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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-án, 14 órakor
tartott rendes, nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Felföldi Zoltán
Madari Andor
Czinege Edit
Olajos István
dr. Rácz Péter
Sallai András
Szentirmay Tamás

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

dr. Tóth-Péli Emőke
Tóth Sándor
Kis Nándorné
Somodiné Német Ida
Tóthné Balla Mária
Szénási Bertalan
Szénásiné Meskó Tünde
Dékány Zoltánné
Ujváry Kálmán
Gulyás Imre
Kissné Tubak Irén
Varga Zoltán

jegyző
külső bizottsági tag
pénzügyi csoportvezető
Szivárvány Óvoda gazdasági vezetője
Laki-Konyha Kft. ügyvezetője
Himalája Blue Kft. képviselője
Himalája Blue Kft. képviselője
Községi Könyvtár vezetője
Lakiteleki Torna Egylet képviselője
Lakiteleki Torna Egylet képviselője
Lakiteleki Torna Egylet képviselője
jegyzőkönyv-vezető

Felföldi Zoltán polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a 7 fő képviselőből 6 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Felföldi Zoltán polgármester a napirendet az alábbi módosítások szerint javasolja elfogadásra:
- a 14. és 15. napirendet javasolja levenni a napirendről, így a 13. napirendet követő napirendek számozása az eredeti napirendhez képest kettővel csökken,
- a számozást követő csökkenés szerint 22. napirendi pontként javasolja felvenni a napirendre: Laki-Konyha Kft. munkahelyteremtő pályázatának benyújtása,
- a számozást követő csökkenés szerint 23. napirendi pontként javasolja felvenni a napirendre: Tősfürdő területén KIF csatlakozási pont kialakítása
- a számozást követő csökkenés szerint 24. napirendi pontként javasolja felvenni a napirendre: Az OHU-IFPR-2013-001 számú Iparfejlesztési Pályázat Laki-Gazda Nonprofit Kft. általi
beadása
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a módosított napirendet.
A Képviselő-testület a módosított napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
NAPIREND:
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1. Tájékoztató a 2013. november 30 – 2014. január 31. közötti időszak polgármesteri munkáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
2. Tájékoztató a 2014. január 1 – 2014. január 31. közötti időszak alpolgármesteri
munkáról
Előadó: Madari Andor alpolgármester
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
4. Tájékoztató a Kerekdomb-Lakitelek közötti kerékpárút tervéről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
5. A Tiszaug-Lakitelek közötti kerékpárút tanulmánytervének megvitatása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
6. Lakitelek településközpont zöldfelületeinek rehabilitációja koncepcióterv megvitatása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
7. Lakitelek Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.08.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
8. Lakitelek Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
9. Beszámoló a Községi Könyvtár 2013. évi munkájáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
10. Beszámoló a Gondozási Központ 2013. évi munkájáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
11. Beszámoló a Művelődési Ház 2013. évi munkájáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
12. Beszámoló a Himalája Blue Kft. 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
13. Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi
éves összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
14. „A helyi piac komplex fejlesztése Lakiteleken” című pályázat önerő biztosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
15. Döntés a „Piactér fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
16. Lakitelek Önkormányzata és intézményei Közbeszerzési terve a 2014. költségvetési évre
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
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17. Pályázat kiírása a Muraközy utca 29. szám alatti két önkormányzati lakás bérlésére
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
18. Bácsvíz Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
19. Falugyűlés, külterületi fórum és üdülőterületi fórum időpontjának meghatározása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
20. Gondozási Központ térítési díjának meghatározása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
21. Lakitelek Területrendezési Terve módosítás-tervezetének elfogadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
22. Laki-Konyha Kft. munkahelyteremtő pályázatának benyújtása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
23. Tősfürdő területén KIF csatlakozási pont kialakítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
24. Az OHU-IFPR-2013-001 számú Iparfejlesztési Pályázat Laki-Gazda Nonprofit Kft.
általi beadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
25. Egyéb ügyek
ZÁRT ÜLÉS
26. Közvilágítás hatékonyságnövelésének megvizsgálása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

1. NAPIREND –

Tájékoztató a 2013. november 30 – 2014. január 31. közötti
időszak polgármesteri munkáról
/Tájékoztató kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a tájékoztatóhoz van-e hozzászólás?
dr. Rácz Péter képviselő: januárban egyszer volt Tölgy Alapítvány kuratóriumi ülés? Január
21-ére nem emlékszik.
Felföldi Zoltán polgármester: elírás lehetett az a dátum. Kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

2. NAPIREND –

Tájékoztató a 2014. január 1 – 2014. január 31. közötti időszak alpolgármesteri munkáról
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/Tájékoztató kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a tájékoztatóhoz van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

3. NAPIREND –

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a beszámolóhoz van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
/Olajos István képviselő megérkezett az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma: 7 fő./
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (II.06.) határozata
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadása
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület a 2013. decemberben lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

4. NAPIREND –

- Irattár

Tájékoztató a Kerekdomb-Lakitelek közötti kerékpárút tervéről
/Tájékoztató kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a tájékoztatóhoz van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
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Felföldi Zoltán polgármester kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

5. NAPIREND –

A Tiszaug – Lakitelek közötti kerékpárút tanulmánytervének
megvitatása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: mindkét bizottság részletesen tárgyalta az előterjesztést. A
bizottságokon az a vélemény fogalmazódott meg, hogy ne szülessen még végleges döntés,
ezért nem javasol szavazást az előterjesztésről. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e
hozzászólás?
Hozzászólás, más javaslattétel nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester a javaslatnak megfelelően nem tette szavazásra a határozattervezetet.

6. NAPIREND –

Lakitelek településközpont zöldfelületeinek rehabilitációja
koncepcióterv megvitatása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: a bizottságok részletesen tárgyalták az koncepciótervet. Az
ott kialakult vélemények alapján a tervező ki fogja egészíteni a koncepciótervet, ezért erről
az előterjesztésről sem javasol szavazást. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
dr. Rácz Péter képviselő: a koncepciótervben a Lenin utcát ki kellene javítani.
Felföldi Zoltán polgármester: már jeleztük a földhivatal felé a problémát. A javaslatnak
megfelelően nem tette szavazásra a határozat-tervezetet.

7. NAPIREND –

Lakitelek Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
6/2013.(II.08.) önkormányzati rendelet módosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja a rendelet-módosítást.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (II.07.) számú rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
önkormányzati rendeletének módosításáról.

szóló

6/2013.

(II.08.)

1. §.
Lakitelek Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.08.) rendelet (a
továbbiakban rendelet) 2. §. helyébe az alábbi szöveg lép:
A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
2.§.
/1/ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2013.
évi költségvetésének
- bevételi főösszegét
- kiadási főösszegét
- költségvetési hiány összegét
állapítja meg.

1 353 641 eFt-ban
1 434 849 eFt-ban
81 208 eFt-ban

/2/ A Képviselő-testület az /1/ bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a hiány belső finanszírozására szolgáló
működési célú pénzmaradvány igénybevétele
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

46 686 eFt
34 522 eFt

2.§.
A rendelet 1. sz. és 1.1. 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 5. sz. melléklete módosul jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint.
A rendelet 6. sz. melléklete módosul jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint.
A rendelet 14. sz. melléklete módosul jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint.
3. §.
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Lakitelek, 2014. február 6.
Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

/A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik./
/Megjegyzés: az 1/2014. (II.07.) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2014. február
7. napján kihirdette./
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8. NAPIREND –

