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Felföldi Zoltán polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Olajos István és dr. Rácz Péter képviselőket javasolja.
Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Felföldi Zoltán polgármester a napirendet az alábbi módosítások szerint javasolja elfogadásra:
- az eredeti 6. és 7. napirendet 21. és 22. napirendként javasolja tárgyalni,
- az eredeti 10. és 11. napirendet megcserélve, 8. és 9. napirendként javasolja tárgyalni, az
eredeti 11. napirend új címe: Rendeletalkotás a dohányzás tilalmáról
- az eredeti 13. napirend címe annyiban módosul, hogy tagi hitelkeret, nem pedig tagi hitel
kerülne nyújtásra a Laki-Konyha Kft. részére,
- 10. napirendként javasolja tárgyalni: Lakitelek, Széchenyi krt. 44. szám alatt létesítendő
egészségház tervének jóváhagyása, a további napirendek számozása ennek megfelelően
változik
- 37. napirendként javasolja tárgyalni: Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
2014. évi költségvetésének elfogadása
- 38. napirendként javasolja tárgyalni: 75/2012. (V.03.) számú képviselő-testületi határozat
megerősítése, a további napirendek számozása ennek megfelelően változik
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Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a módosított napirendet.
A Képviselő-testület a módosított napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
NAPIREND:
1. Tájékoztató a 2014. február 1. és február 28. közötti időszak polgármesteri munkáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
2. Tájékoztató a 2014. február 1. és február 28. közötti időszak alpolgármesteri munkáról
Előadó: Madari Andor alpolgármester
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
4. Beszámoló a Rendőrség 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
5. Beszámoló a Polgárőrség Lakitelek 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
6. Beszámoló a Lakiteleki Torna Egylet 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
7. Lakiteleki Torna Egylet bérleti szerződése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
8. Rendeletalkotás a dohányzás tilalmáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
9. Lakiteleki Torna Egylet támogatása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
10. Lakitelek, Széchenyi krt. 44. szám alatt létesítendő egészségház tervének jóváhagyása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
11. Tősfürdő területén lévő Grill Terasz Laki-Konyha Kft. által történő tovább üzemeltetése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
12. Tagi hitel nyújtása a Laki-Konyha Kft. részére új eszközök beszerzésére és infrastrukturális beruházásra
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
13. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatás szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
14. Rendeletalkotás az önkormányzat saját halottjává nyilvánításának rendjéről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
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15. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000.(XI.29.) számú rendelet
módosítása
Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
16. A bölcsőde intézményen belül működtetett személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás térítési díjának megállapításáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
17. Településrendezési terv 2013. évi részleges módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
18. Térfigyelő kamera rendszer üzemeltetésére vonatkozó szerződés
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
19. Csatornaparti ingatlanok szennyvízcsatorna hálózathoz való csatlakozása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
20. Lakitelek 71 A 1 erdőrészletben erdőfelújítási kötelezettség teljesítése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
21. Beszámoló a Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
22. Beszámoló a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
23. Gondozási Központ területének térkövezése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
24. Rákóczi Ferenc u. 28. szám alatti ingatlan értékesítésre kijelölése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
25. Lakitelek 785 hrsz-ú ingatlan részbeni értékesítése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
26. Beszámoló Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2013. évi szakmai tevékenységéről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
27. Tagsági viszony fenntartása a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesületben
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
28. Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályának módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
29. A „Kék-Víz” - Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és beszámoló a Társulás 2013. évi
működéséről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
30. Csatlakozás a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
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31. Lakitelek településközpont zöldfelületeinek rehabilitációja kiviteli tervdokumentáció
I. ütem
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
32. Pályázat kiírása a Faház kávézó hasznosítására
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
33. Tőserdőért Alapítvány revitalizációs munkáinak jóváhagyása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
34. Lakiteleki Faluszépítő Egyesület részére nyújtandó támogatás
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
35. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Lakiteleki Faluszépítő Egyesület részére fejlesztéshez
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
36. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére fejlesztéshez
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
37. Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
38. 75/2012. (V.03.) számú képviselő-testületi határozat megerősítése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
39. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS
40. 2014. évi kitüntető díjak adományozása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
41. Muraközy utca 29. szám alatti önkormányzati lakások pályáztatását lezáró döntés
meghozatala
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
42. Ajánlatok bekérése Tőserdő üdülőterület közvilágításának korszerűsítésére
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
43. Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

1. NAPIREND –

Tájékoztató a 2014. február 1. és február 28. közötti időszak
polgármesteri munkáról
/Tájékoztató kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

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

2. NAPIREND –

Tájékoztató a 2014. február 1. és február 28. közötti időszak
alpolgármesteri munkáról
/Tájékoztató kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a tájékoztatóhoz van-e hozzászólás?
Szentirmay Tamás képviselő: milyen helyszíni egyeztetés történt a Vörösmarty utca végén?
Madari Andor alpolgármester: a Vörösmarty utca nem lett bekapcsolva a körforgalomba, a
gyermekek újabban szétnézés nélkül keresztülmennek a körforgalmon, nem használva a gyalogátkelőhelyeket. Az utca végén lévő oszlopokat tervezik reklámtáblákkal ellátni, hogy zárt
kerítés alakuljon ki, így kénytelenek lesznek a gyerekek a zebrákat használni. Hirdetési felületre igény is mutatkozik.
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.
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
22/2014. (III.06.) határozata
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a 2014. februárban lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Irattár
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4. NAPIREND –

