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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-én, 11 órakor
tartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Felföldi Zoltán
Madari Andor
Olajos István
Szentirmay Tamás

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távol van:

Czinege Edit
dr. Rácz Péter
Sallai András

képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

dr. Tóth-Péli Emőke
Kis Nándorné
Tornyi Gyula
Tigyi Julianna
Gangl János
Varga Zoltán

jegyző
pénzügyi csoportvezető
Laki-Agrár Kft. ügyvezetője
Tőserdő Kft.
tanácsadó
jegyzőkönyv-vezető

Felföldi Zoltán polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a 7 fő képviselőből 4 fő jelen
van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Madari Andor és Szentirmay Tamás képviselőket javasolja.
Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
NAPIREND:
1. A Kiskunsági Nemzeti Park földbérletre meghirdetett pályázat Laki-Agrár Kft. általi
beadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

1. NAPIREND – A Kiskunsági Nemzeti Park földbérletre meghirdetett pályázat

Laki-Agrár Kft. általi beadása
Felföldi Zoltán polgármester: köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelent Gangl Jánost,
aki a Laki-Agrár Kft. pályázati anyagát összeállította. Megkéri Gangl Jánost a pályázat tartalmi
elemeinek ismertetésére.
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Gangl János tanácsadó: a rendelkezésre álló rövid idő ellenére egy jó pályázati anyagot
igyekezett összeállítani. Alpolgármester úrral közösen tárgyaltak a helyi állattartó
gazdálkodókkal, és a tapasztalataikat is beépítették az anyagba. A Laki-Agrár Kft. célja
mezőgazdasági tevékenység az önkormányzati földterületek, illetve a nemzeti park pályázata
révén. A pályázat által érintett kisréti terület jelenlegi bérlőjének van egy jelentős szürkemarha
állománya, őt is megkeresték. A pályázat legeltetést és állattartást engedélyez a területen,
csak szarvasmarha, bivaly és kecske legeltethető. Szürkemarhák vásárlása és legeltetése
lehet a leggazdaságosabb. A vásárlás mellett bérlés is elképzelhető. A terület régen községi
legelő volt, így a lakiteleki állattartók részére ismét meg lehetne nyitni a legelőt. 20-25
nagyállat egység állománnyal lehetne elindulni, törzskönyvezett állomány beszerzése javasolt
mindenképp. Beszélgetések alapján a bivaly nem tud beilleszkedni a szürkemarhák közé, így
megfontolás kérdése a bivalyok tartása. A kecskék tartása szintén döntés kérdése. Felmerül 3
dolgozó foglalkoztatásának költsége, takarmány költség. Árterületen található az érintett
terület, így árvíz esetén a legeltetési idő lerövidül, ezzel is tisztában kell lenni. Az összes
várható beruházási költség 18,5 millió Ft lenne induláskor. 2014 szeptemberétől élne a bérlet.
A területalapú támogatás 13 millió Ft lehet majd, aminek a kifizetése 2015 őszén várható.
2017-től lehetne állatértékesítéssel számolni. A Kft. az 5-6. évtől tudna önjáróvá válni a
támogatások és a bevételek révén. A kisebb földterületrész szántó, ott az abrak takarmány
egy részét lehetne megtermelni. A pályázat beadási határideje november 14, hiánypótlásra
nincs lehetőség.
Felföldi Zoltán polgármester: beruházási jellegű és rendszeresen megjelenő kiadások
merülnének fel, amihez előfinanszírozási igény is felmerülne. Árvíz esetére mentett területre is
szükség lesz. A bérköltség állandóan felmerülő költség akkor is, ha nem a teljes területet ítéli
a kiíró a Laki-Agrár Kft. részére. Ha nem a teljes, hanem részterületről döntenek, akkor is áll
az ajánlati kötöttség?
Gangl János tanácsadó: ha nem tudunk rentábilisan működni, el lehet állni a területtől.
Felföldi Zoltán polgármester: az Önkormányzat ilyen feladatot még nem vállalt, sok kérdőjel,
bizonytalanság mellett kell eldönteni, vállaljuk-e a lehetőséget.
Szentirmay Tamás képviselő: mekkora állatállományt tudna eltartani a terület?
Gangl János tanácsadó: ha a teljes területet megkapná a Laki-Agrár Kft, úgy 165 nagyállat
egységet tudna eltartani. Ezt a mennyiséget 10 év alatt szerinte nem tudná feltölteni a Kft.
Szentirmay Tamás képviselő: ha nyerne a pályázat, az Önkormányzat tudná-e finanszírozni
a költségeket?
Felföldi Zoltán polgármester: még nem tudni, hogyan fog kinézni a 2014. évi költségvetés.
Amennyiben a jövő évi költségvetés számai az idei évihez hasonlóan alakulnak, várhatóan 50
millió Ft körüli összeggel lehet tervezni. Ennek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Ha
ezt a tervet elindítja az Önkormányzat, a felhalmozási kiadások jelentős részét le fogja kötni.
Tornyi Gyula, Laki-Agrár Kft. ügyvezetője: Tiszaföldváron van egy eladó gulya, igen
kedvező áron, ez ügyben egyeztetés kezdődött az eladóval.
Olajos István képviselő: korábban volt egy olyan elképzelés, hogy az iskola mellett egy
olyan tankert kerüljön kialakításra, ahol gazdasági udvar lenne csirkékkel, disznókkal,
növénytermesztéssel. A pályázaton való indulás jó ötlet.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
266/2013. (XI.12.) határozata
A Kiskunsági Nemzeti Park földbérletre meghirdetett pályázat Laki-Agrár Kft. általi
beadása
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület támogatja a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság által
meghirdetett földbérlet pályázaton a Laki-Agrár Kft. részvételét, valamint
hozzájárul ahhoz, hogy a 3150/2013. és 3151/2013. pályázati felhívásra a
Laki-Agrár Kft. pályázatot adjon be.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Laki-Agrár Kft.
- Irattár

Felföldi Zoltán polgármester, mivel több észrevétel nem volt, a Képviselő-testület ülését
berekesztette.
kmf.

Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Madari Andor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szentirmay Tamás
jegyzőkönyv-hitelesítő