Lakitelek Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: az ülés előtt találkozott a
Lakiteleki Torna Egylet kérelmével, ez mennyiben befolyásolja a költségvetés elfogadását?
Felföldi Zoltán polgármester: kedden kapta meg a Lakiteleki Torna Egylet (LTE) kérelmét,
így erről a korábbi bizottsági üléseken nem lehetett tárgyalni. Az LTE kérelmében 800.000 Ft
összegű támogatást kér az Önkormányzattól. Jelenleg 500.000 Ft pénzösszeggel, illetve
közel 500.000 Ft rezsivel támogatja az Önkormányzat az LTE-t. Jelenleg pályázatot valósít
meg az LTE a sportpályán, az önerő biztosításához kérnek támogatást.
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság legnagyobb problémája
az volt, hogy akkor érkezett a támogatási kérelem, amikor már rögzítve lettek a főbb sarokszámok a 2014. évi költségvetésben. Az önrész kérdését a pályázat benyújtása előtt lett volna szerencsésebb a Képviselő-testület elé terjeszteni. A bizottság javaslata, hogy a jelenleg
beállított 500.000 Ft pénztámogatás legyen megemelve 800.000 Ft-ra, így a probléma megoldódna.
Kissné Tubak Irén, LTE képviselője: előzetesen nem lehetett tudni, hogy nyer-e, és ha
igen, akkor milyen mértékben az LTE pályázata, így előre nem lehetett tudni az önrész mértékét sem. 2013 augusztusában érkezett az értesítés a pályázat eredményességéről. Sok
mindent önerőből is meg próbálnak oldani. A sportszékház önkormányzati épület, amelynek
állaga sokat romlott. Ezzel a pályázattal segíteni tudja az LTE az épület állagmegóvását.
Nagyon sok gyermek és felnőtt fordul meg a sportpályán, hétvégenként pedig szintén sok
néző van ott.
Ujváry Kálmán, LTE képviselője: 2014. január végén újra kiírták az MLSZ pályázatait, melyen ismét szeretnének részt venni, szintén az épületet szeretnék javítani, tetőt cserélni.
Gulyás Imre, LTE képviselője: belülről valóban rossz állapotban van az épület. A repedéseket kijavították, kimeszelték az épületet. A hétvégi sportbál bevételét térburkolatra szeretnék fordítani. Tuskózásra is szükség lesz. Ahhoz kérnek segítséget, hogy ismét pályázni
tudjanak.
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a pályázati lehetőségeket ki kell
használni, de előre meg kell tervezni az egyes lépéseket, pénzügyileg is. Ilyen jellegű támogatást már csak a tartalék terhére tud tenni az Önkormányzat. A jelenlegi költségvetési főösszeghez képest nagyon kevés tartalékkal rendelkezik a település.
Gulyás Imre, LTE képviselője: a már megnyert pályázathoz már megvan az önrész, az LTE
ahhoz kér segítséget, hogy újabb pályázatot tudjon benyújtani. A korábbi 8 millió Ft összegű
pályázathoz 2,5 millió Ft önrészt gyűjtött össze az Egyesület.
Felföldi Zoltán polgármester: a települési költségvetési rendszer Lakiteleken úgy működik,
hogy év elején összeállítják a költségvetést konzervatív szemmel. Csak az év második felében derül ki, hogy a tartalékok hogyan alakulnak, és lehetőség nyílik-e a beruházások megvalósítására. Mennyi lenne az új pályázat önereje?
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Gulyás Imre, LTE képviselője: a pályázat 70%-os támogatottságú, azaz 30% önerő szükséges. A pályázott összeget csökkentheti a kiíró, így teljesen bizonytalan, mekkora összeget
nyer az LTE és mennyi lesz az önerő. Így nehéz tervezni. A benyújtandó pályázat önrésze a
következő évben merülne fel.
Czinege Edit képviselő: a Pénzügyi Bizottság javaslata arról, hogy 300.000 Ft összeggel
megemelésre kerüljön az LTE támogatása, megfelel-e az Egyesületnek?
Kissné Tubak Irén, LTE képviselője: az eredeti 500.000 Ft másra van már betervezve, így
továbbra is 500.000 Ft hiánya lenne az Egyesületnek.
Czinege Edit képviselő: mivel fontos az ember életében a sport, így javasolja a kérés megfontolását, keresni kell rá megoldást.
Szentirmay Tamás képviselő: mennyi az önkormányzati tartalék?
Felföldi Zoltán polgármester: beruházási tartalékot nem tudott tervezni az Önkormányzat,
a működési tartalék összege 26 millió Ft, ami a teljes költségvetés 2,5%-át teszi ki, ami nagyon kevés.
Madari Andor alpolgármester: támogatja az LTE és a sportpálya fejlődését, örül, hogy elkezdett az Egyesület öntevékenyen pályázni. Kellemetlen, hogy későn érkezett be a kérelem. Ha egy hónappal később kerülne napirendre a kérdés, késő lenne már az Egyesületnek?
Szentirmay Tamás képviselő: Anka Balázs korábbi elnök vitte az LTE pályázatait, a betegsége miatt azonban ez már kevésbé ment, halálát követően pedig az Egyesületnek át kellett
vennie a folyamatban lévő pályázatokat, ami nem lehetett egyszerű.
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a beruházást ő is fontosnak tartja,
azonban látni kell, hogy egy önkormányzati költségvetés összerakása több hetes feladat,
amely már elkészült addigra, mire a kérelem beérkezett az Önkormányzathoz. Most már nagyon nehéz átcsoportosítani összegeket. A jövőre nézve ezt máshogy kell csinálni az Egyesületnek.
Szentirmay Tamás képviselő: a jelenlegi pályázat keretében megújul a pálya is, így több
mérkőzést nem tud az Egyesület hazai pályán játszani. Ez jelent-e többlet kiadást az Egyesületnek?
Kissné Tubak Irén, LTE képviselője: várhatóan májusban lesz a pályafelújítás, ebben az
időszakban két mérkőzést kell külhonban játszani. A nyárlőrinci sportegyesületet keresték
meg ebből a célból. A pályázat tartalmazza az utaztatás költségét is, így ez nem kerül több
pénzbe. Júniusig kell befejezni a munkálatokat.
Felföldi Zoltán polgármester: van-e, ha igen mennyi tagdíj és mióta az Egyesületben?
Bármilyen támogatás feltételeként azt szabná meg a Pénzügyi Bizottság, hogy amennyi
egyesületi tagdíj keletkezik, annak arányában támogatná az Egyesületet az Önkormányzat.
A beszedett tagdíjak arányában működhet az önkormányzati támogatás.
Kissné Tubak Irén, LTE képviselője: októberben tudták bevezetni a tagdíjat, 1.000
Ft/fő/hónap, 70-80 tagja van az Egyesületnek.
Gulyás Imre, LTE képviselője: nehéz beszedni a tagdíjakat, gyerekek tekintetében gondolkodnak az alacsonyabb tagdíjban is.
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Felföldi Zoltán polgármester: a következő pályázatokat úgy nyújtsa be az Egyesület, hogy
a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kérésével egyidejűleg jelölje meg, hogy mekkora támogatási igény felmerülése várható egy intervallumon belül. Az LTE játékosainak munkássága
Lakitelek hírét emelik, azonban lehet tapasztalni olyan tevékenységeket is, amely nemhogy a
sporthoz, de a jogszabályoknak sem megfelelő. Ilyen például a mérkőzések alatti dohányzás
és alkoholfogyasztás, kiemelten a fiatalkorúak között. Ezeket mindenképpen szeretné szabályozni az Önkormányzat.
Ujváry Kálmán, LTE képviselője: egyetért a felvetéssel, a Képviselő-testület ülésének napján a sportpályán járt az ÁNTSZ képviselője, aki szintén felhívta a figyelmet a dohányzás
szankcionálására.
Gulyás Imre, LTE képviselője: a szurkolókkal nehéz lenne betartatni a dohányzási tilalmat,
főleg az idegenből érkező szurkolók esetében.
Szentirmay Tamás képviselő: Kiskunhalason például nem lehet dohányozni a sportpályán.
Felföldi Zoltán polgármester: a márciusi képviselő-testületi ülésen kerülne tárgyalásra az
Egyesület tevékenységével kapcsolatban felmerülő több napirend tárgyalása is. A Képviselőtestület kéri, hogy az Egyesület számoljon be a 2013. évi tevékenységéről is a márciusi ülésen. Ezzel a Lakiteleki Torna Egylet kérdéskörét le is lehet zárni.
Tóth Sándor bizottsági tag: a 2011. évi költségvetés tárgyalásakor a Képviselő-testület
megemelte a kommunális adó összegét 17.000 Ft-ra, azzal az indoklással, hogy a helyi
adósság visszafizethető legyen. Akkor az indokláshoz hozzátartozott, ha a település pénzügyi helyzete javul, úgy mérlegelni fogja a Képviselő-testület a kommunális adó csökkentésének lehetőségét. 1.000 Ft-os csökkentésre tesz javaslatot, hogy ezen túl 16.000 Ft legyen
a kommunális adó, ez körülbelül 1,5 millió Ft kiesést jelent a költségvetésben. Erre fedezetül
a tartalékot jelöli meg.
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság nem tárgyalta ezt a felvetést, így csak a saját véleményét tudja elmondani. A költségvetés jelenleg még nem áll
úgy, hogy csökkenteni lehessen a kommunális adó mértékén.
Szentirmay Tamás képviselő: egyetért Tóth Sándor véleményével, annyi kiegészítéssel, ha
nem is most, de év közben csökkenjen a kommunális adó mértéke.
Felföldi Zoltán polgármester: az adókat csökkenteni bármikor lehet, emelni évente csak
egyszer.
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: nyilván támogatandó ez
a felvetés, de ezt is korábban, a költségvetés tervezési időszakában kellett volna mondani.
Tóth Sándor bizottsági tag: mivel az Emberi Erőforrások Bizottsága nem tárgyalta a 2014.
évi költségvetést, így csak most van lehetősége ezt a felvetést megtennie.
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Tóth Sándor a költségvetést előkészítő összejövetelen is ott volt, akkor sem vetette fel ezt a javaslatot.
Tóth Sándor bizottsági tag: az előkészítő összejövetelen még nem volt tisztában minden
sarokponttal, akkor derült ki, mennyi a kommunális adó éves összege. Az összejövetelt követően tudta kiszámolni a különbözetet. A Képviselő-testületnek ígérvénye volt a kommunális
adó csökkentése.
Madari Andor alpolgármester: megfontolandó Tóth Sándor javaslata, de mivel adót csökkenteni éven belül bármikor lehet, így ezt pontosan, költségvetésileg is meg kell tervezni.
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Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (II.06.) határozata
a középtávú tervezésről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 5.§. (3) c)
pontjában meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§. (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
összegét az alábbiak szerint határozza meg a 2015-2017. évekre:

Kötelezettségek

Év
2015.
2016.
2017.

Bevételek

Víziközmű
Társulat
kezesség- Kötelezettség
vállalás
összesen
9 500
8 500

Helyi
adó

Önkormányzati
Bírság,
vagyon
Osztalék, pótlék, Bevétel
értékesítése
hozam
díj
összesen

9 500 135 000
8 500 135 000
135 000

1 000
1 000
1 000

0
0
0

0
0
0

136 000
136 000
136 000

Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta Tóth Sándor módosító javaslatát akként, hogy a kiadási és bevételi főösszege is csökkenjen 1,5 millió Ft-tal, a kiadási oldalon a
tartalék, bevételi oldalon a kommunális adó terhére.
A Képviselő-testület a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazat mellett, 1
tartózkodással elutasította.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (II.07.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
23.§., valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján Lakitelek Önkormányzatának
2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A RENDELET HATÁLYA
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szervekre, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és annak bizottságaira.

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
2.§.
/1/ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2014.
évi költségvetésének
- bevételi főösszegét
- kiadási főösszegét
- költségvetési hiány összegét

950 546 eFt-ban
1 051 221 eFt-ban
100 675 eFt-ban

állapítja meg.
/2/ A Képviselő-testület az /1/ bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a hiány belső finanszírozására szolgáló
működési célú pénzmaradvány igénybevétele
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

24 838 eFt
75 837 eFt

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE
3.§.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi működési költségvetését jelen rendelet 1.sz.
mellékletének részletezése szerint 552 359 eFt bevétellel és 234 068 eFt kiadással hagyja
jóvá.
A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 1.1.sz.
mellékletének részletezése szerint 418 886 eFt bevétellel és 418 886 eFt kiadással hagyja
jóvá. A Képviselő-testület a kommunális adó bevételt a felhalmozási költségvetés
egyensúlyához szükséges mértékig felhalmozási bevételnek tekinti.
A LAKITELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE
4.§.
A Képviselő-testület a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetését 1 030 eFt
működési bevétellel, 69 189 eFt működési kiadással, 68 159 eFt intézményfinanszírozással
hagyja jóvá jelen rendelet 2. sz. mellékletének részletezése szerint.
A GONDOZÁSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSE
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5.§.
A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2014. évi költségvetését 26 868 eFt működési
bevétellel, 58 336 eFt működési kiadással, 31 468 eFt intézményfinanszírozással hagyja
jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint.
A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE
6.§.
A Képviselő-testület a Községi Könyvtár 2014. évi költségvetését 10 eFt működési bevétellel,
9 004 eFt működési kiadással, 8 994 eFt intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen
rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint.

A SZIVÁRVÁNY ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE
7.§.
A Képviselő-testület az Szivárvány Óvoda 2014. évi költségvetését 52 068 eFt működési
bevétellel, 261 738 eFt működési kiadással és 209 670 eFt intézményfinanszírozással
hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint.
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
8.§.
Az Önkormányzatot megillető, feladatmutatóhoz kötött állami támogatások részletezése jelen
rendelet 6. sz. mellékletében található.
EU TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI
9. §.
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében Európai Uniós támogatással számol a
következők szerint:

Beruházás/Fejlesztés
megnevezése
Iskolazöldítés és kapcsolódó
szemléletformálás Lakiteleken
Óvoda bővítés

Iskola energetikai korszerűsítése
Tősfürdő napelem
Szociális alapszolgáltatások
fejlesztése a lakiteleki Gondozási
Központban

Pályázat jele

Költségek

Uniós
támogatás

KEOP-6.2.0/B/112011-0045

9 010 253 Ft

8 240 311 Ft

DAOP 4.2.1.

735 000 Ft

9 658 083 Ft

KEOP-5.5.0

145 505 167 Ft

KEOP-4.1.0-A

54 550 310 Ft

DAOP-4.1.3-A-11
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123 679 392 Ft
47 595 155 Ft

2 876 407 Ft

A Dr. Deák István utca felújítása
és körforgalom építése
Lakiteleken
Kerékpárút építés Lakitelek
területén a 44-es számú főút
mentén

DAOP-3.1.1/B-11

660 000 Ft

1 994 576 Ft

KÖZOP-3.2.0/C08-11-2011-0009

2 184 400 Ft

7 154 493 Ft

4 876 800 Ft

Projektmenedzsment
ÖSSZESEN:

217 521 930 Ft

201 198 417 Ft

TARTALÉK KÉPZÉSE
10.§.
/1/ A Képviselő-testület 2014. évi költségvetésében 26 443 eFt működési általános tartalékot
képez. A tartalék felosztásáról a Képviselő-testület dönt.
/2/ A polgármester saját rendelkezésére elkülönített céltartalék: 500 eFt.
/3/ Az alpolgármester saját rendelkezésére elkülönített céltartalék: 300 eFt.
/4/ A jegyző saját rendelkezésére elkülönített céltartalék: 200 eFt.
/5/ A Gondozási Központ bővítésére elkülönített céltartalék: 20 000 eFt.
/6/ Környezetvédelmi céltartalék 500 eFt.
/7/ A szociális tűzifa vásárlására elkülönített céltartalék 1 943 eFt.
/8/ Szennyvíztelep karbantartásra elkülönített céltartalék: 45 418 eFt.
A költségvetésben szereplő tartalékok mindösszesen: 95 304 eFt.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA
11.§
/1/ Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az alábbiak szerint
állapítja meg:
Önkormányzat
Művelődési ház
Településüzemeltetés
közfoglalkoztatott
Iskola működtetés
Védőnői szolgálat
Pályázati csoport
Önkormányzati Hivatal
közfoglalkoztatott
Községi Könyvtár
közfoglalkoztatott
Gondozási Központ
közfoglalkoztatott
Bölcsőde
Eötvös Óvoda
közfoglalkoztatott

22,00 fő
1,50 fő
9,00 fő
5,00 fő
6,50 fő
3,00 fő
2,00 fő
15,50 fő
1,00 fő
2,50 fő
1,00 fő
17,00 fő
1,00 fő
9,00 fő
41,00 fő
3,00 fő

Összesen:
107,00 fő
közfoglalkoztatottak éves létszáma

11,00 fő
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MINDÖSSZESEN:

118,00 fő

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL
FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK
12.§.
A 2011. évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.) 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, valamint az önkormányzat
saját bevételei jelen rendelet 7. sz. mellékletében kerülnek bemutatásra.
A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK
13.§.
A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges a következő műveletekhez:
- értékpapír kibocsátás
- hitel-, kölcsönszerződés megkötése.
A Polgármester jóváhagyása szükséges a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése mellett
a következő műveletekhez:
- szerződés szerinti hitel/kölcsön felvétel, törlesztés
- szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése, visszavonása.
A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
14.§.
/1/ Lakitelek Önkormányzata az egységes költségvetést /bevételek beszedését, kiadások
teljesítését/ a Költségvetési törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, az Államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak
megfelelően hajtja végre a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal és a Szivárvány Óvoda útján.
/2/ A költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást a Lakiteleki Polgármesteri
Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre, melyre finanszírozási ütemterv
készült. /8. sz melléklet/
/3/ A költségvetési szervek ezen rendeletben meghatározott költségvetésének
végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a
bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv
vezetője felelős.
/4/ A 2014. évi feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás igényléséhez a költségvetési
szervek vezetői által szolgáltatott adatok 3 %-osnál nagyobb mértékű eltérése esetén,
amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, a költségvetési szerv vezetőjének
felelősségét meg kell vizsgálni.
/5/ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű pótelőirányzatok
saját hatáskörben történő felosztására, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási
kötelezettségével.
/6/ A költségvetési szervek 2014. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben
meghatározottakhoz képest
a Képviselő-testület évközi döntései eredményeként
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módosulhatnak. Az előirányzatok módosítását kell kezdeményezni különösen az alábbi
esetekben:
- bevételi többlet elérésekor.
- új jogszabály, vagy jogszabályi változás következtében történő feladatmódosulás
esetén.
/7/ A költségvetési szervek részéről jelentkező évközi működéssel kapcsolatban felmerült,
nem tervezett támogatási igények Képviselő-testület által történő elbírálása előtt minden
esetben helyszíni ellenőrzés szükséges a kérés megalapozottságának felülvizsgálata
céljából. Ezen igényekkel kapcsolatban kötelezettségvállalás, megrendelés, kivitelezés
megkezdése testületi döntést követően lehet. Az ellenőrzés elvégzése a Lakiteleki
Polgármesteri Hivatal feladata.
/8/ A költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben
megemelhetik
a működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (elkülönített állami pénzalapból, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, az irányító szerv költségvetéséből származó kapott támogatáson felüli önkormányzati, kistérségi, társulási, az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó
pénzeszköz)
a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, melynek ellenében az átadó a
feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást nem kér
az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele, mely nem az átvevő
költségvetési maradványából származik
a kölcsön, mely a kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléséből
származik
eredeti vagy módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel.
/9/ A rendeletben meghatározott felhalmozási kiadásokon kívül további felhalmozási cél
meghatározására csak a Képviselő-testület egyedi elbírálása alapján kerülhet sor.

/10/ A különböző jogcímeken eszközölt kiadások /vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, stb./
az időarányos felhasználás figyelembevételével történhetnek.
Az intézményi önállóság nélküli szakfeladatok /egészségügy, stb./ vezetői vásárlásnál,
szolgáltatás megrendelésénél stb. kötelezettséget a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal
pénzügyi csoportvezetője pénzügyi ellenjegyzésével vállalhatnak.
A beszerzések kizárólag a költségvetési rendeletben szereplő feladatok ellátására
korlátozódhatnak. Ettől eltérő igények költségvetésbe való beépítéséről a Képviselő-testület
dönt.
/11/ A költségvetési évben a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak vonatkozásában
jutalmazásra nem áll rendelkezésre keretösszeg.
/12/ A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére az Áht. 24. §.(4)
bekezdésében meghatározott tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások az alábbiak:
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege /9. sz. melléklet/.
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban /10. sz.
melléklet/.
A közvetett támogatásokról készített kimutatás tartalmazza az adókedvezmények,
mentességek összesített adatait jogcímenkénti bontásban /11. sz. melléklet/.
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Előirányzat felhasználási ütemterv /12. sz. melléklet/.
/13/ Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési
szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10 %-át.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15.§.
/1/ Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik, rendelkezéseit 2014. január 1-től 2014. december 31-ig kell alkalmazni.
/2/ A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a Lakitelek Önkormányzatának 2013.
évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet.
Lakitelek, 2014. február 6.
Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

/A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik./

9. NAPIREND –

Beszámoló a Községi Könyvtár 2013. évi munkájáról
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: a bizottság részletesen
tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (II.06.) határozata
Beszámoló a Községi Könyvtár 2013. évi munkájáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület a Községi Könyvtár 2013. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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Értesül:

10. NAPIREND –

- Községi Könyvtár
- Irattár

Beszámoló a Gondozási Központ 2013. évi munkájáról
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: a bizottság részletesen
tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (II.06.) határozata
Beszámoló a Gondozási Központ 2013. évi munkájáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2013. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

11. NAPIREND –

- Gondozási Központ
- Irattár

Beszámoló a Művelődési Ház 2013. évi munkájáról
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: a bizottság részletesen
tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (II.06.) határozata
Beszámoló a Művelődési Ház 2013. évi munkájáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2013. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

12. NAPIREND –

- Művelődési Ház
- Irattár

Beszámoló a Himalája Blue Kft. 2013. évi tevékenységéről
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: a Kft. képviselői sajnos
nem tudtak jelen lenni a bizottsági ülésen. A beszámolót a bizottság elfogadásra javasolja.
Sokat javult a temető állapota az előző időszakban, ezt megköszöni a Kft. munkatársainak.
Anka Balázs temetését szépen megszervezte a szolgáltató.
Szénásiné Meskó Tünde, Himalája Blue Kft. képviselője: február 1-jétől felvettek egy új
munkavállalót, akinek az lesz a feladata, hogy naponta legalább hat órát kint legyen a temetőben. Volt már egy eset, amikor sötétben zseblámpával jártak a temetőben, odament a
munkatárs hozzájuk megkérdezni, mit csinálnak sötétben a temetőben.
Felföldi Zoltán polgármester: a saját halottá nyilvánítás rendjét a temetkezésről szóló rendeletbe kellene foglalni, erre vonatkozóan előterjesztés fog készülni a Képviselő-testület következő ülésére. A sírhelyárakat is érdemes lenne megvizsgálni, mivel aránytalanságok tapasztalhatók.
Madari Andor alpolgármester: szabályozni érdemes a temető üzemeltetőjétől az Önkormányzathoz befolyó összegek pontos felhasználását is.
Felföldi Zoltán polgármester: öt bevétele van az Önkormányzatnak a köztemetőből: csekély összegű állami támogatás, a szolgáltató bérleti díja, a sírhelyárak, temető fenntartási
hozzájárulás, valamint a szolgáltató éves felújítási összege. Ezek eddig költségvetési bevételek voltak. A felújítási bevétellel lehet tervezni. Szavazásra bocsátotta a határozattervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (II.06.) határozata
Beszámoló a Himalája Blue Kft. 2013. évi tevékenységéről
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület a Himalája Blue Kft. 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Himalája Blue Kft.
- Irattár

13. NAPIREND – Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési

szervek 2013. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentése
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (II.06.) határozata
Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi, éves
összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek 2013. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

14. NAPIREND –

- Molnár István belső ellenőr
- Irattár

„A helyi piac komplex fejlesztése Lakiteleken” című pályázat
önerő biztosítása
/Tájékoztató kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
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Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás.
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (II.06.) határozata
„A helyi piac komplex fejlesztése Lakiteleken” című pályázat önerő biztosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a pályázat megvalósításához szükséges önerőt.
- A projekt teljes költségvetése:
- Támogatás összege:
- Önerő összege:

maximum bruttó 76.885.623 Ft
bruttó 51.000.000 Ft
maximum bruttó 25.885.623 Ft

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletbe való
beépítésről és a saját erő rendelkezésre állásáról gondoskodjon.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

15. NAPIREND –

- Beruházási Csoport
- Irattár

Döntés a „Piactér fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményéről
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a közbeszerzési eljárásnak meg
voltak a sarokpontjai, ettől természetesen nem lehet eltérni.
Szentirmay Tamás képviselő: bizottsági ülésen elmondta, hogy furcsa a Generál Centrál
ajánlata, mivel először 70 millió forintot ajánlott, végül lement 52 millió forintra. Ezt komolytalannak tartja. Sokkal jobb lenne, ha helyi vállalkozók végeznék el a beruházást.
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: természetesen az a szerencsés, ha
helyi vállalkozók végzik a helyi beruházásokat, de ehhez nekik is alkalmazkodni kell a közbeszerzési eljárásokhoz. Ha valaki olcsóbbat ajánlott, kötelesek vagyunk elfogadni.
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Felföldi Zoltán polgármester: egyetért Szentirmay Tamással, arra törekszik az Önkormányzat, hogy helyi vállalkozók lehetőségekhez jussanak. Közbeszerzéskor minden lakiteleki vállalkozót meghív az Önkormányzat, illetve 1-2 külsős meghívott is van, hogy kontroll alatt
legyenek a vállalkozók is. A helyi vállalkozó 55 millió forintot ajánlott, a külsős 52 millió forintot. A kiírás szerint a legalacsonyabb összeget ajánló nyeri a közbeszerzést. Mást nyertessé
nyilvánítani nem lehet.
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: bizottsági ülésen felvetődött, hogy lehet-e eredménytelennek
nyilvánítani a közbeszerzést, azonban erre nincs törvényi lehetőség. A Közbeszerzési Döntőbizottság megbírságolná az Önkormányzatot és új eljárásra kötelezne.
Felföldi Zoltán polgármester név szerinti szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
Czinege Edit képviselő:
Felföldi Zoltán polgármester:
Madari Andor alpolgármester:
Olajos István képviselő:
dr. Rácz Péter képviselő:
Sallai András képviselő:
Szentirmay Tamás képviselő:

igen
igen
igen
igen
igen
igen
nem

A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014. (II.06.) határozata
Döntés „Piactér fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi határozatot hozza:
1. „Piactér fejlesztése” tárgyú eljárásban érvényes ajánlatot nyújtott be:
- Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.)
- Grandbau-Ker Kft. (6065 Lakitelek Jókai utca 10.)
- Gulyás Imre Egyéni Vállalkozó (6065 Lakitelek Móricz Zsigmond utca
1/D.)
2. „Piactér fejlesztése” tárgyú eljárásban Pap-Építőmester Kft. (6065 Lakitelek Árpád
utca 9/a.) érvénytelen ajánlatot nyújtott be.
A Pap-Építőmester Kft. (6065 Lakitelek Árpád utca 9/a.) ajánlata érvénytelen a Kbt.
74. § (1) bekezdés e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy egyéb módon nem felet
meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő más, az eljárásban
érintett ajánlattevő alvállalkozójaként is részt vesz az eljárásban, amelyre a Kbt. 28.
§ (1) bekezdés b) alapján nincs lehetősége.
3. „Piactér fejlesztése” tárgyú eljárásban nyertes ajánlatot nyújtott be: Generál Centrál
Építőipari és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.)
4. „Piactér fejlesztése” tárgyú eljárásban második legkedvezőbb ajánlatot a GrandbauKer Kft. (6065 Lakitelek Jókai utca 10.)nyújtotta be.
5. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a fentiek alapján a „Piactér fejlesztése”
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése a)
pontja alapján indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljá22

rást eredményesnek minősíti és falhatalmazza a Lakitelek Önkormányzatának Polgármesterét a Vállalkozási Szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Felföldi Zoltán polgármester
azonnal

Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár

16. NAPIREND –

Lakitelek Önkormányzata és intézményei Közbeszerzési terve a 2014. költségvetési évre
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014. (II.06.) határozata
Lakitelek Önkormányzata és intézményei Közbeszerzési terve a 2014. költségvetési
évre
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán előterjesztését megvitatta,
és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület Lakitelek Önkormányzata és költségvetési szervei Közbeszerzési tervét a 2014. költségvetési évre elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza a Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a Közbeszerzési terv nyilvánosságát a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően
biztosítsa.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: 2014. március 31.
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár

Lakitelek Önkormányzatának közbeszerzési terve 2014.

Beszerzés
tárgya

A
szerződéshe
z rendelt
elnevezés

A
beszerzés
tárgya:1

Becsült érték:
(nettó Ft)
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Az alkalmazott
eljárásrend

A közbeszerzési
eljárás fajtája

Piactér
fejlesztése
Gondozási
Központ
bentlakásos
intézményének
korszerűsítése
KEOP-550B
építés (építési,
gépészeti
munkák)
KEOP-550B
eszközbeszerz
és
(gépbeszerzés
)
1

vállalkozási
szerződés

építési
beruházás

56.944.113,Ft

Nemzeti
eljárásrend
(Kbt. Harmadik
Rész)

Hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás
(Kbt. 122. § (7)
bekezdés a) pont)

Nemzeti
eljárásrend
(Kbt. Harmadik
Rész)

Hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás
(Kbt. 122. § (7)
bekezdés a) pont)

Nemzeti
eljárásrend
(Kbt. Harmadik
Rész)
Nemzeti
eljárásrend
(Kbt.
Harmadik
Rész)

Hirdetmény nélküli
eljárás (Kbt. 122/A.
§ (1) bekezdés a)
pont)

vállalkozási
szerződés

építési
beruházás

58.207.469,Ft

vállalkozási
szerződés

építési
beruházás

87.568.805,Ft

vállalkozási
szerződés

eszköz
beszerzés

9.679.192,- Ft

Hirdetmény nélküli
eljárás (Kbt. 122/A.
§ (1) bekezdés a)
pont)

árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió

17. NAPIREND –

Pályázat kiírása a Muraközy utca 29. szám alatti két önkormányzati lakás bérlésére
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: a Muraközy utca 29. szám alatti ingatlan hosszú távon lakásbérlésre alkalmas, jelenleg a három lakás közül egy lakásban laknak. Három érdeklődő is
volt a lakások iránt. Javasolja, hogy írják ki a lakások bérlésére a pályázatot 2014. június 30ig, akkor újra lenne pályáztatva a többi önkormányzati lakással együtt. Megkérdezi, van-e a
tájékoztatóhoz hozzászólás?
Madari Andor alpolgármester: kéri, hogy pályázati kiírásban szerepeljen, hogy csak az
pályázhat eredményesen, akinek az önkormányzati lakbértartozáson túl az Önkormányzat és
gazdasági társaságai felé nincs más tartozása sem. Továbbá jelzi, hogy nem szerepel a kiírásban a kéthavi kaució összege sem.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta Madari Andor alpolgármester módosító
javaslatát a kaució tekintetében.
A Képviselő-testület a módosító javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta Madari Andor alpolgármester azon
módosító javaslatát, hogy ne lehessen szerződést kötni azon pályázóval, akinek az Önkormányzattal vagy gazdasági társaságaival szemben tartozása áll fenn.
A Képviselő-testület a módosító javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a módosított határozat tervezetet.
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A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014. (II.06.) határozata
Pályázat kiírása a Muraközy utca 29. szám alatti két önkormányzati lakás bérlésére
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán előterjesztését megvitatta,
és az alábbi határozatot hozza:
1.

A Képviselő-testület a Muraközy utca 29. szám alatt lévő két önkormányzati lakás
bérlésére szóló pályázati felhívás szövegét elfogadja.

2. A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert a pályázat kiírására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Pénztár
- Irattár

Pályázati felhívás
önkormányzati lakások piaci alapon történő bérbeadására
Lakitelek Önkormányzata az alábbi tulajdonában álló lakások piaci alapon történő
bérbeadására pályázatot hirdet.
A pályázható lakások adatai:
1. Címe: 6065 Lakitelek, Muraközy u. 29.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete:
63 m2
A havi bérleti díj minimális összege:130,- Ft/m2
2. Címe: 6065 Lakitelek, Muraközy u. 29.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete:
46 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
Egyéb információk:
1. Pályázatot a Polgármesteri Hivatalban (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.) lehet benyújtani zárt
borítékban, 2014. február 20. 1200 óráig.
2. A pályázati adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal 16. számú szobájában.
3. Egy pályázó csak egy, az általa pályázott és megnyert lakás bérbevételére jogosult.
4. A bérbeadó a pályázat alapján a lakást annak adja bérbe, aki a legmagasabb összegű
bérleti díj megfizetését vállalja.
5. Azonos bérleti díjat tartalmazó pályázatok esetén az Önkormányzat jogosult tárgyalást
tartani, amelyre az azonos bérleti díjat megajánlott pályázókat hívja meg.
6. Az a pályázó, akinek tartozása van, csak a tartozás rendezésére kötött külön megállapodás esetén nyerheti el a bérleti jogot. Nem köthető szerződés olyan pályázóval, akinek az
Önkormányzattal szemben bármilyen tartozása (például adótartozása) van, vagy önkormányzati tulajdonú céggel szemben közszolgáltatásból fennálló tartozása van.
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7. A bérleti szerződés megkötésére 2014. március 7-én kerül sor. A szerződéskötés feltétele
pozitív elbírálás esetén kéthavi bérleti díjnak megfelelő kaució megfizetése a Polgármesteri Hivatal pénztárában. Nem teljesítés esetén ugyanezekkel a feltételekkel a következő
helyezettel kerül sor a szerződéskötésre. Amennyiben az első helyezett nem fizeti meg
szerződéskötés előtt a vállalása szerinti összeget, a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó lép a helyébe.
8. A bérleti szerződés határozott időre, 2014. június 30-ig kerül megkötésre a bérlővel. A
határozott idő leteltével a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást,
a vele ott élőkkel együtt.
9. A lakbér nem tartalmazza a rezsit, azt a bérlő havonta köteles megfizetni.
10. A pályázat akkor érvényes, ha tartalmazza:
a.) a pályázó személyes adatait,
b.) a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja,
c.) az értékelés alapját képező ajánlatot a lakbér összegére,
d.) a bérlemény hasznosítási célját (lakás, gazdasági tevékenység stb.)
11. Amennyiben a bérlemény hasznosítási célja az ingatlan átminősítését igényli, az a bérlő
feladata, és a bérlő köteles állni az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.
12. A határozott idő elteltével a bérlő a lakást köteles minden elhelyezési igény nélkül kiüríteni
és azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.
13. A pályázatok előminősítését a polgármester végzi a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási és beruházási csoportja útján. A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, a bérlő
személyéről a képviselő-testület dönt.
14. A pályázat eredménye - a nyertesek értesítésével egyidejűleg - a Polgármesteri Hivatalban kifüggesztésre kerül a döntést követően haladéktalanul.
15. Aki valótlan adatokat közöl, a pályázatból kizárásra kerül.
16. A hirdetménnyel kapcsolatos kérdésekre a Polgármesteri Hivatal pénztáros munkatársa
ad felvilágosítást a 76/449-011 telefonszámon, vagy ügyfélfogadási időben személyesen.
Lakitelek, 2014. február 6.
Felföldi Zoltán s.k.
polgármester