Beszámoló a Rendőrség 2013. évi tevékenységéről
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a beszámolót szóban ki kívánja-e egészíteni
a beterjesztő?
Tarnóczy László, Kecskeméti Rendőrkapitányság kapitányságvezető-helyettese: Tóth
Tibor őrsparancsnok elkészítette a község területét érintő rendőrségi beszámolót. 2013-ban
129-ről 86-ra csökkent a bűncselekmények száma, az általános lopások száma 41-ről 23-ra
csökkent, a betöréses lopások száma 17-ről 7-re csökkent. Ezek jó adatok, de az a legfontosabb, amit a helyi lakosság érez. A kapitányság nevében megköszöni, hogy a körzeti megbízotti irodát az Önkormányzat felújította, olyanná tette, amelyben már nyugodt körülmények
között lehet dolgozni. A rendőrség vett egy számítógépet, illetve az Önkormányzattól is kapott
egyet. Rendőrségi belső elektronikus rendszer helyi kiépítésével közvetlenül Lakiteleken is tud
dolgozni a körzeti megbízott a rendszerben. Jelenleg már csak internet hozzáférési lehetőség
hiányzik már csak, ebben kéri az Önkormányzat segítségét.
dr. Rácz Péter képviselő: későbbi napirendben lesz szó a térfigyelő kamerarendszerről.
2013-ban a térfigyelő kamerák segítségével sikerült-e érdemi információhoz jutnia a rendőrségnek?
Tóth Tibor, Tiszakécskei Rendőrőrs őrsparancsnoka: a kamerák üzembe helyezése óta
vannak nehézségek a kamerák képeinek minőségével és a rendszer műszaki megbízhatóságával, főleg az éjszakai felvételek esetén. Alapvető irányokat tudott mutatni a rendszer, így
tudta használni a rendőrség. Több esetben konkrétan is segítette a rendszer a nyomozást,
ennek ellenére úgy gondolja, hogy több lehetőség lenne a kamerarendszerben.
Olajos István képviselő, iskolaigazgató: örül, hogy lehetőség nyílik helyi rendőr helybeli
alkalmazására, ez nagy előrelépés. Heinrich Gábor Lakiteleken az iskolarendőri feladatokat is
ellátja, sokat segít az intézményben. Hosszabb távon lenne-e lehetőség arra, hogy a korábbi
esztendőkben sikeresen működő Dada-program folytatódjon?
Tarnóczy László, Kecskeméti Rendőrkapitányság kapitányságvezető-helyettese: van
lehetőség a folytatásra, kéri, hogy hivatalos úton is történjen jelzés ez ügyben. A kecskeméti
bűnmegelőzési alosztály munkatársai tudnak segíteni az iskolában.
Olajos István képviselő, iskolaigazgató: rendőrségi pszichológus szokott évente jönni a
nyolcadikosokhoz, ami szintén nagyon jó, viszont a Dada-program alsó- és felső tagozatban is
egyaránt működött korábban.
Tarnóczy László, Kecskeméti Rendőrkapitányság kapitányságvezető-helyettese: jelzés
alapján nem lehet akadálya egy ilyen felvetésnek.
Czinege Edit képviselő: a statisztikában a balesetek okai között szerepel az ittasság is, az
ittas emberek általi balesetek a 44-es főúton, vagy a településen vannak inkább?
Tóth Tibor, Tiszakécskei Rendőrőrs őrsparancsnoka: a 44-es főúton és a településen is
történt ittas okozó általi baleset. Az ittas vezetés leginkább a településeken belül jellemző,
főleg a helyiek körében.
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Felföldi Zoltán polgármester: egyre gyakrabban és közvetlenebbül érinti az Önkormányzatot
a rongálás, vandalizmus. A Művelődési Ház hőszigetelésének betöréséről, kisfák kitöréséről,
táblák kicsavargatásáról többször lehetett már hallani. Hogyan lehetne ezeket visszaszorítani?
Kéri, hogy a legutóbbi, a lakiteleki Templom parkban történt rongálásra kiemelten figyeljen oda
a rendőrség. Mindent helyre lehet hozni, azonban azt a 3-4 évet, amit a fa nőtt, a kitörést követően nem lehet visszaadni. A lakosság körében érzékeny kérdés ez és nagy felháborodást
vált ki. A körzeti megbízotti iroda kapcsán emlékezteti a Képviselő-testületet, hogy ahhoz,
hogy el tudjon kezdődni a napi szintű működés, fel kellett újítani a teljes épületet, vásárolnia
kellett az Önkormányzatnak egy számítógépet. Az Önkormányzat meg fogja oldani az internet
csatlakozást is, előreláthatólag körülbelül havi 4.000 Ft költsége lesz ebből az Önkormányzatnak. A Képviselő-testület áprilisi ülése elé fog kerülni, hogy a Szikra-Oncsa 4/a önkormányzati
lakásban az Önkormányzat biztosítson lehetőséget a rendőrségnek, hogy szolgálati lakásként
használhassa, átadva a bérlőkijelölési jogot. Eddig úgy volt, hogy 50%-os lakbér kedvezménynyel költözhetett rendőr önkormányzati lakásba. Korábban előfordult olyan, hogy rendőr tartozást halmozott fel az Önkormányzat felé, ez azonban kezd megoldódni. Megyei főkapitány úr
megtekintette a Szikra-Oncsa 4/a önkormányzati lakást. Az ORFK utasításának megfelelően
lehetőség lesz a rendőrautó zárt helyiségben való tárolására, melynek következtében viszont
az Önkormányzat autója kint fog állni az udvaron. A körzeti megbízotti iroda újbóli működése
érdekében az Önkormányzat megteszi ezeket a lépéseket. Tudomása szerint a körzeti megbízotti iroda egy fő állandó létszámmal, illetve egy fő váltással fog működni.
Tarnóczy László, Kecskeméti Rendőrkapitányság kapitányságvezető-helyettese: köszöni
az Önkormányzatnak azokat a vállalásokat, melyeket azért tett, hogy a körzeti megbízotti iroda ismét tudjon működni Lakiteleken. A lakást is köszöni. A lakás a rendőrségen belül meg
lesz pályáztatva. A tartozások tekintetében jobb kommunikációt javasol az Önkormányzat és a
rendőrség között, hogy esetlegesen se alakuljon ki ismét hasonló helyzet.
Tóth Tibor, Tiszakécskei Rendőrőrs őrsparancsnoka: Lakiteleken évek óta visszatérő
problémát jelent a közterületeken való motiválatlan rongálás. A tapasztalatok szerint főleg helyi és tizenéves gyerekek követik el ezeket a rongálásokat, alkohol vagy felmerült, hogy drog
hatása alatt. A legutóbbi rongálás felderítése folyamatban van, a rendőrség kiemelt ügyként
kezeli. Heinrich Gábor első lakiteleki feladata ennek az ügynek a felderítése, ebben segítségére lesz két fő nyomozó is. A lehetséges személyek ellenőrzése folyamatban van. A helyszín
közelében lévő kamerafelvételekben nem találtak használható nyomot, azonban a többi kamerafelvétel elemzése még folyamatban van.
Felföldi Zoltán polgármester: az Önkormányzat 100.000 Ft nyomravezetői díjjal próbálja
segíteni a nyomozás sikerét.
Czinege Edit képviselő: milyen retorziót von maga után egy gyermek esetében egy ilyen
rongálás?
Tóth Tibor, Tiszakécskei Rendőrőrs őrsparancsnoka: jelen esetben megáll a rongálás
vétsége, melynek 2 év szabadságvesztés a büntetési tétele. Ha gyermekkorú az elkövető,
akkor nem büntethető, ha fiatalkorú és még nem volt a törvénnyel összeütközése, próbára
bocsátás képzelhető el. Tizenéves fiatalokat rongálás miatt nem fognak börtönbe csukni.
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
23/2014. (III.06.) határozata
Beszámoló a Rendőrség 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 Kecskeméti Rendőrkapitányság Tiszakécskei Rendőrőrs
2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

5. NAPIREND –

- Kecskeméti Rendőrkapitányság Tiszakécskei Rendőrőrs
- Irattár

Beszámoló a Polgárőrség Lakitelek 2013. évi tevékenységéről
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, hogy a beszámolót szóban ki kívánja-e egészíteni
a beterjesztő?
Madari Róbert, Polgárőrség Lakitelek elnöke: a Polgárőrség Lakitelek köszöni az Önkormányzatnak az egyesület részére biztosított anyagi és szakmai támogatást.
Szentirmay Tamás képviselő: az előző években többen kifogásolták, hogy a Polgárőrség
beszámolója nem megfelelő. Ezúttal tartalmas beszámoló érkezett a Polgárőrségtől, melyet
megköszön az elnöknek.
dr. Rácz Péter képviselő: a beszámolóban részletezve van, hogy mely események biztosításában vettek részt a polgárőrök. Történt olyan konkrét esemény járőrözés közben, amikor a
Polgárőrség segítségére szükség volt?
Madari Róbert, Polgárőrség Lakitelek elnöke: a beszámolóban nem szerepel, de a pavilonsor egyik helyiségében polgárőrök tetten értek egy betörőt és visszatartották addig, amíg a
rendőrség a helyszínre ért.
Felföldi Zoltán polgármester: más települések polgárőr egyesületeivel összehasonlítva a
lakiteleki polgárőrökön nagyobb teher van, elsősorban a sok rendezvény miatt, valamint, mivel
a temető a 44-es főút túloldalán van, így a temetésekkor is sok a plusz feladat.
Czinege Edit képviselő: Madari Róbert és dr. Rácz Adrienn kitüntetését hiányolja a beszámolóból, mindkettő kapcsolódik a polgárőrséghez.
Sallai András képviselő: a Templom parkban történt rongálás idején volt-e polgárőr szolgálatban? Tudják-e a rendőrség munkáját segíteni?
Madari Róbert, Polgárőrség Lakitelek elnöke: pontosan nem tudja, melyik éjjel történt az
eset. Szombat éjjel volt járőrszolgálat, vasárnap nem volt. A polgárőrség is segíti a rendőrség
munkáját ebben az esetben is.
Olajos István képviselő: dr. Rácz Adrienn milyen kitüntetést kapott?
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Czinege Edit képviselő: az Országos Polgárőr Szövetség Lovas Tagozata vezetéséért kapta
október 23-án a Kopácsi Sándor-díjat. Kopácsi Sándor a magyar polgárőr mozgalom elindítója
volt. A díjjal a kiemelkedő teljesítményt nyújtó polgárőröket díjazzák.
Madari Róbert, Polgárőrség Lakitelek elnöke: a saját elismerését nem polgárőrként, hanem
rendőrként kapta.
Szentirmay Tamás képviselő: a lovas polgárőrök között volt feszültség, ez rendeződött?
Madari Róbert, Polgárőrség Lakitelek elnöke: az egyesület működésével kapcsolatban
rendeződtek a feszültségek.
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
24/2014. (III.06.) határozata
Beszámoló a Polgárőrség 2013. évi tevékenységéről
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

