
HE-DO Kft. (3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1.)
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2. Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy az
értékelési szempontok alapján a tárgyalást követően az összességében
legkedvezőbb (nyertes) ajánlatot a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) adta, az
alábbi értékelési szempontokkal:
• Nettó ajánlati ár (HUF): 72.629.000
• Teljesítés során igazoltan alkalmazni kívánt munkanélküli vagy tartósan
munkanélküli (fő): 0
3. Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy az
értékelési szempontok alapján a tárgyalást követően az összességében második
legkedvezőbb ajánlatot a HE-DO Kft. (3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1.) adta, az
alábbi értékelési szempontokkal:
• Nettó ajánlati ár (HUF): 82.100.000
• Teljesítés során igazoltan alkalmazni kívánt munkanélküli vagy tartósan
munkanélküli (fő): 0
4. Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a nyertes
ajánlat ajánlati ára (72.629.000,- Ft) nem haladja meg a projektben rendelkezésre
álló forrást (72.629.965,- Ft).
5. Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a fentiek alapján a
„Csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése Lakitelken” tárgyú, a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése a) pontja alapján indított
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményesnek
minősíti és falhatalmazza a Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesterét a Vállalkozási Szerződés aláírására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal.

13. NAPIREND:
2027/7 hrsz.-ú ingatlan részbeni értékesítése.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke
A bizottság az előterjesztést tárgyalta és nem támogatja az értékesítést.
Kalócz Antal képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke
A bizottság is tárgyalta az előterjesztést és nem támogatta az értékesítést.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 1 tartózkodás mellett 1 igen és 5 nem
szavazattal elutasította és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2012.(VI.07.) számú határozata
2027/7 helyrajzi számú ingatlan részbeni értékesítése
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza.
A Képviselő-testület nem jelöli ki értékesítésre a Lakitelek 2027/7 helyrajzi számú
földterületet.

14. NAPIREND:
Tájékoztató a Tőserdő Kft 2012. évi szezon kezdéséről.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a tájékoztatóhoz?
Kalócz Antal képviselő észrevételezi, hogy a tájékoztatóban az elvégzett munkálatok
listájánál a 3 db Calpeda keringtető szivattyú felsorolásánál homokpótlás szerepel.
Homokpótlás miért kell a szivattyúhoz? Úgy gondolja, hogy elírás történt.
Szentirmay Tamás képviselő megjegyzi, hogy a múlt heti határjáráskor nem nézték meg a
Tősfürdőt. Kéri, hogy legközelebbi határjáráson a Tősfürdőre is kerüljön sor.
Madari Andor alpolgármester
A tájékoztató szerint a főépületnek komoly problémái vannak. Hosszú évek óta beázik,
statikai problémák vannak, ezért javasolja a statikai vizsgálat végrehajtását és esetlegesen
be kell vonni a fellelhető felelőst is, és valamilyen szinten felelősségre kellene vonni.
Felföldi Zoltán polgármester ha jól értelmezi, akkor a Kft rendeljen meg statikai vizsgálatot
és a statikai vizsgálat azt is mondja meg, hogy ezek a statikai problémák mikor keletkeztek
és ki a felelőse. A kezdeményezést továbbítani fogja a Kft ügyvezetője felé.
Szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület a Tőserdő Kft 2012. évi szezon kezdéséről szóló tájékoztatóját
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot
hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
99/2012.(VI.07.) számú határozata
Tájékoztató a Tőserdő Kft 2012. évi szezon kezdéséről.
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza:

Képviselő-testülete

a

tájékoztatót

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tőserdő Kft. 2012-es
szezon kezdéséről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
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15. NAPIREND:
Eötvös Iskola Lakiteleki Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda Tagintézménye által
benyújtani kívánt TÁMOP-3.1.11.-12/2 óvodafejlesztés és a TÁMOP-6.1.2-11/1
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód program – lokális színterek c.
pályázatról.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét és megkérdezi, hogy az
előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Mivel hozzászólás nem volt, a Polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
100/2012.(VI.07.) számú határozata
az Eötvös Iskola Lakiteleki Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda által benyújtani kívánt
TÁMOP-3.1.11.-12/2 Óvodafejlesztés és a TÁMOP-6.1.2-11/1 Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmód program –lokális színterek c. pályázatról
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza:
Az Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Eötvös Iskola
Lakiteleki Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda ( Lakitelek, Kiss J. utca.1/a szám.)
pályázatot nyújtson be a TÁMOP-3.1.11.-12/2 Óvodafejlesztés és a TÁMOP-6.1.211/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód program –lokális színterek
című pályázatokra.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Sütő Lászlóné óvodavezető