18. NAPIREND –

Bácsvíz Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e a tájékoztatóhoz hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2014. (II.06.) határozata
A Bácsvíz Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés II. számú módosítása
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán előterjesztését megvitatta,
és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a Bácsvíz Zrt-vel 2012. december 28. napján kötött
vagyonkezelési szerződés II. számú módosítását a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja és felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert a vagyonkezelési
szerződés aláírására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Bácsvíz Zrt
- Irattár

Vagyonkezelési szerződés II. számú módosítása
Amely létrejött egyrészről:
Lakitelek Önkormányzata
Székhely: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Statisztikai számjel: 15724629-8411-321-03
Törzsszám:
Adószám: 15724629-2-03
Képviseli: Felföldi Zoltán polgármester
(mint Vagyonkezelésbe adó, továbbiakban Vagyonkezelésbe adó)
másrészről:
BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13.
Statisztikai számjel: 10734702-3600-114-03
Cégjegyzékszám: 03-10-100039
Adószám: 10734702-2-03
Képviseli: Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató
(mint Vagyonkezelő, továbbiakban Vagyonkezelő)
között, továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi napon és feltételekkel.
1. Felek megállapítják, hogy köztük 2012. december 28. napján vagyonkezelési
szerződés (továbbiakban: Alapszerződés) köttetett.
2. Az Alapszerződést a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a
Vagyonkezelő részére 2013. november 8. napján kiadott működési engedély
mellékleteként jóváhagyta.
3. Felek kölcsönösen megegyeznek abban, hogy az Alapszerződés 1. számú melléklete
helyébe jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete, és az Alapszerződés 2.
számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 2. számú melléklete lép.
4. Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezéseit a Felek
továbbra is változatlan tartalommal hatályban tartják.
Felek jelen szerződést
helybenhagyólag aláírták.
Melléklet:

elolvasás

után,

mint
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akaratukkal

mindennel

megegyezőt

1. számú melléklet: A vagyonkezelésbe adott víziközművek vagyonleltára
2. számú melléklet: 2014. évi vagyonkezelési díj és annak fizetési feltételei
Kecskemét, 2014. február 6.
…………………………………………….
Vagyonkezelésbe adó
Felföldi Zoltán polgármester

……………………………………….
Vagyonkezelő
Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató

/A szerződés 1. számú melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
2. számú melléklet
Vagyonkezelési díj 2014. évi összege és annak megfizetése

1.

Felek megállapodnak abban, hogy a Vagyonkezelő a közüzemi létesítmények vagyonértékelésének finanszírozására vagyonkezelési díjat fizet Vagyonkezelésbe Adó részére.

2.

Felek rögzítik, hogy a Vagyonkezelésbe Adó részére 2014. évben fizetendő fajlagos
vagyonkezelési díj nettó összege 0,75 Ft/m3.

3.

A 2014. évben várhatóan fizetendő vagyonkezelési díj a 2. pontban rögzített fajlagos
nettó vagyonkezelési díj és a tárgyévben várhatóan értékesítésre kerülő vízmennyiség
szorzatával egyezik meg.
2014. évi várható értékesítési volumen: 162 500 m3

4.

Felek a 2014. évre várható vagyonkezelési díj összegét nettó 121 875 Ft összegben
állapítják meg.

5.

A 2014. évre megállapított vagyonkezelési díj megfizetésének szabályai:
5.1.

Vagyonkezelő az I. tárgyfélévre vonatkozóan, a tárgyfélévet követő hó 10. napjáig, a Vagyonkezelésbe Adó által kiállított számla alapján, a 4. pontban meghatározott várható éves vagyonkezelési díj ½-ed részét tartozik átutalással megfizetni
Vagyonkezelésbe Adó bankszámlájára 30 banki napos fizetési határidővel.

5.2. A II. félévre vonatkozóan, a tárgyévben ténylegesen értékesített vízmennyiség
alapján - a 2. pontban meghatározott fajlagos vagyonkezelési díj figyelembevételével - megállapított, ténylegesen fizetendő éves vagyonkezelési díj és az 5.1.
pont alapján az első félévre már megfizetett vagyonkezelési díj különbözetének
megfelelő összegű vagyonkezelési díj illeti meg Vagyonkezelésbe Adót. A vagyonkezelési díj éves elszámolását Vagyonkezelő köteles legkésőbb a tárgyévet
követő év február 28. napjáig elkészíteni és a Vagyonkezelésbe Adó részére
egyeztetés és elfogadás céljából megküldeni. Az elszámolás valóságtartalmáért
és hitelességéért Vagyonkezelő teljes körű felelősséggel tartozik. A Vagyonkezelésbe Adó által írásban elfogadott elszámolás alapján Vagyonkezelő köteles a
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tárgyév II. félévére eső vagyonkezelési díjat a Vagyonkezelésbe Adó által kiállított
számla alapján 30 banki napos fizetési határidővel átutalással megfizetni.

19. NAPIREND –

Falugyűlés, külterületi fórum és üdülőterületi fórum időpontjának meghatározása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: a bizottság ülésén elhangzott, hogy a márciusi üdülőterületi fórum túl korai, legyen inkább áprilisban.
Szentirmay Tamás képviselő: a falugyűlés ne a testületi üléssel egy napon legyen, mert
előfordulhat, hogy az előterjesztésekkel nem végez a testület a falugyűlés kezdetéig, és ez
felzúdulást okozna a lakosság körében.
Felföldi Zoltán polgármester: a javaslatoknak megfelelően március 13-án lesz a falugyűlés,
március 20-án a külterületi fórum, az üdülőterületi fórumról pedig a következő testületi ülésen
dönt a Képviselő-testület.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014. (II.06.) számú önkormányzati határozat
Falugyűlés és külterületi fórum időpontjának meghatározása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán előterjesztését megvitatta,
és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a 2014. évi közmeghallgatás (falugyűlés) időpontjának a következőt rendeli el: 2014. március 13. 17.00 óra
2. A Képviselő-testület a 2014. évi külterületi fórum időpontjának a következőt rendeli el: 2014. március 20. 17.00 óra
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

20. NAPIREND –

- sajtó
- Irattár

Gondozási Központ térítési díjának meghatározása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
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Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet a normatív támogatásra nem jogosító férőhelyek intézményi
térítési díjának kiegészítésével.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelete
A Gondozási Központ intézményen belül működtetett és személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1993.(III.31.) rendelet
módosításáról
1.§.
A rendelet 2.§-ában meghatározott intézményi térítési díj az alábbiak szerint módosul:
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása:

napi:
havi:

3.370.- Ft/fő
101.100.- Ft/fő

Normatív támogatásra nem jogosító férőhelyek
intézményi térítési díja az időskorúak ápológondozó otthoni ellátásában

napi:
havi:

3.370.- Ft/fő
97.200.- Ft/fő

2.§.
A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.
Reggeli
Ebéd
Vacsora
Összesen:

340.- Ft/adag
692.- Ft/adag
311.- Ft/adag
1343.- Ft

3.§.
A rendelet 4.§-ában megállapított intézményi térítési díjak összege az alábbiak szerint
módosul:
Házi segítségnyújtás:
Nappali ellátás:
Szociális étkeztetés helyben:
Szociális étkeztetés elvitellel:
Szociális étkeztetés ebéd kihordással:
Szociális étkeztetés külterületre,
tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételével

450.- Ft/óra
445.- Ft/fő/nap
690.- Ft/adag
690.- Ft/adag
690.- Ft/adag+10 Ft kiszállítási díj
690.- Ft/adag

4.§.
Ezen önkormányzati rendelet kihirdetését követő 30. napot követően lép hatályba, majd azt
követően hatályát veszti.
Lakitelek, 2014. február 6.
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Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

/Megjegyzés: a 3/2014. (II.07.) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2014. február 7.
napján kihirdette./
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2014. (II.06.) határozata
Gondozási Központ-idősek otthona szociális ellátás intézményi térítési díjának
méltányossági megállapítása
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

Az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásának napi és havi díját az alábbiak
szerint állapítja meg:
napi:
3.370.- Ft/fő
havi:
97.200.- Ft/fő
A nappali ellátás, mint kötelező alapszolgáltatás napi díját az alábbiak szerint
állapítja meg:
napi:
0.- Ft/fő
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: A Gondozási Központ intézményen belül működtetett és személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapításáról szóló
többször módosított 8/1993.(III.31.) ÖK. rendelet módosításának kihirdetését
követő 30. napot követő nap
Értesül:

21. NAPIREND –

- Gondozási Központ
- Irattár

Lakitelek Területrendezési Terve módosítás-tervezetének
elfogadása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: a kérelmek között van egy olyan, amelyet alacsonyabb besorolásba is lehetett volna tenni, de ennek a mostani módosítása már az egész eljárás újból
indítását eredményezné. Megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
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Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2014. (II.06.) határozata
Lakitelek Területrendezési Terve módosítás-tervezetének elfogadása
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

1. A Képviselő-testület megismerte a TRT-módosítás tervezetét, a véleményezési
eljárás dokumentumait.
2. A Képviselő-testület az összegzésben adott válaszokkal egyetért.
3. A véleményezési eljárást a Képviselő-testület lezárja, amennyiben a kiszabott 8
napos határidő leteltével ellenvélemény nem érkezik.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Beruházási Csoport
- Irattár

22. NAPIREND –

Laki-Konyha Kft. munkahelyteremtő pályázatának benyújtása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság részletesen tárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja. Ha nyer a pályázat, valószínűleg tagi hitelhez kell
folyamodnia a Kft-nek, mivel a pályázat utófinanszírozású.
Madari Andor alpolgármester: ha eredményes lesz a pályázat, hozzájárulhat a konyha
további technikai fejlődéséhez. Ha nem nyer a pályázat, akkor is meg kellene valósítani a
fejlesztést.
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: megköszöni a Kft. 2013. évi tevékenységét, jelentős árbevétel emelkedést tudott realizálni, bár még nincsenek meg a végleges számok. Ez komoly munka befektetést jelent.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2014. (II.06.) határozata
Laki-Konyha Kft. munkahelyteremtő pályázatának benyújtása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Laki-Konyha Kft
100%-os tulajdonosi jogokat gyakorló szerve hozzájárul a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (továbbiakban: NFA) foglalkoztatási alaprész 2014. évi központi
keretéből – a Nemzetgazdasági Minisztérium által nyílt pályázati felhívásban
megjelent mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására NFA-2014-KKV kódszámú pályázati kiírásra történő
benyújtáshoz, a 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 104. számú ingatlanon történő beruházás megvalósításához valamint kötelezően előírt fenntartási időszak
alatti üzemeltetéséhez.
2. Pozitív bírálat esetére elfogadott tevékenységek:
A tervezett beruházásnak a támogatás
szempontjából elismerhető (elszámolhaNettó 6.703.000 Ft
tó) bekerülési költsége összesen
Pályázatban igényelt támogatás összege
Nettó 3.999.680 Ft
(59,67% %)
Saját erő összege (40,33 %)
Nettó 2.703.320 Ft
Saját erő formája
Nyilatkozattétel rendelkezésre állásról
Tervezett HR bővítés
2 fő 8 órás, főállású munkavállaló
a. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tóthné Balla Mária ügyvezető asszonyt az előkészítő munkálatok koordinálására, a pályázat aláírására, kapcsolódó nyilatkozatok megtételére valamit a pályázat Közreműködő Szervezethez történő benyújtására.
b. A saját erő a Laki-Konyha Kft 2013-as pozitív gazdálkodásának köszönhetően társaságnál rendelkezésre áll, mely nyilatkozat formájában
a pályázatban történő felhasználáshoz felajánlható.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Laki-Konyha Kft
- Beruházási Csoport
- Irattár

23. NAPIREND –

Tősfürdő területén KIF csatlakozási pont kialakítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
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/Olajos István képviselő kiment a teremből, így a Képviselő-testület létszáma: 6 fő./
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2014. (II.06.) határozata
Tősfürdő területén KIF csatlakozási pont kialakítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Tősfürdő területén szükséges KIF csatakozási pont kialakításához, melynek költsége 1.858.010 Ft.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert a csatlakozási
pont megrendelésére, és költségének a költségvetésbe történő beépítésére.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

24. NAPIREND –

- Beruházási Csoport
- Irattár

Az OHU-IFPR-2013-001 számú Iparfejlesztési Pályázat LakiGazda Nonprofit Kft. általi beadása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: a pályázatot karácsony előtt hirdették meg. Január első napjaiban elkezdett rajta dolgozni a Kft, majd hirtelen bezárták a pályázatot, nem tudta a Kft.
beadni. Múlt héten ismét megnyitották a pályázatot módosított feltételekkel, majd a Képviselő-testület előtt két nappal ismét lezárták. A második határidőre már be tudta nyújtani a pályázatot a Kft, azonban a pályázathoz hozzájárulás szükséges. Megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
/Olajos István képviselő visszaérkezett a terembe, így a Képviselő-testület létszáma: 7 fő./
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a szelektív hulladékgyűjtést mindenképpen be kell vezetni, ezért jó, hogy a pályázat be lett nyújtva.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
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18/2014. (II.06.) határozata
Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által meghirdetett OHU-IFPR-2013-001
számú iparfejlesztési pályázat Laki-Gazda Nonprofit Kft. általi beadásának támogatása
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület támogatja az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség
által meghirdetett iparfejlesztési pályázaton a Laki-Gazda Nonprofit Kft.
részvételét, valamint hozzájárul ahhoz, hogy az OHU-IFPR-2013-001 számú
pályázati felhívásra a Laki-Gazda Nonprofit Kft. pályázatot adjon be.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