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

6. NAPIREND –

- Polgárőrség Lakitelek
- Irattár

Beszámoló a Lakiteleki Torna Egylet 2013. évi tevékenységéről
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, hogy a beszámolót szóban ki kívánja-e egészíteni
a beterjesztő?
Ujváry Kálmán, Lakiteleki Torna Egylet elnökhelyettese: kiegészíteni valója nincs.
Felföldi Zoltán polgármester: a februári képviselő-testületi ülésen a testület jelezte az LTE
felé, hogy a támogatási kérelmeket időben kérik a Képviselő-testület felé eljuttatni. Ehhez képest egyik este jelezték, hogy másnapra írjon alá polgármesterként egy tulajdonosi hozzájárulást egy pályázathoz. Ezt megtette, de ez volt az utolsó ilyen. Az ilyen jellegű igényeket – ha
később költségvetési vonzata is lehet – kéri, hogy terjessze be az Egyesület a Képviselőtestület elé.
Ujváry Kálmán, Lakiteleki Torna Egylet elnökhelyettese: elfogadja a polgármester felvetését, eddig nem volt tapasztalata a hasonló eljárásrendben.
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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
25/2014. (III.06.) határozata
Beszámoló a Lakiteleki Torna Egylet 2013. évi tevékenységéről
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