16. NAPIREND:
Tanyagondnoki szolgáltatás.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy több okból, illetve több
helyről is felmerült, hogy érdemes lenne Lakiteleken a tanyagondnoki szolgáltatást
bevezetni, amely olyan szolgáltatást jelentene, ami a szolgáltatás szakmai jellegét tekintve a
Gondozási Központhoz kapcsolódhatna, finanszírozását tekintve pedig állam normatív
finanszírozná. Ennek tudatában készült az előterjesztés, de az előterjesztés készítése
közben kiderült, hogy van egy új jogszabály változás, mely szerint nem jár normatíva a
tanyagondnoki szolgáltatásra. Keresik a megoldást arra, hogy az un. nemzeti rehabilitációs
és szociális hivatalnak be kell fogadni normatívára plusz férőhelyeket. Jelen pillanatban
nincs olyan, aki biztosan meg tudná mondani, hogy befogadják-e, milyen feltételekkel és
mikortól. Nagy valószínűségnek tűnik az, hogy július 1. után fognak úgy módosulni a
szabályok, ami lehetőséget biztosít arra, hogy normatíva biztosítására benyújtsa az
önkormányzat. Ahhoz, hogy a lehetőség meg legyen, ahhoz létre kell hozni a tanyagondnoki
szolgáltatást, ezért megalakítanák a szolgálatot szeptember 1-i bevezetéssel. Ezen idő alatt
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ki tudni lehet, hogy lehet-e rá plusz normatívát igényelni, vagy nem. Ha nem, akkor még
mindig meg lehet szüntetni a tanyagondnoki szolgáltatást szeptember 1-ig.
Javasolja, hogy indítsa be az önkormányzat és nézzék meg, hogy be tudják-e indítani a
normatív rendszerrel.
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Kalócz Antal képviselő megkérdezi, hogy meg van-e már, hogy ki lesz a 2 fő
tanyagondnok?
Felföldi Zoltán polgármester
A konkrét személyek még nincsenek meg, de át kell gondolni, hogy átcsoportosítással, vagy
külső felvétellel oldják meg a 2 főt. Mindkettőre lát lehetőséget, de a tanyagondnok azután
lesz, amikor létrehozták a tanyagondnoki szolgálatot, sőt szeptember 1-től ha be tudják
indítani a rendszert.
Szavazásra bocsátotta a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet tervezetet.
A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igennel szavazott.
A Polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület megalkotta a 29/2012.(VI.08.)
rendeletét a tanyagondnoki szolgáltatásról.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2012.(VI.08.) rendelete
Tanyagondnoki szolgáltatásról.

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 60 §.a alapján, valamint az 1/2000.(I.17.) SZCSM 39. §.-a alapján a tanyagondnoki szolgáltatásról
a következő rendeletet alkotta:
1. §.
A rendelet célja, hatálya
(1) A rendelet célja:
a.) A szociális alapellátások bővítése,
b.) a tanyás települési hátrányok csökkentése, a közszolgáltatáshoz való hozzájutás
elősegítése, az életfeltételek javítása,
c.) A település, elsősorban a külterületen élő lakosok számára az alapvető szükségletek
kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése,
d.) a közösség fejlesztése, a civilszféra erősítése, jobb életminőség biztosítása, elsősorban a
tanyán élőknek.
(2) A rendelet hatálya Lakitelek Nagyközség közigazgatási területén, - életvitelszerűen
(állandó és ideiglenes jelleggel) lakó és tartózkodó személyekre - terjed ki. A tanyagondnoki
szolgáltatás feladatait Lakitelek Nagyközség közigazgatási területén látja el.

2. §.
Tanyagondnoki szolgáltatás feladatai
(1) A tanyagondnoki szolgáltatás
alapfeladatai:
a) a közreműködés
aa) az étkeztetésben,

közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó
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ab) a házi segítségnyújtásban,
ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,
bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás
biztosítása;
c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása,így
ca) az óvodába, iskolába szállítás,
cb) az egyéb gyermekszállítás.
(2) A tanyagondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó
feladatai a lakossági szolgáltatások, így
a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése,
segítése,
b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározottakon
kívüli
egyéb
alapszolgáltatások
biztosításában
való
közreműködés.
(3) A tanyagondnoki szolgáltatás során az Önkormányzati feladatok megoldását segítő,
közvetett szolgáltatásnak minősül:
a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,
b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.
(4) A tanyagondnoki szolgálat köteles segíteni a Polgármesteri Hivatal munkáját.

3. §.
A tanyagondnoki körzetek.

(1) A Lakitelek Nagyközség közigazgatási területén két tanyagondnoki körzet kerül
kialakításra:
I. körzet: Felsőalpár 1-91, Kisalpár 1-120, Szikra 1-7. (305 fő)
II. körzet: Szikra 55-205, Szikra 228-348, Szikra 207-225 (Kapásfalu) (249 fő)
(2) A tanyagondnoki szolgálat feladatait a Gondozási Központ keretén belül látja el, mely
intézmény keretén belül a tanyagondnoki szolgálat önálló szakmai egységként működik.
A Gondozási Központ alapító okirata tartalmazza a tanyagondnoki szolgálat feladatainak
ellátását.
(3) Lakitelek közigazgatási területén a tanyagondnoki szolgáltatást két tanyagondnok látja
el. A tanyagondnokokat az önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki, menti fel, az egyéb
munkáltatói jogokat a Gondozási Központ vezetője gyakorolja. Az elvégzett munkáról évente
kötelesek beszámolót készíteni a képviselő-testületnek.
(4) Tanyagondnok munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás
kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett, a munkakör betöltéséhez szükséges
tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától
számított 2 éven belül elvégzi.
4. §.
A tanyagondnoki szolgálat működése
(1)
A tanyagondnoki szolgálat önálló, részletes szakmai programmal, szervezeti és
működési szabályzattal rendelkezik, mely a Gondozási Központ szakmai programjához,
szervezeti és működési szabályzatához kapcsolódik.
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(2)
A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.
(3)
A tanyagondnokok tevékenységüket tevékenységnaplóban kötelesek dokumentálni.
(4)
Az önkormányzat a tanyagondnoki szolgálat ellátásához körzetenként 1 db
gépjárművet biztosít. A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítással és CASCO
biztosítással rendelkeznek. A gépjárművek üzemképes állapotban tartásáért a
tanyagondnokok felelősek. A gépjárművek üzemeltetésére külön szabályzat vonatkozik.
5. §.
A tanyagondnoki szolgálat igénybevételi rendszere
(1)
A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele szóbeli és írásbeli kérelemre illetve az adott
intézmény vezetőjének jelzése alapján történik. Az igényeket a tanyagondnokoknál vagy a
Gondozási Központ vezetőjénél jelezhetik. A kérelem elutasítása esetén köteles az erről
szóló döntést a Gondozási Központ vezetője indokolással ellátva, írásba foglalni.
(2)
A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele jövedelmi viszonyok vizsgálatától
függetlenül történik.
(3)
A tanyagondnoki szolgáltatás iránti igények kielégítésének lehetőségéről és módjáról
a tanyagondnok önállóan dönt, a 2. §.-ban felsorolt feladatok rangsora és a racionális
munkaszervezés szempontjainak figyelembevételével. Döntése ellen a jogosultak panasszal
a Gondozási Központ vezetőjénél élhetnek.
6. §.
Záró rendelkezések