25. NAPIREND –

- Laki-Gazda Nonprofit Kft.
- Irattár

Egyéb ügyek

1) Felföldi Zoltán polgármester: a héten kettő gyilkosság történt Lakiteleken. Az áldozatok
hozzátartozói temetési segélyét kérvényeztek a Polgármesteri Hivataltól. A temetéshez
30.000 Ft egyszeri segélyről határoztak, melyről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
2) Felföldi Zoltán polgármester: február 17-én falunap lesz Bajmokon. Aki szeretné képviselni az Önkormányzatot, jelentkezhet.
3) Felföldi Zoltán polgármester: érkezett egy kezdeményezés az Arany János utca és Petőfi Sándor utca kereszteződésében a forgalmi rend megváltoztatására. A Petőfi, Béke és
Kossuth utcák teljes hosszukban védett utcák, egyedül a Petőfi és Arany János utca kereszteződésénél van ez fordítva. Ez valószínűleg azért alakulhatott így, mivel eredetileg a Petőfi
utca földes út volt, ekkor egyértelmű volt, hogy a szilárd burkolatos Arany János utcának volt
elsőbbsége. Amikor szilárd burkolatos lett a Petőfi utca, akkor a korábbi forgalmi rend nem
változott meg.
Sallai András képviselő: a gyerekek délben ebédelni az Arany János utcán járnak a napközihez, nem baj, ha az Arany János utcán lassulna a forgalom.
Madari Andor alpolgármester: az emberek megszokásból vezetnek, nehezen szokták meg,
ha változik a forgalmi rend. Ha változna a forgalmi rend, akkor figyelni kell a bölcsődére, mert
abban az esetben ott nőne meg a forgalom sebessége. Ezért maradjon meg a jelenlegi forgalmi rend akként, hogy a Széchenyi krt. és a Petőfi utca között legyen kitéve 30 km/órás
sebességkorlátozó tábla.
Felföldi Zoltán polgármester: a képviselői vélemények alapján úgy érzékeli, hogy maradjon
a jelenlegi forgalmi rend. Sebességkorlátozó tábla kihelyezésére szükség lehet viszont a
Széchenyi körúton, az óvoda és az orvosi rendelők környékén. Az óvoda és az iskola között
elkészült az új parkoló, idővel át fog szokni oda a forgalom, és azt a járdát fogják használni a
gyerekek is. Ezért megfontolandó, hogy 30 km/óra sebességkorlátozó táblával kellene védeni a körút azon részét, de ez akár lehetne az óvodától a könyvtárig terjedő szakaszon is.
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Madari Andor alpolgármester: valóban megfontolandó, hogy a Takarékszövetkezettől az
óvodáig folyamatos 30 km-es sebességkorlátozás legyen, mivel mindenhova nem lehet zebrát tenni.
Szentirmay Tamás képviselő: mikortól nem lehet majd parkolni, illetve bejárni a gyerekeknek a Kiss János utcán?
Felföldi Zoltán polgármester: a Kiss János utcán parkolás szempontjából kritikus rész a
Széchenyi körúttól az iskolakapuig van, a sövénysor mellett. Erre a szakaszra terveznek kitenni megállni tilos táblát. Iskolaigazgató úr tájékoztatása szerint a pedagógusok a Kiss János utcai gazdasági bejárón tudnak majd a továbbiakban is bemenni, az alsó tagozatosok a
Vak Bottyán utca felől, míg a felső tagozatosok az új parkoló felől.
Sallai András képviselő: meg fog nőni a gyalogos forgalom a parkoló felől, ezért gyalogosveszély táblát is érdemes lenne kitenni.
Szentirmay Tamás képviselő: a gyerekek átmehetnének a zebrán, majd az óvoda előtt
végig a parkolóig, ahol be tudnak menni az iskolába, így kevésbé lenne veszélyes.
Sallai András képviselő: a Vörösmarty utcától a könyvtárig lenne érdemes csökkenteni a
forgalom sebességét.
Felföldi Zoltán polgármester: vita van az Önkormányzat és a Magyar Közút között, hogy ki
a Széchenyi István körút kezelője. A földhivatali nyilvántartás szerint az Önkormányzat a
kezelő. A gyerekekre figyelmeztető táblát, ha Kecskemét felől jövünk a Zrínyi utcánál, ha a
Polgármesteri Hivatal felől jövünk, Rácz doktor rendelőjénél kellene kitenni.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2014. (II.06.) határozata
Sebességkorlátozás bevezetése a Széchenyi István körúton
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Széchenyi István körúton a következő
sebességkorlátozó, illetve veszélyt jelző táblák kerüljenek kihelyezésre a pontos
közlekedéstechnikai egyeztetéseket követően:
-

-

Széchenyi István körút – Vörösmarty utca kereszteződésétől 30 km/óra sebességkorlátozó tábla és gyermek/gyalogos veszély tábla, alattuk kiegészítő
tábla megfelelő méter hosszúsággal (Szentkirály felől nézve)
Széchenyi István körút – Iskola utca kereszteződésétől 30 km/óra sebességkorlátozó tábla és gyermek/gyalogos veszély tábla, alattuk kiegészítő tábla
megfelelő méter hosszúsággal (Tiszaug felől nézve)

Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár
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4) Felföldi Zoltán polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a lakiteleki Nőbizottság megváltoztatta a nevét Lakiteleki Nők Klubjára.
5) Czinege Edit képviselő: többen kérdezték tőle, hogy a Móricz Zsigmond utca – Jókai
utca kereszteződésénél mikor hozzák rendbe az útviszonyokat.
Madari Andor alpolgármester: a birtokviszonyok az érintett szakaszon rendeződtek, a kerítés is a helyére került, már csak a megállni kötelező tábla van az út közepén, ezt valóban át
kell helyezni.
6) Czinege Edit képviselő: az üdülőterületről és a település belterületéről is többen jelezték
neki folyamatosan, hogy büdös az ivóvíz. A Vörösmarty utcából és a Kossuth utcából, az
üdülőterületen a Nyíl utcából, a Seregély utcából.
Felföldi Zoltán polgármester: az Önkormányzat jelezni fogja a Bácsvíz felé.
7) Szentirmay Tamás képviselő: kéri, hogy a Képviselő-testület köszönje meg a
Mezőgecsei Böllérfesztiválon részt vett lakiteleki csapat munkáját. A lakitelekiek a fődíjat
hozták el a rendezvényről.
Felföldi Zoltán polgármester: határozatot fogad el a Képviselő-testület, melyet kiküldenek a
csapattagoknak egy személyre szóló levél kíséretében.
Madari Andor alpolgármester: a „Mezőgecsei Böllérkirály” címmel görögországi kiránduláshoz szálláslehetőséget is nyert a lakiteleki csapat.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2014. (II.06.) határozata
Köszönet a Lakiteleki HurKalandorok csapatának
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Lakiteleki HurKalandorok csapatának a
VIII. Mezőgecsei Böllérversenyen nyújtott teljesítményért és az ott elért I.
helyezésért, valamint az elnyert „Mezőgecsei Böllérkirály” címért.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Lakiteleki HurKalandorok csapat tagjai
- Irattár

8) Szentirmay Tamás képviselő: többen beszélik a faluban, hogy az árpádszállási állomás
mögött a lovas polgárőrségnek bérbe adott önkormányzati területen lovarda kerül majd kialakításra.
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Felföldi Zoltán polgármester: az érintett területre két tervezés zajlott: az egyik LEADER
pályázatra benyújtott vendég állások kialakítására, a pályázatot elutasították, amely meg lett
fellebbezve, most pedig várjuk a választ. Egy másik, nagyobb koncepció is készült egy olyan
lovas létesítményről, amely kiváltaná a mostani népfőiskolai lovas oktatást. Így megoldódna
a szállítási probléma.
9) Szentirmay Tamás képviselő: mi lett azzal a 13 millió forintos veszteséggel, amely a
2012-ben a Tőserdő Kft. révén keletkezett?
Felföldi Zoltán polgármester: a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kft. által elvégzett
beruházásokat megtéríti a Kft-nek, ebből pedig kiegyenlíti az Önkormányzat felé fennálló
számláit. A tartozás egy részét pedig 2015. december 31-ig átütemezték. Külsős partner felé
nincs tartozása a Kft-nek.
Szentirmay Tamás képviselő: a Tőserdő Kft-nek van egy pere az AB Holding Kft-vel, amely
csak 200.000 Ft összegről szól. A másik oldalon pedig 13 millió forint van.
Felföldi Zoltán polgármester: az AB Holdinggal való per el nem ismert tartozás miatt folyik,
a másik pedig a gazdasági tevékenység vesztesége, melyet elismer a Kft. az Önkormányzat
felé. Ha a következő években sikeres lesz a Kft, a gazdasági tevékenység veszteségét le
fogja dolgozni.
10) Tóth Sándor bizottsági tag: a vasútállomás előtti csapadékvíz elvezetését javasolja
megoldani, mivel eső után nagyon összegyűlik a víz.
Madari Andor alpolgármester: van a kanyarban egy nyílás, amely össze van kötve a Tasiéri csatornarendszerrel, amelyet csak ki kellene takarítani, és elfolyna ott a víz.
11) dr. Rácz Péter képviselő: decemberben volt egy egyeztetés az új egészségház tervezéséről az orvosokkal. Németh László doktornak az egyeztetést követően volt más javaslata,
amely nem tudja, beépítésre kerül-e a tervekbe. Doktor úr javasol egy bejárást a fogorvosi
rendelőben.
Felföldi Zoltán polgármester: két megbeszélés volt a témában, akkor egyetértés volt mindenkivel, doktor úrral is. Doktor úr az óta jött egy új javaslattal, közvetve üzenget. A védőnők
mondtak valamit a Doktor úrnak, amit elmondott Rácz doktornak, ami el lett mondva most, az
nem tárgyalás. Február 13-án 8 órakor lehet a bejárás. Egy épületen belül kellene elhelyezni
minden egészségügyi rendelést.
Felföldi Zoltán polgármester, mivel több bejelentés, észrevétel nem volt, a nyílt ülést berekesztette és zárt ülést rendelt el.
kmf.

Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Madari Andor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szentirmay Tamás
jegyzőkönyv-hitelesítő
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