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

7. NAPIREND –

- Lakiteleki Torna Egylet
- Irattár

Lakiteleki Torna Egylet bérleti szerződése
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Ujváry Kálmán, Lakiteleki Torna Egylet elnökhelyettese: a szerződés 6. pontjában, a bérlő
kötelezettségei között szerepel a kerítés rendben tartása is. Szerinte ez nem a bérlő felelőssége, hanem a tulajdonos Önkormányzaté. A rendben tartásban be tudnak segíteni. A beton
kerítés rögzítésével egyre több probléma van, balesetveszélyes lehet. Nem szeretné, ha a
Torna Egylet vezetősége legyen bíróság elé állítva, ha valamilyen komolyabb probléma történne.
Felföldi Zoltán polgármester: a kerítésben van egy lyuk, mely körülbelül két éve lemezzel
van lefedve, ami elég csúnya. A közvetlen balesetveszély ezzel el lett hárítva. Az ingatlanhoz
a kerítés is hozzátartozik: egy ingatlant vagy teljesen bérel a bérlő, vagy egyáltalán nem. Az
nem megoldás, hogy az ingatlan hasznait az Egylet szedi, a költségeit viszont az Önkormányzat fizesse.
Szentirmay Tamás képviselő: a sportszékház tetőszerkezete is javításra szorul. Az Egylet
kicserélte a törött cserepeket, de már van ismét rossz cserép. Ha vihar miatt valamilyen komoly kár történne, azt is az Egyletnek kellene megfizetnie?
Felföldi Zoltán polgármester: minden bérleti szerződésben benne van, hogy az ingatlan
meghibásodása vagy karbantartása miatt felmerülő költségek a bérlőt, az értéknövelő beruházások pedig a tulajdonost terhelik. Ettől a Képviselő-testület természetesen eltérhet.
Szentirmay Tamás képviselő: az is általános rend, ha pályázik egy egyesület, és van hozzá
önrész, akkor azt nem az egyesület fizeti, hanem az Önkormányzat.
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Felföldi Zoltán polgármester: ez igaz, azonban, ha a bérlő járul hozzá önrésszel, azt a bérleti díjból lelakhatja. Mivel az Egylet nem fizet bérleti díjat, sőt, még ő kap az Önkormányzattól
támogatást, így nem érzi a felvetés erősségét. Jelen bérleti szerződésben a bérlő kap pénzt a
bérbeadótól.
Czinege Edit képviselő: a szerződés-tervezetet a két félnek együtt kellett volna előkészítenie.
Kissné Tubak Irén, Lakiteleki Torna Egylet: a szerződés egyes pontjairól, úgy mint a kerítésről most hallanak először.
Gulyás Imre, Lakiteleki Torna Egylet: Jakabszálláson a polgármester a sportegyesület elnöke, ott a pályázatok önrészét az Önkormányzat teszi hozzá, mivel a sportpálya önkormányzati
tulajdon. Lakiteleken a kerítésnél a lyuk a legkisebb probléma, az elemek nagyon rossz állapotban vannak. Ha az Egyletnek lenne elég pénze, tudná vállalni a felelősséget, de így nem,
ez önkormányzati feladat.
Felföldi Zoltán polgármester: az is megoldás, ha az Egylet részére a költségvetésbe betervezett összegeket az ingatlan felújítására lehessen fordítani. Az Egylet messze a legtöbb támogatást kapó civil szervezete Lakiteleknek, további tartalékot nem lát az Egylet támogatására.
Sallai András képviselő: ha a szerződés 6. pontja végül kimaradna, akkor is felelős lenne a
bérlő a bérbe adott ingatlanért. Az átvett vagyonért a bérlő a felelős. Nagyon jó, hogy pályázik
az Egylet, de ezeket a pályázatokat előre le kellene egyeztetni az Önkormányzattal. Előre tudnia kell az Önkormányzatnak, hogy pályázatot ad be az Egylet, várhatóan lesz forrásigénye.
Ha ez le van egyeztetve, nincs gond. Az nem megfelelő, hogy hirtelen megjelenik egy kiadási
teher.
Felföldi Zoltán polgármester: a tavalyi szerződésben szóról szóra benne volt ugyanez a
pont a kerítés rendben tartásáról, akkor nem merült fel ez a kérdés. Ha az Egylet folyamatosan karban tartotta volna a kerítést, nem lenne ilyen rossz állagú a kerítés.
Madari Andor alpolgármester: az Egylet nagy munkát végez a faluban, a fiatalok és a felnőttek szabadidő eltöltése tekintetében egyaránt, így az Önkormányzatnak nagyobb a feladata az
Egylet felé. A beszámolójukból látszott, hogy az Egylet nem profitorientált, sok a kiadásuk. A
most felmerülő problémáknak már korábban elő kellett volna jönniük, korábban kellett volna
jeleznie az Egyletnek. Mindkét fél részéről toleranciát kér a másik felé. A jó gazda pontosságát
nem találta eddig a sportpályán. Most pályázik az Egylet, de még nem elég ahhoz, hogy egy
jól üzemelő egység legyen.
Szentirmay Tamás képviselő: az Egylet akkor tud az ingatlanra fordítani forrásokat, ha pályázik, most pályázott, kívülről jól is néz ki. A következő pályázatuk a belső rész rendbe tételére fog irányulni. Ha nyernek, egy felújított épület lesz, már csak a tető kellene felújítani. Ha
arra is lesz pályázat, arra is fognak pályázni. Az Egylet és az Önkormányzat érdeke is, hogy
jól nézzen ki a sportszékház. A kerítés állapotát fel kellene mérni.
Sallai András képviselő: ha a kerítésnél veszélyes részek vannak, azokat el kell mielőbb
hárítani. Ha nem elhárítható, fel kell mérni, mi legyen ezután. Ha a kerítés teljes megújításra
kerülne, az értéknövelő beruházás lenne, amely a tulajdonos feladata.
Ujváry Kálmán, Lakiteleki Torna Egylet elnökhelyettese: az Egylet most benyújtott pályázatában volt lehetőség kerítés- és tetőfelújításra is. Fontossági sorrend alapján nem fértek
ezek bele a pályázatba. Ha a hőszigetelést megcsinálta az Egylet, most a fűtéskorszerűsítés a
legfontosabb, ezáltal csökkentve a rezsi kiadásokat.
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Felföldi Zoltán polgármester: tulajdonosként elvárható, hogy a pályázat beadása előtt
egyeztessen a bérlő a tulajdonossal. Ha a kerítés veszélyesnek minősített, akkor el kell dönteni, hogy a másik pálya, vagy a kerítés kerüljön felújításra. Nem korrekt, hogy a másik pályát
pályázati forrásból felújítja az Egylet, a kerítés felújítását pedig az Önkormányzatra kívánja
nyomni. A beruházásokat eddig tervezni tudta a Képviselő-testület, gondolva a ravatalozóra, a
gyermekorvosi rendelőre. A Torna Egylet ad-hoc módon jön az Önkormányzathoz forrásigényekkel.
Czinege Edit képviselő: az Egyletből egy fontos személy, Anka Balázs kiesett. Az Egylet
jelenlegi vezetése jó gazda módjára szeretné a sportpályát rendben tartani.
Sallai András képviselő: egy fejlesztési tervet kell összeállítani a sportpálya kapcsán. Előzetesen kell egyeztetni az Önkormányzattal minden fejlesztés tekintetében. A költségvetés öszszeállítása előtt kell igényekkel jelentkezni.
Tóth Sándor bizottsági tag: a jövőt illetően kéri, hogy közvetlenebb kapcsolatot ápoljon az
Egylet az Önkormányzattal, pályázatok kapcsán Madari Andor alpolgármestert keressék. Ha
előre egyeztetnek, egyszerűbb lesz a döntés előkészítés is.
Gulyás Imre, Lakiteleki Torna Egylet: Anka Balázs halálát követően nagyon rövid idejük
volt, hogy átvegyék az ügyeket, megismerjék a működési folyamatokat. A korábbi pályázat
már el volt indítva, azt be kellett fejezni. A mostani pályázatot el kellett indítani. Az Egylet is
szeretne összedolgozni az Önkormányzattal.
Madari Andor alpolgármester: Ujváry Kálmán említette, hogy lehetett volna pályázni a kerítés felújítására is, csak nem volt meg hozzá az elég önerő. Ha ilyen merül fel, keresse meg az
Egylet az Önkormányzatot. Ha a felújítás felét lehetne pályázatból finanszírozni, ahhoz az
Önkormányzat könnyebben hozzá tudna járulni, sokkal inkább, mint önerős felújítás legyen.
Egyeztetni kellett volna.
Ujváry Kálmán, Lakiteleki Torna Egylet elnökhelyettese: csak néhány hét állt rendelkezésre a pályázat összeállítására.
Madari Andor alpolgármester: néhány óra csak adódott volna az Egylet részéről, akár rendkívüli képviselő-testületi ülést is össze lehetett volna hívni. Így mindkét fél jó járhatott volna.
Folyamatosan ellenőrizni kellett volna a kerítést a korábbi években.
Felföldi Zoltán polgármester: jó gazdánál nem jut el ilyen rossz állapotig a kerítés. A jó gazda, ha forrása van, azt csinálja meg elsőként, ami veszélyes. A pályázat beadásáról az Önkormányzat nem tudott, viszont az önrész fizetésére idővel jelentkezni fog az Egylet.
Kissné Tubak Irén, Lakiteleki Torna Egylet: a most megvalósítandó pályázat 2013 februárjában lett beadva, akkor még Anka Balázs egyeztetett polgármester úrral, akkor polgármester
úr megadta a pályázat beadásához szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot.
Felföldi Zoltán polgármester: a tulajdonosi hozzájárulás arról nem szólt, hogy az Önkormányzattól kér az Egylet pénzbeli támogatást, csupán arról, hogy az Önkormányzat hozzájárul
az esetleges beruházás megvalósításához.
Sallai András képviselő: a fejlesztési tervet szükséges megalkotni. Ez alapján tudna tervezni
az Önkormányzat a későbbiekben. A szerződés 6. pontjának változtatásáról lehet szó, azonban annak teljes törlését nem javasolja.
Felföldi Zoltán polgármester: mivel a létesítményt nem az Önkormányzat használja, így a 6.
pont megtartását javasolja.
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Szentirmay Tamás képviselő: egy összeghatárt kellene meghatározni, amely összegig az
Egylet, afelett pedig az Önkormányzat lenne a felelős. Ha a tető tönkremegy és több millió
forint a cseréje, azt is az Egyletnek kellene fizetnie?
Felföldi Zoltán polgármester: a tető úgy megy tönkre, ha a cserép elmozdul. A cserepet pótolni kell, ezt az Egyletnek kell pótolnia. Ha nem pótolja, beázik a tető és tönkremegy. Ez nem
az Önkormányzat felelőssége. Száz éves házak tetőszerkezete sem romlik el, ha van rendes
gazdája.
Sallai András képviselő: a problémák nem ma vagy tegnap keletkeztek. Közös érdek, hogy
meg legyen csinálva, de ezt le kell egyeztetni. A veszélyes helyeket mielőbb ki kell javítani, ez
is közös érdek, szerződéstől függetlenül.
Czinege Edit képviselő: a kerítés nem meghibásodott, hanem elavult, annak már nem elég a
felújítás. A szerződésben szereplő szó nem takarja be a helyzetet.
Szentirmay Tamás képviselő: javasolja a szerződés 6. pontjából kivenni „az azon található
felépítményekre, valamint a kerítésre is” szövegrészt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta Szentirmay Tamás képviselő módosító
javaslatát
A Képviselő-testület a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül elutasította.
Czinege Edit képviselő: az jelentene valamit, ha az Egylet kitenné a kerítésre, hogy életveszélyes?
Sallai András képviselő: a probléma nem lesz megoldva azzal, ha kiveszi a Képviselőtestület a szerződésből a vitatott pontot.
dr. Rácz Péter képviselő: javasolja a szerződés 6. pontjából kivenni a „valamint a kerítésre is”
szövegrészt.
A Képviselő-testület a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazat mellett, 1 tartózkodással elutasította.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, 1 tartózkodással elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2014. (III.06.) határozata
Ingatlanbérleti szerződés megkötése a Lakiteleki Torna Egylettel
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a mellékelt ingatlanbérleti szerződés megkötéséhez a Lakiteleki Torna Egylettel.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert a bérleti
szerződés aláírására.
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Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Lakiteleki Torna Egylet
- Pénzügyi Csoport
- Irattár
INGATLANBÉRLETI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről Lakitelek Önkormányzata (cím: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt.
48., képviseli: Felföldi Zoltán polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó),
másrészről a Lakiteleki Torna Egylet (székhely: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 78., képviseli: Ujváry
Kálmán elnökhelyettes), mint bérlő (továbbiakban: bérlő) között az alulírott helyen és napon, az
alábbi feltételekkel:
1./ Szerződő felek rögzítik, hogy a bérlő tartósan, bérleti jogviszony keretén belül használja a
bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező Lakitelek, Széchenyi körút 78. sz. alatti sportpálya és
kiszolgáló épület megnevezésű ingatlant (továbbiakban együttesen: bérlemény).
2./ A bérbeadó bérbe adja, a bérlő bérbe veszi az 1./ pont szerinti bérleményt a felek által
közösen megtekintett állapotban. A bérbeadó kifejezetten kijelenti, hogy az 1./ pont szerinti
bérlemény kizárólagos tulajdonát képezi. Szerződő felek rögzítik, hogy a bérleti jogviszonyt
határozatlan időtartamra, 2013. év július hó 01. napjától, havonta 60 óra időtartamra kötik.
3./ Felek megállapodnak abban, hogy az l./ pontban megjelölt bérlemény bérleti díja bruttó 5
000 Ft/óra, havi szinten bruttó 300 000 Ft összegű. Felek megállapodnak abban, hogy a
bérlő a 2013.07.01.-2014.04.30. napjáig terjedő időtartamra vonatkozó bérleti díjat, összesen
bruttó 3 000 000.- Ft összeget egy összegben, 2014. év február 28. napjáig fizeti meg a bérbeadó
részére. Az ingatlan használata során felmerülő rezsi költségeket bérlő számla ellenében
megtéríti bérbeadó részére.
4./ A bérlő a bérleményt sporttevékenység céljából veszi bérbe. A bérlő az ingatlant a szerződés
megkötése előtt megtekintette és azt rendeltetésszerű használatra alkalmasnak találja. A bérlő
a szerződésben foglalt tevékenységet csak a bérbeadó előzetes engedélyével változtathatja
meg. Ennek elmulasztása olyan szerződésszegésnek minősül, mely alapján a bérbeadó jogosult
a bérleti jogviszonyt felmondani.
5./ A szerződés megszűnésekor a bérlő az ingatlant eredeti állapotában köteles a
bérbeadó részére visszaszolgáltatni. Az ingatlan állapotában bekövetkezett károkért
felelősséggel tartozik.
6./ A bérlő karbantartási kötelezettsége a bérlemény jó gazda módjára való rendben tartása,
takarítása, karbantartása. A bérleti jogviszony fennállása alatt keletkezett meghibásodásokat
köteles kijavítani, ezen kötelezettsége kiterjed a pályára, az azon található felépítményekre,
valamint a kerítésre is.
7./ A bérlő a bérlemény átalakítására, korszerűsítésére a felek megállapodása alapján
jogosult, mely költségek viselését előzetesen egyeztetik.
8./ A bérlő nem jogosult a bérleményt harmadik személy részére albérletbe adni.
9./ Jelen bérleti szerződés 2013. év július hó 01. napjára visszamenőlegesen lép hatályba és
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határozatlan időtartamra szól. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett
írásos felmondó nyilatkozattal, a hónap utolsó napjára, de legalább 30 (harminc) napos
felmondási idővel felmondani.
Bérbeadó a bérleti szerződést azonnali hatállyal minden jogkövetkezmény nélkül
felmondhatja, ha a bérlő a szerződésben foglaltakat, illetve a Ptk.-ban, továbbá a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvényben foglalt kötelezettségeit megsérti, valamint az esedékes bérleti és egyéb
közműdíjakat nem fizeti be az előírt határidőre.
10./ A bérleti jogviszony megszűnése után a bérlő másik bérlemény bérbeadó általi biztosítására
nem tarthat igényt.
11./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
12./ Jelen bérleti szerződésből eredő jogviták eldöntésére szerződő felek - értékhatártól függően
- a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos hatáskörét és
illetékességét kötik ki. Szerződő felek igazolt képviselői jelen bérleti szerződést, mint a
valósággal és az akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.
Lakitelek, 2014. március 6. napján