A rendelet 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.

Lakitelek, 2012. június 7.

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

Dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

/Megjegyzés: A fenti rendeletet Lakitelek Jegyzője a mellékelt hirdetménnyel 2012. június 8án kihirdette./

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a tanyagondnoki szolgálatról
Társadalmi hatások
A rendelet elfogadása jelentős változásokat eredményezne főképpen az életvitelszerűen
külterületen élő lakosok körében.
A hátrányos helyzetű, szolgáltatás hiányos tanyák
esélyegyenlőségét növeli, az ott élők életfeltételeit javítja, a közszolgáltatásokhoz való
hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítését segíti elő. Bővül a település szolgáltatási
funkciója, melynek közösségfejlesztő hatása mutatkozik. Az életminőség javul.
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Gazdasági, költségvetési hatások
Többletköltséget jelent a tanyagondnokok munkabére, járulékai, a gépjárműveik
üzemeltetése, műszaki állapotuknak rendbehozatala, valamint szinten tartása.
Környezeti hatások
Nem releváns.
Egészségügyi követelmények
A tanyagondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó
alapfeladatai közül kiemelendő az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
a háziorvosi rendelésre szállítás, az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, valamint a
gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet adminisztratív terheket elsősorban a tanyagondnokokra róna, hiszen
tevékenységnaplót ill. a gépjárművek menetleveleit, valamint egyéb a törvény által előírt
nyilvántartásokat kell vezetniük.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000.(I.07.) SZCSM. rendelet rendelkezései alapján a tanyagondnokok
szolgáltatásokat végeznek, elsősorban a külterületen élők számára a rászorultság, kor,
egészségi állapot szociális egyéb tényezőkre tekintet nélkül.
A jogalkotás elmaradásával a hatásvizsgálati lap „társadalmi hatások” címszó alatt felsorolt
körülmények szenvednének hátrányt, így pl. az esélyegyenlőség elve, valamint a
külterületen élők életfeltételeinek javítása.
A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges többletfeltételek az alábbiak:
- személyi: 2 fő tanyagondnok
- tárgyi: 2 db gépjármű,
- pénzügyi: tanyagondnokok munkabére, járulékai, a gépjárműveik üzemeltetése, műszaki
állapotuknak rendbehozatala, valamint szinten tartása.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a tanyagondnoki szolgáltatás körzeteiről szóló
határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
101/2012.(VI.07.) számú határozata
Tanyagondnoki szolgáltatás körzetei.
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az alábbi két
tanyagondnoki körzet kialakításához:
I. körzet: Felsőalpár 1-91, Kisalpár 1-120, Szikra 1-7. (305 fő)
II. körzet: Szikra 55-205, Szikra 228-348, Szikra 207-225 (Kapásfalu) (249 fő)
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Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű

17. NAPIREND:
Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a napirendnél ugyanaz a
probléma, mint a tanyagondnoki szolgálatnál, de ha a normatíva befogadáson nem is jut
könnyen előre az önkormányzat, a plusz térítési díj miatt a férőhely növelés mindenképpen
javasolt és az alapító okirat módosítás részben a férőhely növelés miatt vált szükségessé.
Ezen kívül pl. az ellátási terület kiterjesztését és a tanyagondnoki szolgáltatást is
tartalmazza.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző jelzi, hogy az okiratokat be kell küldeni a Kormányhivatalnak,
illetve szakhatósági állásfoglalásokat kell kérni és elképzelhető, hogy módosításokat fognak
kérni a dokumentumokban. Ezért a hatálybalépés akkor történik meg, amikor jogerőssé vált
a működési engedély.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
102/2012.(VI.07.) számú határozata
Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ melléklet szerinti alapító
okiratának módosítását jóváhagyja.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről
az arra jogosultakat értesítse ill. az ahhoz kapcsolódó szükséges jogi lépéseket megtegye.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű

ALAPÍTÓ OKIRAT
egységes szerkezetben
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ Alapító
Okiratának felülvizsgálata részeként az alábbi alapító okiratot adja ki:
1./ Költségvetési szerv adatai:
- megnevezése :
- Székhelye, címe:
- Működési területe:
Alapszolgáltatások vonatkozásában:
-

Szakosított ellátás vonatkozásában:
Költségvetési szerv törzsszáma:

Gondozási Központ
6065 Lakitelek, Béke u 20.
Lakitelek Nagyközség közigazgatási területe
országos működési területű
632449
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- Költségvetési szerv adószáma:
16636327-1-03
- Költségvetési szerv statisztikai száma:
16636327-8730-322-03
- Költségvetési szerv törzskönyvi száma : (PÍR)
632449
2./ Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvényben foglaltak
szerinti szociális alapszolgáltatás és szociális szakellátás.
3./ Költségvetési szerv alapfeladatai:
a., alaptevékenységei keretében :
Alaptevékenységi TEAOR száma
- Szociális étkeztetés
889921
- Házi segítségnyújtás
889922
- Idősek Nappali ellátása
881011
- Demens betegek nappali ellátása
881012
- Tanyagondnoki szolgálat
889928
- Időskorúak bentlakásos ellátása
Alapvető szakágazat :
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 873000
- Idősek bentlakásos ellátása
873011
- Demens betegek bentlakásos ellátása
873013
b., egyéb feladatok:
Gondozási Központ intézményegységben saját tálalókonyha működtetése – az
intézmény ellátottjai és dolgozói étkeztetése érdekében
4./ Egyes tevékenységek feladat mutatói:
Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással:
(Idősek bentlakásos ellátása, demens betegek ellátása)
17 fő
Házi segítségnyújtás
27 fő
Szociális étkeztetés
Nappali szociális ellátás (Idősek, demens betegek, fogyatékos gyermekek)
15 fő
Tanyagondnokság (Külterületen élő, Lakitelek Nagyközség Közigazgatási területéhez
tartozó lakosság részére, 544 fő )
2 körzet
5./ Költségvetési szerv irányító szerve:
Lakitelek Nagyközség Képviselő-testülete
6/ Költségvetési szerv irányító szervének székhelye:
6065 Lakitelek,Széchenyi krt 48.
7./ Költségvetési szerv alapító szerve:
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata
8./ Költségvetési szerv működési köre:
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, tanyagondnokság
tekintetében
Lakitelek Nagyközség Közigazgatási Területe
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása tekintetében
Magyarország egész területe
9./Költségvetési szerv jogállása:
Önálló jogi személy
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10./ Gazdálkodási jogköre:
Önállóan működő költségvetési szerv. Az előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából részjogkörű szerv
11./ Pénzügyi, gazdasági feladatai ellátó szerv:
Lakitelek Polgármesteri Hivatala, 6065 Lakitelek, Széchenyi krt.48 (PIR: 3380199)
12./ Költségvetési szerv vezetése :
Gondozási Központot az intézményvezető vezeti
13./ Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét – nyilvános pályázati eljárás útján Lakitelek Nagyközség
Képviselőtestülete nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet alapján.
14./ Költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogállása:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény alapján
közalkalmazotti jogviszony.
15./ A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
Lakitelek Béke u 20. szám alatti, önkormányzati tulajdonú 862. hrsz-ú ingatlan
16./ Költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon rendelkezésre bocsátása:
Az alapítótól ingyenes használatba kapja. A feladat ellátásához rendelkezésre állnak
a költségvetési szervben leltár szerint nyilvántartott ingó-, és ingatlan vagyontárgyak.
A fenntartási feladatokkal járó kötelezettségek az önkormányzatot terhelik.
17./ Költségvetési szerv alapításának időpontja :
1992.június 01.
Záradék: Az egységes szerkezetű alapító okiratot Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 102/2012.(VI.7,) .sz. alatti határozatával elfogadta, hatályba a működési
engedély jogerőssé válásával lép.
Lakitelek, 2012. június 7.
Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

18. NAPIREND:
Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Mivel hozzászólás nem volt, a Polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének
103/2012. (VI.7.) határozata
Gondozási Központ szervezeti és működési szabályzata
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ melléklet szerinti
szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről
az arra jogosultakat értesítse ill. az ahhoz kapcsolódó szükséges jogi lépéseket megtegye.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
/Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 1. számú
melléklete./

19. NAPIREND:
Gondozási Központ szakmai programja.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Mivel hozzászólás nem volt, a Polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének
104/2012. (VI.7.) határozata
Gondozási Központ szakmai programja
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ melléklet szerinti szakmai
programját jóváhagyja.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről
az arra jogosultakat értesítse ill. az ahhoz kapcsolódó szükséges jogi lépéseket megtegye.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
/Gondozási Központ szakmai programja a jegyzőkönyv 2. számú melléklete./

20. NAPIREND:
Gondozási Központ házirendje.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
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Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Mivel hozzászólás nem volt, a Polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének
105/2012. (VI.7.) határozata
Gondozási Központ házirendje
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ melléklet szerinti
házirendjét jóváhagyja.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről
az arra jogosultakat értesítse ill. az ahhoz kapcsolódó szükséges jogi lépéseket megtegye.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
/Gondozási Központ házirendje a jegyzőkönyv 3. számú melléklete./

21. NAPIREND:
Lakiteleki Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének
106/2012. (VI.7.) határozata
Lakiteleki Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Lakiteleki Bölcsőde melléklet szerinti alapító
okiratának módosítását jóváhagyja.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről
az arra jogosultakat értesítse ill. az ahhoz kapcsolódó szükséges jogi lépéseket megtegye.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
ALAPÍTÓ OKIRAT
egységes szerkezetben
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Lakiteleki Bölcsődére az alábbi
alapító okiratot adja ki:

A költségvetési szerve neve:
A költségvetési szerv székhelye:
A költségvetési szerv törzsszáma

Lakiteleki Bölcsőde
6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2.
632450
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A költségvetési szerv adószáma
A költségvetési szerv statisztikai száma
A költségvetési szerv törzskönyvi száma
(PIR)
Jogszabályban meghatározott
közfeladata:

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

16639021-1-03
16639021-8891-322-03
632450
a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
meghatározott
bölcsődei
gyermekjóléti
szolgáltatás
A családban nevelkedő elsődlegesen 3 éven
aluli gyermekek napközbeni ellátását,
szakszerű gondozását és nevelését biztosító
intézmény.
889110 Bölcsődei ellátás
8891 Gyermekek napközbeni ellátása:

Alapvető szakágazat
Alaptevékenységi TEÁOR száma
Alaptevékenységei
bölcsődei ellátás 889101
Vállalkozási tevékenység
nincs
Az egyes tevékenységek feladatmutatói
A bölcsődei ellátás férőhelyek száma
54 fő
A költségvetési szerv irányító szerve:
Lakitelek Nagyközség Képviselő-testülete
A költségvetési szerv irányító szervének 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
székhelye:
A költségvetési szerv alapító szerve:
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata
A költségvetési szerv működési köre:
Lakitelek
Nagyközség
Önkormányzat
közigazgatási területe
A költségvetési szerv jogállása
Önálló jogi személy
Gazdálkodási jogköre
Önállóan működő költségvetési szerv.
Az
előirányzatok
feletti
rendelkezési
jogosultság szempontjából részjogkörű szerv
Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó
Lakitelek Polgármesteri Hivatala, Lakitelek,
szerv
Széchenyi krt. 48. (PIR: 338019)
A költségvetési szerv vezetése
A Lakiteleki Bölcsődét az intézményvezető
vezeti.
A költségvetési szerv vezetőjének
Az intézmény vezetőjét – nyilvános pályázati
kinevezési rendje
eljárás útján – Lakitelek Nagyközség
Képviselő-testülete
nevezi
ki
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.
26.) Korm. rendelet alapján
A költségvetési szerv
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
foglalkoztatottjainak jogállása
évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti
jogviszony
A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. szám alatti
önkormányzati tulajdonú, 588. hrsz-ú ingatlan
A költségvetési szerv feladatellátását,
Az alapítótól ingyenes használatba kapja. A
szolgáló vagyon rendelkezésre
feladat ellátásához rendelkezésre állnak a
bocsátása:
költségvetési
szervben
leltár
szerint
nyilvántartott ingó és ingatlan vagyontárgyak.
A fenntartási feladatokkal járó kötelezettségek
az önkormányzatot terhelik.
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A költségvetési szerv alapításának
időpontja

1998. október 1.

ZÁRADÉK: Az egységes szerkezetű alapító okiratot Lakitelek Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 106/2012.(VI.07.) számú határozatával fogadta el,
hatályba a működési engedély jogerőssé válásával lép.
Lakitelek, 2012. június 7.

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

Dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

22. NAPIREND:
Lakiteleki Bölcsöde Szervezeti és Működési Szabályzata.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Mivel hozzászólás nem volt, a Polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének
107/2012. (VI.7.) határozata
Lakiteleki Bölcsőde szervezeti és működési szabályzata
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Lakitelki Bölcsőde melléklet szerinti szervezeti
és működési szabályzatát jóváhagyja.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről
az arra jogosultakat értesítse ill. az ahhoz kapcsolódó szükséges jogi lépéseket megtegye.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
/Lakiteleki Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 4. számú
melléklete./

23. NAPIREND:
Lakiteleki Bölcsőde szakmai programja
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./

37

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke
A bizottság a szakmai programot tárgyalta és kérte az intézmény vezetőjét a program
átdolgozására. Az átdolgozás megtörtént, ami a mai ülésen kiosztásra került. E-mailban az
intézmény vezetője átküldte a részére és azt elfogadhatónak tartja.
Tóth Sándor Emberi Erőforrások Bizottságának tagja megkérdezi, hogy mivel most került
kiosztásra a szakmai program, az átdolgozás tartalmilag megfelel-e?
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy az átdolgozott szakmai
programot a Kormányhivatal megfelelőnek tartotta, de ettől függetlenül elképzelhető, hogy a
szakhatóságok ebben is módosításokat fognak kérni.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének
108/2012. (VI.7.) határozata
Lakiteleki Bölcsőde szakmai programja
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Lakiteleki Bölcsőde melléklet szerinti szakmai
programját jóváhagyja.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről
az arra jogosultakat értesítse ill. az ahhoz kapcsolódó szükséges jogi lépéseket megtegye.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
/Lakiteleki Bölcsőde szakmai programja a jegyzőkönyv 5. számú melléklete./

24. NAPIREND:
Lakiteleki Bölcsőde házirendje.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Mivel hozzászólás nem volt, a Polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének
109/2012. (VI.7.) határozata
Lakiteleki Bölcsőde házirendje

38

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Lakiteleki Bölcsőde melléklet szerinti
házirendjét jóváhagyja.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről
az arra jogosultakat értesítse ill. az ahhoz kapcsolódó szükséges jogi lépéseket megtegye.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű

HÁZIREND
Lakiteleki Bölcsőde
Lakitelek Petőfi Sándor út 2 sz.
Telefon:76/449-014
Vezető neve:Szabóné Hunyadi Judit
Nyitva tartás rendje: Napos bölcsőde
A bölcsőde hétfőtől péntekig naponta reggel 6,30-tól, 8,00 óráig fogadja az érkező
gyermekeket. Kérjük, hogy a reggelizést (8,15-8,40) ne zavarják, gyermekükkel előtte vagy
utána érkezzenek, amennyiben később érkeznek reggelit nem tudunk biztosítani. A gyermek
hazavitelére este 17,00-ig van lehetőség.
A bölcsődéből a gyermeket a szülő, vagy az általa írásban megbízott személy viheti el, akit
előtte bemutat a gondozónőnek. 14 éven aluli gyermek e feladattal nem bízható meg.
A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük,
hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják benne, mert a bölcsődében hagyott, illetve a
gyermek személyes tárgyaiért felelősséget vállalni nem tudunk. A helyiségek nyitottságát
érkezés-távozás időszakára biztosítanunk kell.
A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A gyermek gyógyszer, vagy étel
érzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét. A családban előforduló fertőző
megbetegedésről a bölcsődét értesíteni kell. A közösség egészsége érdekében 37,5 celsius
fölé emelkedő hőmérséklet esetén a gyermek a bölcsődét nem látogathatja. Fertőzés gyanús
esetekben sem jöhet a gyermek bölcsődébe.
Abban az esetben ha a gyermek napközben betegszik meg a gondozónő értesíti a szülőt. A
szülő,ill. hozzátartozó kötelessége, hogy a gyermek hazaviteléről rövid időn belül
gondoskodjon. Betegség után csak orvosi igazolással jöhet a gyermek közösségbe.
Ha a gyermek bármilyen ok miatt hiányzik és a szülő nem él jelzéssel a bölcsőde felé,
6 hét után a gyermeket kimaradottnak tekintjük. A távolmaradás és a visszajövetel
várható időpontjáról kérünk visszajelzést, hogy csak a ténylegesen igénybe vett napok
után kelljen térítési díjat fizetni.
A térítési díjat havonta az előre kijelölt napokon (minden hónap 10-e utáni 3-4-i
munkanapok) kell megfizetni. A hiányzás miatti túlfizetés a következő hónapban kerül
levonásra. Az esetleges hátralék a következő hónapban megfizetendő. A térítési díj
kifizetésének elmaradása a gyermek bölcsődéből való kizárását vonja maga után.
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A bölcsődébe 328/2011.(XII.29.) Korm. Rend. alapján bevezetett gondozási személyi térítési
díjat a Lakiteleki Képviselő Testület határozta meg, mely szerint a gondozási személyi
térítési díjat a 9. § 3. bekezdése mondja ki. Akkor is teljes hónapra kell az összeget
megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónapnak nem minden napján veszi igénybe.
Kivéve, mikor a fenntartó nem üzemelteti a bölcsődét, ugyanis ebben az esetben tört
hónappal kell a gondozási összeget megállapítani.
A bölcsőde nyitottsága biztosítja a szülők számára, hogy aktív részesei legyenek gyermekük
közösségi életének. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget
biztosítunk a szülővel történő fokozatos beszoktatáson túl a gondozónő és szülő napi
információ cserére, üzenő füzeten keresztül is. Lehetőséget adunk szülői értekezletre,
kiscsoportos beszélgetésre. Módot adunk a bölcsőde életébe való betekintésre is.
A nyári karbantartási munkát augusztus utolsó két hetében végezzük, ekkor a bölcsőde
zárva tart. Zárva tart a bölcsőde, ha a gyermek létszám öt fő alá csökken.
Folyamatban lévő válás, egyéb családi problémák esetén a gyermek személye körül kialakult
vitának a bölcsőde nem szolgál helyszínéül. Válás esetén a láthatási jogot a bölcsődén kívül
kérjük tisztázni!
Megszűnik a bölcsődei ellátása annak a kisgyereknek, aki orvosi szakvélemény szerint
egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartás zavara
veszélyezteti a többi gyermek fejlődését, vagy amikor a szülő nem fizet térítési díjat.
Az intézményünkbe való beiratkozással, a házirend rendelkezéseinek betartására is
kötelezettséget vállal a szülő.
A bölcsőde egész területén tilos a dohányzás!
Panaszjoggal élhet a szülő a GYVT 36.§. (1) értelmében, tehát panaszt tehet az
Érdekképviseleti Fórumnál vagy intézményvezetőnél.
A mindenkori Érdekképviseleti Fórumnak véleményezési és egyetértési joga van ( GYVT
35.§.)
Köszönjük, hogy a házirend betartásával segítik munkánkat

Lakitelek, 2012. június 1.

Szabóné Hunyadi Judit
bölcsődevezető

Felföldi Zoltán polgármester köszönetet mond az Intézményvezetőknek és a Jegyzőnek a
megfeszített előkészületi munkák miatt.