Felföldi Zoltán
polgármester
Lakitelek Önkormányzata
bérbeadó

8. NAPIREND –

Ujváry Kálmán
elnökhelyettes
Lakiteleki Torna Egylet
bérlő

Rendeletalkotás a dohányzás tilalmáról
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: az előterjesztés eredeti címe rendeletalkotás a dohányzás és
alkoholfogyasztás tilalmáról. A bizottsági ülések nyomán ez csak a dohányzásra korlátozódott
le, illetve a tervezetből ki lettek véve a játszóterek, mivel azok dohányzási tilalmát a törvény
védi. A későbbi bérleti szerződés kapcsán elmondja, hogy nincs tudomása arról, hogy az Egylet rendelkezne működési engedéllyel szeszes ital árusítására, így majd a szerződést javasolja
ezzel a ponttal kiegészíteni. Megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: ha valóban árusítanak szeszes italt vagy bármi mást, be kell
jelentkeznie az Egyletnek a kereskedelmi ügyekkel foglalkozó kollegánál.
Ujváry Kálmán, Lakiteleki Torna Egylet elnökhelyettese: az Egylet kizárólag labdarúgó
mérkőzések alkalmával árusít.
Sallai András képviselő: gondolja, hogy az árusítást olyan személy végzi, akinek van engedélye a kitelepülésre.
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Madari Andor alpolgármester: ha a vendégcsapattal érkező szurkoló hoz magával alkoholt,
nem tudja hogyan lehet majd kontrollálni az alkoholfogyasztást.
Felföldi Zoltán polgármester: az alkoholfogyasztás kikerült a rendelet-tervezetből.
Gulyás Imre, Lakiteleki Torna Egylet: 18 éven aluli személy semmiféleképpen nem kap a
sportpályán a későbbiekben sem szeszes italt. A dohányzás természetesen nem megengedett, hétvégén ezt be is fogják mondani a hangosbemondón. Tiltó táblákat is beszereztek.
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
4/2014. (III. 06.) számú önkormányzati rendelete
A dohányzás tilalmáról
Lakitelek Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésének felhatalmazása alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában írt feladatkörében eljárva - a szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. §.-ában valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999.
évi XLII. törvény 2/A. §.-ában foglalt felhatalmazásokra tekintettel - a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi, továbbá az Emberi Erőforrások Bizottsága véleményének kikérését
követően a következőket rendeli el:
1. §
A dohánytermékek fogyasztásának korlátozásával védelmet nyújtson a nemdohányzóknak,
valamint az életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt egyébként fokozott védelmet igénylő
személyeknek az egészségtelen életmód követésének káros hatásaival szemben.
2. §
(1) A rendelet területi hatálya Lakitelek Önkormányzat tulajdonában, kezelésében illetve közigazgatási területén lévő sportlétesítmények teljes területére és mindezek 5 méteres körzetére
terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben jelölt területen tartózkodó természetes személyekre terjed ki, állampolgárságra tekintet nélkül.
3. §
(1) A rendelet 2. §. (1) bekezdésében részletezett, az ott megjelölt területeken tilos a dohányzás.
(2) A dohányzást tiltó táblák helyének kijelöléséről és a táblák kihelyezéséről a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
4. §
Ezen rendelet kihirdetése napját követő 30. napon lép hatályba.
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Lakitelek, 2014. március 6.
Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

/Megjegyzés: a 4/2014. (III.07.) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2014. március 7.
napján kihirdette./

9. NAPIREND –

Lakiteleki Torna Egylet támogatása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: az Önkormányzat támogatási összegét a beszedett tagdíjak
összegéhez kötné: amennyi tagdíjat beszed az Egylet, ugyanannyi összeggel támogatja az
Egyletet az Önkormányzat, maximum 800.000 Ft összeg erejéig.
Kissné Tubak Irén, Lakiteleki Torna Egylet: áprilisban ismét tudna pályázni az Egylet, ezzel
a pályázattal bejöjjön az Egylet az Önkormányzathoz?
Felföldi Zoltán polgármester: mindenféleképpen, ha az Egylet támogatást szeretne az Önkormányzattól, ha ez nem állna fenn, abban az esetben is kéri, hogy tájékoztassa az Egylet az
Önkormányzatot.
Sallai András képviselő: ha nincs szükség támogatásra, akkor is be kell jöjjön egy ilyen tájékoztató a Képviselő-testület részére.
Madari Andor alpolgármester: nem áprilisban kell beszélni a pályázatról, hanem már előtte,
hogy mire a Képviselő-testület részére elkészül az anyag, már egyeztetve legyen minden.
Felföldi Zoltán polgármester: a támogatási szerződésből az alkoholfogyasztás tilalmára vonatkozó részt kikerül. Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2014. (III.06.) határozata
Támogatási szerződés megkötése a Lakiteleki Torna Egylettel
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a mellékelt támogatási szerződés megkötéséhez a Lakiteleki Torna Egylettel.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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Értesül:

- Lakiteleki Torna Egylet
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

1. A támogató szervezet adatai:
Megnevezése:
Székhelye:
Bankszámlaszáma:
Adószáma:
Képviselője:

Lakitelek Önkormányzata
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
52000018-11100018
15724629-2-03
Felföldi Zoltán, polgármester

2. A támogatott szervezet adatai
Megnevezése:
Székhelye:
Bankszámlaszáma:
Adószáma:
Képviselője:

Lakiteleki Torna Egylet
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 78.
UUUUUUUUUUUU..
UUUUUUUUUUUU..
Ujváry Kálmán elnökhelyettes

3. A támogatás összege, kifizetése:
-

-

3 500 000 Ft, azaz Hárommillió- ötszázezer forint működési célú vissza nem térítendő támogatás, melyet a támogató a támogatott bankszámlájára átutal.
462 610 Ft, azaz Négyszázhatvankettőezer-hatszáztíz forint működési célú vissza
nem térítendő támogatás, melynek összegéig a támogató a rezsi és egyéb fenntartási költségeket megfizeti a támogatott által használt ingatlannal kapcsolatban.
800 000 Ft, azaz Nyolcszázezer forint támogatás az ingatlan felújítására, azzal a
feltétellel, hogy minden, a támogatott által beszedett 1 Ft tagdíj mellé támogató 1 Ft
támogatást, de összesen maximum 800.000 Ft, azaz Nyolcszázezer forint támogatást nyújt. A támogatást támogató támogatott bankszámlájára a felhasználás igénye szerinti ütemezésben átutalja. A beszedett tagdíj összegéről támogatott 2015.
január 15-ig kimutatást készít támogató felé. Amennyiben a 2014. év során beszedett tagdíj nem éri el a 800 000 Ft összeget, támogatott a különbözetre visszafizetési kötelezettséget vállal.

4. A támogatás célja:
A Lakiteleki Torna Egylet működésének támogatása, valamint a sportlétesítmény
felújításával, karbantartásával kapcsolatos kiadásokhoz való hozzájárulás.
5. Számadási kötelezettség:
A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét kizárólag a
szerződésben meghatározott célra használja fel, melyről köteles elszámolni.
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Az elszámolás (számadás) módja: írásban, a felhasználást igazoló számlák illetve
egyéb kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának csatolásával. A számadást
Lakitelek Polgármesteréhez kell benyújtani.
Az elszámolás (számadás) benyújtási határideje: 2015. január 15.
A számadás elfogadásáról a Képviselőtestület 2015. április 30-ig dönt.
A támogatott tudomásul veszi, hogy a támogató a benyújtott számlákon szereplő
eszközök nyilvántartásba vételét, meglétét a tárolás helyén külön is ellenőrizheti.
A támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a támogató a kötelezettség
teljesítéséig a további támogatást felfüggeszti, illetve a támogatás jogszabálysértő
vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatottat visszafizetésre
kötelezi.
Tudomásul veszi továbbá, hogy a vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében a
létesítmény területén tilos a dohányzás. Ezen tilalom megszegése a támogatás
megvonását vonja maga után.
Lakitelek, 2014. március 6.

------------------------------------Felföldi Zoltán
Támogató

--------------------------------Ujváry Kálmán
Támogatott

------------------------------------Kis Nándorné
Pénzügyi ellenjegyző

10. NAPIREND –

Lakitelek, Széchenyi krt. 44. szám alatt létesítendő egészségház tervének jóváhagyása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: a II. számú orvosi rendelőben megvalósítandó egészségház
engedélyezési szintű tervei év elején elkészültek. A Képviselő-testület másfél éve döntött arról, hogy valamennyi orvosi ellátást végzőt az új egészségházban szeretné elhelyezni. Több
egyeztetés is volt, melyen a doktorok is részt vettek, ennek megfelelően módosultak a tervezési irányok. Dr. Rácz Péter jelezte, hogy dr. Németh Lászlónak jelezték a védőnők, hogy az
engedélyezési terv nem jó. Dr. Németh László rendelőjében tartottak egy bejárást. A tervek
beadása előtt javasolja, hogy ismét tárgyalja meg a Képviselő-testület, majd pedig döntsön a
tervek engedélyeztetésre beadásáról.
dr. Németh László fogorvos: a védőnők szeretnének ott maradni, ahol jelenleg vannak. Az
épület eleve védőnők számára épült, most lett felújítva, végre olyan helyen vannak, ahol mindig is szerettek volna. Költözni semmiképp nem szeretnének. Ha nem költöznek, a fogászat is
maradhatna a helyén, ami most lett felújítva. Ha egy épületben gondolkodunk, két épület kiesne az egészségügyi ellátásból. A jelenlegi tervek szerint a fogászat kerülne hátra a kazánház
helyére. Az eddig jól bevált helyeket szeretné megtartani. A tervezés nem tudja, mikor kezdődött, korábban lehetett volna szólni a doktoroknak. Ha ezek a változások nem történnének
meg, akkor is ki lehetne alakítani egy egységes arculatot az épületben.
20

dr. Sajósi Iván gyermekorvos: szakmailag szimpatikusabb dr. Németh László javaslata, mivel a gyermekek tanácsadása elkülönülne a betegektől.
Czinege Edit képviselő: a gyermekorvosi rendelő helyét jónak találja doktor úr?
dr. Sajósi Iván gyermekorvos: a gyermekorvosi rendelőre vonatkozóan jónak tartja a tervet,
az egészségesektől a betegek elkülönítése talán jó lenne.
dr. Rácz Péter képviselő: ha a terv megvalósulna, négy rendelés menne egy időben, ez nagy
forgalmat generálna az épületben. Egy ötödiket betenni nem biztos, hogy szerencsés lenne.
Egészséges csecsemők betegek között főleg. A babakocsik tárolása, forgatása zsúfoltságot
okozna. A fogászati betegek is elkülönülhetnének a többi betegtől.
Madari Andor alpolgármester: körültekintően készültek el a tervek. Járványos időszakban
minden rendelőt meg lehetne közelíteni külön úton is. Nem látja annak problémáját, hogy beteg és nem beteg találkozik. Ha a védőnő a jelenlegi helyén maradna, akkor csak félig lenne
kihasználva az épület, valamint az új épület sem lenne teljesen kihasználva. Ha a régi épület
felszabadulna, más célra is lehetne használni.
dr. Rácz Péter képviselő: nem szabad a rendelőket százalékos kihasználtság alapján tervezni. Ha van hely, kell használni, nem szabad zsúfoltságot csinálni.
Szentirmay Tamás képviselő: egyetért Németh doktorral, most lett felújítva a rendelője, most
lett felújítva a védőnői rész is. Úgy vágna bele az Önkormányzat építkezésbe, hogy két helyiség szépen fel van újítva. Ha a doktor úr és a védőnők ott szeretnének maradni, maradjanak
ott. Ha a gyermekorvos át szeretne menni, menjen át, az ő kéréseiket is figyelembe kell venni.
Sallai András képviselő: elsődleges cél, hogy minden egészségügyi szolgáltató egy helyre
kerüljön. Felszabadulna két épület, amit továbbra is lehetne hasznosítani. A tervek alapján jól
el lennének különítve a rendelők. Az, hogy ki van elől és hátul, teljesen mindegy. Nem érti az
aggodalmat.
Szentirmay Tamás képviselő: az elkészült terve van árajánlat, hogy mennyiből lehetne megvalósítani?
Felföldi Zoltán polgármester: beárazatlan költségvetés sem készült. Hozzávetőlegesen 100
millió Ft összegű beruházás lehetne a későbbiekben.
Szentirmay Tamás képviselő: ezek szerint csak pályázati pénzből lehetne megvalósítani a
tervet, önkormányzati önrésszel.
Felföldi Zoltán polgármester: igen, pályázatot viszont csak akkor tud benyújtani az Önkormányzat, ha rendelkezik megfelelő tervvel. Ezért készül egy éve ez a terv is. Az Önkormányzat ezt a beruházást saját erejéből semmiképpen sem tudná megvalósítani. Ha lenne rá forráslehetőség, egy minden szempontból vállalható épületet kell kialakítani. Németh doktornak
mindenképp ki kell jönnie a rendelőjéből a felújítás alatt. Németh doktor ugyanabba a rendelőbe szeretne majd visszaköltözni, ahol most is van.
dr. Németh László fogorvos: a terv szerint először tágasnak tűnt neki a rendelő és a váró.
Amikor hátul megnézte az épületet, látta, hogy nagyon sok a fal, szűk a tér, szerinte nem lesz
kényelmes átjáró.
Czinege Edit képviselő: ő maga is megszavazta azt, hogy legyen egészségház. Most azonban a rohanást érzi, azért, hogy győzzünk. Ha bármely orvos eladná a praxisát és más orvos
kerülne a helyére, más szempontok merülnének fel, és akkor újból át kellene dolgozni a terve21