25 NAPIREND:
Egyéb ügyek.
- Árpádszállási megálló ügye.
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Felföldi Zoltán polgármester
Az Árpádszállási megálló kérdése felmerült az elmúlt ülésen, illetve a külterületi fórumon,
ezért ismét felvette a kapcsolatot a MÁV Start Zrt-vel. Legutóbbi tárgyalás során a MÁV
átadta volna az épületet használatra az önkormányzatnak felújítás után. Forráshiány miatt
azonban az épületet nem tudták felújítani.
A mostani megkeresésre a MÁV Start Zrt felújítás nélkül, jelen állapotban adná át az
épületet annak ellenére, hogy a MÁV-nál az épület bontásra váró listában szerepel. Kérdés,
hogy átvegye-e az önkormányzat. Az önkormányzat saját erőből a vasútállomást nem tudja
felújítani, szebbé, kulturáltabbá tenni valószínűleg, hogy igen. Ha az önkormányzat
használná, akkor egy turisztikai pályázat részeként valamilyen funkciót töltene be, hogy az
épület megújuljon. Ehhez azonban az szükséges, hogy az önkormányzat kezelésébe
kerüljön az épület. Elképzelhető, hogy több évig nem lesz rá pályázat, és több évig így fog
állni.
Kér valamilyen iránymutatást, hogy milyen irányban tárgyaljon.
Czinege Edit képviselő véleménye szerint mindenképpen célszerű lenne, hogy az
önkormányzat kezelésébe kerüljön és amíg pályázat nem lesz rá, addig legalább egy
meszelést meg kellene oldani.
Madari Andor alpolgármester megkérdezi, hogy ha az önkormányzat megkapja kezelésbe
az épületet, akkor is biztosítani kell a fedett várakozóhelyet?
Felföldi Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy mindenképpen kell egy esőbeálló
helyet biztosítani.
Kalócz Antal képviselő véleménye szerint az önkormányzat a saját ingatlanjait sem tudja
karbantartani, és ott tart, hogy felújítás hiányában inkább elbontatja. Pl. Tücsök utcai
önkormányzati lakás. Felvállal az önkormányzat egy ilyen romos épületet, amit majd helyre
kellene hozni, ezért nem tartja jó ötletnek az épület kezelésbe vételét.
Szentirmay Tamás képviselő hasonló véleményen van, mint Kalócz Antal képviselő. Ha
biztosítani kell a MÁV-nak egy esőbeállót, akkor jobb lenne ha lebontanák, és inkább egy
buszvárót kellene biztosítani.
Felföldi Zoltán polgármester azt gondolja nem adott teljes tájékoztatást, mert az épület
mellett egy féltetős megoldással is lehet esőbeálló helyet biztosítani, és az épületet pedig
arra hasznosítaná az önkormányzat, amire akarja.
Madari Andor alpolgármester arról érdeklődik, hogy használatba adná a MÁV az épületet,
vagy tulajdonba?
Felföldi Zoltán polgármester a kérdésre nem tud konkrét választ adni.
Dr. Rácz Péter képviselő megkérdezi, hogy a sínektől 3 méterre milyen tevékenységekre
adnának engedélyt.
Felföldi Zoltán polgármester a kérdést jogosnak tartja, utána fog nézni a lehetőségeknek.
Szentirmay Tamás képviselő javasolja, hogy a Polgármester kérdezze meg a MÁV-ot,
hogy milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak és utána döntsön a testület e
kérdésben.
Czinege Edit képviselő véleménye szerint a sín felöli részt be lehetne falazni és a másik
oldalon kinyitni, mert úgyis ott van a lovas pálya.
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Felföldi Zoltán polgármester hivatalosan kezdeményezni fogja a használatba vételt, és az
információk birtokában testület elé fog ismét kerülni az állomás ügye.
Kalócz Antal képviselő szerint, ha ilyen dolgokban gondolkodik az önkormányzat, akkor
már inkább a Nyíl utcai épületegyüttesből, ahol csak két lakó lesz, össze lehetne költöztetni a
lakókat és a másik épületet pedig fel lehetne újítani, ami az önkormányzat saját tulajdona.
Czinege Edit képviselő elmondja, hogy az Emberi Erőforrások Bizottságának ülésén a LakiKonyha Kft és a Laki-Gazda Kft
segítségével 474.000.- Ft került felosztásra a
civilszervezeteknek. Összesen 18 civilszervezet pályázott. Köszöni az összeget a Kft
vezetőinek, munkatársainak.
Dr. Rácz Péter képviselő kéri, hogy Kalocsa doktor rendelőjének mellékhelyiségét
meszeltesse le az önkormányzat, mert nagyon rosszak ott a körülmények.
Czinege Edit képviselő megkérdezi, hogy Rácz doktor rendelőjének felújítása milyen
állapotban van, elvégezték-e már a felmérést?
Az út javításáról kérdez, mert iszonyú gödrök vannak az utcákon. A Kossuth utcában két
helyen is beszakadt az aszfalt, és ezek a csatornázás miatt szakadtak be. Szinte minden
úton iszonyatos kátyúk vannak.
Madari Andor alpolgármester szerint gyalázat, hogy amikor letelt a csatornázási garancia,
akkor egyből elkezdtek beszakadozni az utak. Valamilyen módon kezdeményezni kell a
kivitelező felé, hogy hozza helyre a hibát.
Felföldi Zoltán polgármester kezdeményezni fogja a kivitelező felé az utak javítását, de
mivel a garancia lejárt csak kérni tud az önkormányzat.
Ami a kátyúzást illeti, az azon múlik, hogy a gép mikor áll rendelkezésre. Saját szervezésben
fogják az utakat javítani, addig amíg az erre rendelkezésre álló keretösszeg el nem fogy. A
kátyúzásért Tóth Ferenc közterület-felügyelő a felelős.
Czinege Edit képviselő elmondja, hogy polgárőrként az éjszakai szolgálaton rengeteg
kamiont lát a faluban.
Kalócz Antal képviselő szerint felháborító, hogy a rendőrök nem foglalkoznak vele.
Felföldi Zoltán polgármester szerint a rendőrök azért nem foglalkoznak a kamionokkal,
mert nincs rendőr a faluban. Összetett a probléma, kérdés az, hogy van-e behajtási
engedélye és hogy közterületen parkol-e.
Van egy olyan elképzelés, hogy a köztisztasági, környezetvédelmi és a közterület használati
rendeleteket egységesíti az önkormányzat, de ez még várat magára.
A rendelő vonatkozásában a biztosító még nem mondott pontos számot. Elgondolkodtató,
hogy ingatlanok értékesítéséből tud-e az önkormányzat annyi pénzt előkeríteni, amiből a II.
számú orvosi rendelőt lehetne fejleszteni. Kb. 40 millió Ft-ra lenne szükség.
Madari Andor alpolgármester elmondja, hogy amint az az 1. napirendi pontnál is szerepel,
a polgármester részt vett a Mercedes gyár településbörze előkészületi megbeszélésén.
Ezzel kapcsolatosan felveti, hogy a falu közepén sok az eladó üres ház, és érdemes lenne
elgondolkodni azon, hogy hogyan lehetne megnyerni embereket, hogy beköltözzenek a
településre. Gondol itt a Mercedes dolgozóira.
Ehhez szükség lenne valamilyen
kedvezményre, pld. kommunális adónál, vagy valamilyen szolgáltatásnál. Hosszú távon a
településnek nagy szüksége lenne a felújulásra, vérfrissítésre. Ezt azért hozta most fel, mert
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jövő héten a Mercedes gyárnál lesz a településbörze és esetleg már konkrét dolgot is
tudnának mondani.
Hétfőn este erőteljes felhőszakadás volt a faluban és az utak állapota véleménye szerint
nagyban attól függ, hogy az utak padkái fel vannak magasodva, és nem tud lefolyni a víz az
árkokba. Javasolja, hogy szervezzenek a településen egy összefogás napot, és mindenki
padkátlanítson az ingatlana előtt, az önkormányzatnak csak a földek elhordását kellene
megoldani.
Felföldi Zoltán polgármester
Az első felvetésre: meg kellene nézni, hogy a faluban hány lakatlan ingatlan van és esetleg
aki ilyen ingatlanba költözik, az bizonyos évig kommunális adófizetésnél mentességet kap.
Azonban azt nem tudja, hogy ez mennyire lenne csábító, mivel egy ingatlan 5-10 millió Ft
között van.
Szentirmay Tamás képviselő szerint nem azon múlik, hogy az önkormányzat milyen
kedvezményt ad, hanem azon, hogy milyen állapotban van az ingatlan. Egyébként jó
ötletnek tartja a Polgármester javaslatát, hogy bizonyos évig ne fizessen valaki kommunális
adót, ha egy régóta lakatlan házba költözik.
Felföldi Zoltán polgármester a padkátlanítással kapcsolatban azt gondolja, hogy egy ilyen
padkátlanító nap nem vezetne eredményre, inkább levelet kellene írni az ingatlan
tulajdonosoknak, hogy tegyék rendbe és ha nem, akkor szankcionálni kellene.
Madari Andor alpolgármester szerint jobb lenne, ha az önkormányzat kijelölne egy napot
és esetleg besegíthetnének civilszervezetek is.
Felföldi Zoltán polgármester gondolkodni fog a felvetésen.
Szentirmay Tamás képviselő
- Megkérdezi, hogy van-e arról statisztika, hogy milyen volt a hétvégi szemétgyűjtő akció?
- Mivel nyári szünet lesz és szabadságolások, a következő két hónapban a testületi ülések
ugyanabban az időpontban lesznek-e, vagy esetleg nem kellene előtte egyeztetni, hogy ki
mikor van szabadságon?
Felföldi Zoltán polgármester
A testületi ülések ugyanabban az időpontban lesznek megtartva, minden hónap első
csütörtökjén.
Csikós Mihály csoportvezető a szemétgyűjtő akcióról a következőket mondja el:
A szemétgyűjtő akció sikeres volt. 50 fővel összesen 2,6 tonna szemetet gyűjtöttek össze.
Sütő Lászlóné óvodavezető az iskola, óvoda és bölcsőde nevében megköszöni a
játszóteret. Hosszú évek óta nem volt játszótér Lakiteleken, örülnek a gyerekek és a szülők
is. Kérése, hogy a szemétgyűjtőt helyezzék be a belső térre, ne kelljen állandóan
kiszaladgálni a szeméttel. Ezen kívül a WC használata is felmerül. Ha lehetne szeretnék ha
lenne a játszótér mellett egy WC is.
Felföldi Zoltán polgármester
- a szemétgyűjtő behelyezése megoldható.
- a Wc-t nem ígéri, javasolja használni a művelődési ház WC-jét.
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Sütő Lászlóné óvodavezető elmondja, az a probléma, hogy a művelődési ház délután és
szombat-vasárnap nincs nyitva és a játszótéren délután 4 órakor van a csúcsforgalom.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Az elmúlt ülésen Szentirmay Tamás képviselő az adóslistáról kérdezett, hogy mennyi összeg
folyt be az adóslista kapcsán. Összesen 48 személy törlesztett kb. 2.650 eFt-ot.
Madari Andor alpolgármester megkérdezi Sütő Lászlóné óvodavezetőt, hogy igaz-e, hogy
ritka a játszótéren a kerítésléc?
Sütő Lászlóné óvodavezető
Nem látja tragikusnak a kerítést, a szabványnak megfelel és a gyerekekre vigyázni kell,
bárhol is vannak.

Mivel több bejelentés, észrevétel nem volt, a Polgármester az ülést berekesztette.
A zárt ülés után Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző kihirdeti a zárt ülés döntéseit:
-

a Képviselő-testület jubileumi jutalmat utasított el 3 igen, 3 nem szavazattal és 1
tartózkodással,
a Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal döntött a lakáspályázatokról,
A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal elfogadta a behajthatatlan
követelésekről szóló határozatot,
A Képviselő-testület meghatározott időre heti egy utazási költségtérítést hagyott jóvá
5 egyhangú igen szavazattal.

Kmft.

Dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Felföldi Zoltán
polgármester
Olajos István
Kalócz Antal
jegyzőkönyv hitelesítők
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