ket? Ha öt év múlva lenne pályázat, addigra lehet, már minden elavulttá válna. Lehet jegelni
kellene ezt a kérdést.
Felföldi Zoltán polgármester: az nem rohanás, hogy a Képviselő-testület több éve döntött az
egészségház koncepciójáról. Nagyjából egy éve beszél a Képviselő-testület a konkrét tervekről, mindez azért történik, mivel jelenleg nincs megfelelő pályázat a megvalósításra. A Szivárvány Óvoda pályázatát menetből kellett megcsinálni, ott nem volt idő mindenféle egyeztetésre.
Az egészségház terve egy alaposan átbeszélt terv. Az egészségházban lévők véleménye egy
szempont, azonban az Önkormányzat a tulajdonos, így a felelősség és a döntés az Önkormányzaté. Köszöni, hogy Németh doktor képviseli a védőnők véleményét, azonban a védőnők
nála még nem jelentkeztek azzal, hogy kizárólag a jelenlegi helyükön szeretnének maradni.
dr. Rácz Péter képviselő: a védőnők azért nincsenek most itt, mert egyikük beteg, a másikat
pedig Kecskemétre rendelték.
Szentirmay Tamás képviselő: a doktorok és a védőnők egyetértenek azzal, hogy a felújítás
megtörténjen? Az, hogy ki hova kerül, az már részletkérdés.
dr. Németh László fogorvos: a felújítással egyetértenek.
Sallai András képviselő: a beruházás indoka az lenne, hogy egy korszerűbb, energiahatékonyabb épületben legyenek a rendelések.
dr. Rácz Péter képviselő: akik ott dolgoznak, azok a módosított verziót támogatják, az Önkormányzatnak ez külön pénzébe nem kerülne. A védőnők abban az épületben maradnának,
amit eredetileg is a védőnőknek szántak.
Felföldi Zoltán polgármester: az ügyben Kalocsa doktor érdemi véleményt nem nyilvánított,
a védőnők véleményét személyesen nem hallotta, Sajósi doktor így is – úgy is jó véleményen
van, így nem érzékeli az egyöntetű támogatását a módosításnak. A tervezők a munkájukat
elvégezték, a teljesítésigazolás részükre ki lett állítva.
dr. Rácz Péter képviselő: két hónappal ezelőtt jelezték, hogy ez a terv nem lenne így jó, akkor polgármester úr azt mondta a tervezőknek, hogy ne foglalkozzanak a módosítással.
Felföldi Zoltán polgármester: mivel Rácz és Németh doktor ragaszkodott a módosításhoz,
ezért került be a Képviselő-testület elé a terv jóváhagyása. Az, hogy a védőnők jelezték Németh doktornak, aki jelezte dr. Rácz Péternek, hogy nem jó, ezzel nem mehet oda a tervezőkhöz, csak ha közvetlenül a védőnők jelzik a problémájukat.
dr. Németh László fogorvos: nem másította meg a védőnők által elmondottakat. Persze nem
szerencsés, ha több kézen keresztül jön át egy információ.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, 1 tartózkodással elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2014. (III.06.) határozata
Lakitelek, Széchenyi krt. 44. szám alatt létesítendő Egészségház terveinek jóváhagyása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
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1.

Az elkészült építési engedélyezési dokumentációt a Képviselő-testület elfogadja.

2.

Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert az engedélyezési eljárás megindítására.

Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Beruházási Csoport
- Irattár
/dr. Rácz Péter képviselő kiment a teremből, így a Képviselő-testület létszáma: 6 fő./

11. NAPIREND –

Tősfürdő területén lévő Grill Terasz Laki-Konyha Kft. által történő tovább üzemeltetése
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság az előterjesztést tárgyalta
és elfogadásra javasolja úgy, hogy a Laki-Konyha Kft-nek ne kelljen bérleti díjat fizetnie. Az
önkormányzati gazdasági társaságok között testvériség kell, hogy legyen, nem jó súlytani az
egyiket a másik előnyére. A bevételeket fejlesztésre kell fordítani, nem bérleti díjakra.
Szentirmay Tamás képviselő: miért kell a bérleti díjról a Képviselő-testületnek döntenie?
Egyezzen meg a két Kft. egymással.
Felföldi Zoltán polgármester: ha nem születne erről döntés, a fürdőt üzemeltető Tőserdő Kft.
ugyanúgy kezelné a Laki-Konyha Kft-t is, mint a többi vendéglátóst, nem is tehetne mást. A
Grill Terasz az első évben nem működött jól, a második évben viszont jó évet zárt, ezért érdemes ismét megpróbálnia a Laki-Konyha Kft-nek. Szavazásra bocsátotta a határozattervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2014. (III.06.) határozata
Tősfürdő területén lévő Grill Terasz Laki-Konyha Kft. által történő tovább üzemeltetése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 100%-os
tulajdonában álló Laki-Konyha Kft. tovább működtesse a Tősfürdő területén
lévő Grill Teraszt.
2. A Laki-Konyha Kft-nek a Grill Terasz üzemeltetéséért bérleti díjat nem kell
fizetnie.
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Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

12. NAPIREND –

- Laki-Konyha Kft.
- Pénzügyi csoport
- Irattár

Tagi hitel nyújtása a Laki-Konyha Kft. részére új eszközök beszerzésére és infrastrukturális beruházásra
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: a Képviselő-testület előző ülésén döntött arról, hogy támogatja
a Laki-Konyha Kft. munkahelyteremtő pályázatát. Ha a pályázat nem nyerne, a Kft. úgy is meg
kívánja lépni a pályázatban foglaltakat, ehhez az Önkormányzattól tagi hitelkeret biztosítását
kéri.
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság az előterjesztést tárgyalta
és elfogadásra javasolja.
Felföldi polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2014. (III.06.) határozata
Tagi hitelkeret biztosítása a Laki-Konyha Kft. részére
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló
Laki-Konyha Kft. tagi hitelkeret kérelmét támogatja. A Képviselő-testület
támogatja a beruházás megvalósítását abban az esetben is, amennyiben a LakiKonyha Kft. által benyújtott pályázat nem részesül támogatásban. A beruházás
legfeljebb Nettó 6 800 000.- Ft összegbe kerülhet, és arra teljes egészében a
Laki-Konyha Kft eredményének kell fedezetet biztosítani, az Önkormányzat saját
forrásból a beruházáshoz nem járul hozzá.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Laki-Konyha Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár
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13. NAPIREND – A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló kötelező köz-

szolgáltatás szabályairól szóló rendelet megalkotása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (III.07.) számú önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatás szabályairól
Lakitelek Önkormányzata hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35.
§.-ában, 39. §. (2) és (5) bekezdésében, a 88. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 13. §. ának 19. pontjában rögzített feladatkörében eljárva az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségének, valamint a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Idegenforgalmi, továbbá az Emberi Erőforrások Bizottsága
véleményének kikérését követően a következőket rendeli el:
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határai
1. §.
(1) Lakitelek Önkormányzata annak érdekében, hogy hulladékgazdálkodási feladatait a törvényben rögzített elveknek megfelelően, a korszerű környezetvédelem követelményei szerint
teljesítse, a jelen rendeletben foglaltak szerint települési hulladék kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.
(2) A rendelet területi hatálya Lakitelek közigazgatási területére terjed ki.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed Lakitelek közigazgatási területén lévő ingatlanok használóira (a továbbiakban: ingatlanhasználók), gazdálkodó szervezetekre.
(4) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére (a továbbiakban: hulladékkezelés) irányuló közszolgáltatás
kötelező igénybevételére és az esetenkénti lomtalanítási akciókkal összefüggő feladatok ellátására.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
a.) nagydarabos hulladék: a településen a háztartásokból a közszolgáltatás keretébe nem
tartozó, nem rendszeresen begyűjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített
gyűjtőedényzet méreteit meghaladó hulladék;
b.) begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy
a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron,
tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén;
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c.) belterületi ingatlan: a Lakitelek-Kecskemét vasútvonaltól északra eső belterületi lakóingatlanok;
d.) üdülőingatlan: üdülőként nyilvántartott ingatlan;
e.) külterületi ingatlan: Lakitelek közigazgatási területén belül épült valamennyi lakóingatlan,
mely nem sorolható a belterületi ingatlanok valamint az üdülőingatlanok körébe;
f.) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet
(közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád
alatti járda, alul- és felüljáró);
g.) egyedül élő személy: az a természetes személy, aki nyilatkozata szerint a hulladékszállításba bevont ingatlanban egyedül él és ugyanezen ingatlanban rajta kívül más személy bejelentett lakcímmel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik vagy két tanúval igazolja, hogy a háztartásában egyedül él;
h.) használati szezon: Az üdülőingatlanok tekintetében az április 1. napjától szeptember 30.
napjáig terjedő időszak.
II. fejezet
A HULLADÉKKEZELÉSRE IRÁNYULÓ KÖTELEZŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS SZABÁLYAI
3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma
3. §.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmazza:
a) a közszolgáltató által rendszeresített – az ingatlanhasználó, a közszolgáltató, vagy az önkormányzat tulajdonát képező és az ingatlanhasználó részére rendelkezésre bocsátott, vagy
az önkormányzattal történt megállapodás alapján közterületen elhelyezett – hulladékgyűjtő
edényben/zsákban elhelyezett települési hulladék gyűjtése;
b) az ingatlanhasználó által, gyűjtött vegyes hulladékának a gyűjtésére, és e hulladék hulladékkezelő létesítménybe való szállítására,
c) a közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok
e rendeletben meghatározottak szerinti gyűjtésére, és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására, feltéve, hogy a közszolgáltató a hulladék birtokosával, vagy végső
soron a települési önkormányzattal ezen tevékenységre külön megállapodást kötött;
d) a természetes személy ingatlanhasználó által az ingatlanán keletkező nagydarabos és a
lomtalanítás körébe vont lom hulladékának gyűjtésére, és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe történő szállítására;
4. A közszolgáltatást ellátó tagok valamint az általuk ellátott hulladékgazdálkodási tevékenység
4. §.
(1) Lakitelek Önkormányzata a településen a hulladékgazdálkodást közszolgáltatás útján látja
el.
(2) A helyi közszolgáltatásba kötelezően bevont területek ingatlanhasználói kötelesek a helyi
közszolgáltatást igénybe venni, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik.
(3) Lakitelek Önkormányzata az (1) bekezdés szerinti közszolgáltatás teljes körű biztosítása
érdekében szerződést kötött a Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft-vel (
továbbiakban: Közszolgáltató). A szerződés értelmében Lakitelek Önkormányzata a települési
szilárd hulladék elszállításával, begyűjtésével, összegyűjtésével és ártalommentes
elhelyezésével a Közszolgáltatót bízza meg. A közszolgáltatás végzésére kizárólag a
Közszolgáltató, mint egyedüli közszolgáltató jogosult és köteles.
(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységének ellátásához jogosult alvállalkozót
igénybe venni a Közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés szerint a települési szilárd
hulladék ártalommentes elhelyezésére. A Közszolgáltató alvállalkozója a Csongrádi Víz- és
Kommunális Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi Miklós u. 39.). A Ht. 35.§ b) pontjára
és a Ht. 41.§ (2) bek-re utalva a közszolgáltató kizárólagos jelleggel jogosult és köteles a
közszolgáltatás keretében gyűjtött, lerakással ártalmatlanítható hulladékot alvállalkozója által
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működtetett hulladéklerakóban, ártalmatlanítás céljából elhelyezni.
5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
5. §.
(1) Az ingatlanhasználónak a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó minimálisan 110 literes gyűjtőedény után köteles megfizetni.
(3) A belterületi valamint külterületi ingatlanokban, és az üdülőingatlanok esetében azokban,
ahol az ingatlanhasználó állandó lakosként van nyilvántartva, az egyedül élő személyek kérelmükre 80 liter hulladékmennyiség után kötelesek hulladékkezelési közszolgáltatási díjat
fizetni.
(4) A közszolgáltató minden évben május 1. és október 31. között házhoz menő lomtalanítást
végez, az e rendeletben foglalt szabályok figyelembe vételével. A lomtalanításra a fenti időszakon belül, az ingatlanhasználó által a közszolgáltatónál kezdeményezett időpontban, a
hulladék elszállításával egy időben, ingatlanonként évi egy alkalommal külön díj megfizetése
nélkül kerül sor.
6. Helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételének szüneteltetése
6. §.
(1) A tartósan nem használt - minimum 6 hónap - belterületi és külterületi ingatlanokon valamint az üdülőingatlanok esetében azoknál, ahol az ingatlanhasználója állandó lakosként van
nyilvántartva, szüneteltethető a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele.
(2) A közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére vonatkozó kérelmét az ingatlanhasználó a szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően írásban
köteles bejelenteni a Hivatalnak.
(3) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be,az ingatlanhasználó a szolgáltatónak haladéktalanul köteles azt bejelenteni.
(4) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyekre a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetel.
7. §.
(1) Az egyedül élő személyeket megillető 5.§. (3) bekezdése szerinti kedvezmény elbírálására
valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételének szüneteltetésére
vonatkozó ügy, önkormányzati hatósági ügy, amelynek elintézésére a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.
(2) A kedvezmény vagy a szüneteltetés megállapítására irányuló kérelmeket a Hivatalban kell
benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell az ingatlanhasználónak nyilatkozatát az egyedül
élés tényére vagy a szüneteltetés körülményeire vonatkozóan.
(3) A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
(4) Változatlan körülmények esetén is a kérelmet minden évben ismét be kell nyújtani.
7. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
8. §.
(1) A közszolgáltató köteles ezen önkormányzati rendelet keretein belül a hulladékkezelési
közszolgáltatást teljes körűen ellátni.
(2) A közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezett,
e rendelet szerinti módon és gyűjtési napokon átadott települési szilárd hulladékot átvenni és a
vonatkozó jogszabályi előírások szerint elszállítani.
(3) A gyűjtőedényben összegyűjtött háztartási hulladékot a szolgáltató köteles elszállítani:
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a) belterületen: hetenként egy alkalommal, csütörtöki és pénteki napokon,
b) üdülőterületen: hetenként egy alkalommal, hétfői napon,
c) külterületen: hetenként egy alkalommal, pénteki napon.
(4) Ha a hulladék begyűjtésére előre nem látható rendkívüli ok miatt, az arra e rendelet szerint
kijelölt napon nem kerülhet sor, a közszolgáltató köteles legkésőbb az elmaradt begyűjtés
napjától számított 24 órán belül pótbegyűjtésről gondoskodni, amelynek időpontjáról az ingatlanhasználókat és az önkormányzatot megfelelő módon értesíteni köteles.
(5) A közszolgáltató megtagadhatja a hulladék átvételét, illetve begyűjtését és elszállítását, ha
a) az ingatlanhasználó nem a rendszeresített gyűjtőedényt használja,
b) a fedeles hulladékgyűjtő műszaki állapota nem kielégítő,
c) a gyűjtőedény nem települési szilárd hulladékot tartalmaz.
(6) A lomtalanítás során a közszolgáltató köteles a települési szilárd hulladékot és nagydarabos hulladékot elszállítani akkor is, ha az nem gyűjtőedényben került elhelyezésre.
8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése,
ügyfélszolgálat
9. §.
(1) A közszolgáltató jogosult a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő természetes személyazonosító adatai valamint a lakcíme) kezelésére. A
személyes adatok kezelésére csak a közszolgáltatással összefüggésben kerülhet sor. A közszolgáltató a közszolgáltatás körében tudomására jutott, illetve általa kezelt személyes adatokat csak a közszolgáltatás igénybevevőjének hozzájárulásával adhatja át harmadik személy
részére.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak 30 napon belül bejelenteni személyes
adatait (a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve),
ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté
válik.
(3) A közszolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos
bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében ügyfélszolgálatot működtet.
(4) Ügyfélfogadási rend: kedden és pénteken 8-12 óráig, kivétel ez alól a számla kibocsájtását
követő héten történő közszolgáltatási díj kiegyenlítése házi pénztárban, minden hétköznap 812 óráig. Telefonos ügyfélszolgálat: munkanapokon 12-14 óra között.
9. Az ingatlanhasználók jogai és kötelezettségei
10. §.
(1) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladékot köteles a rovarok, rágcsálók elszaporodásának megakadályozására alkalmas módon, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a keletkező szemét mennyiségéhez és a szállítás rendszerességéhez igazodó számú
gyűjtőedényben gyűjteni, a környezet szennyezését vagy veszélyeztetését kizáró módon, és
azt az e rendeletben meghatározott ürítési napokon átadni a közszolgáltatónak.
(2) A közszolgáltatónak való átadás a gyűjtőedénynek az ingatlan előtti közterületre való kihelyezésével történik. A fedeles hulladékgyűjtőt az ingatlanhasználó az ürítést követően köteles
a közterületről eltávolítani.
(3) A gyűjtőedényt az ingatlanon belül zárható helyiségben vagy zárható tárolóban úgy kell
elhelyezni, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.
(4) A gyűjtőedénybe folyadékot, maró, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, illetve veszélyes
hulladéknak minősülő anyagot önteni és gyűjteni tilos!
(5) A hulladékgyűjtés során történő szennyezés esetén az ingatlanhasználója köteles a szenynyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni.
(6) A közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat külön önkormányzati rendelet határozza meg.
(7) A gyűjtőedény rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlanhasználó feladata.
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(8) Az ingatlanon keletkező olyan hulladékot amely nem tekinthető települési hulladéknak,
valamint az ingatlanon összegyűjtött havat, jeget, építési törmeléket stb. az ingatlanhasználó
saját költségén köteles elszállíttatni, vagy elszállítani.
(9) Az ingatlanhasználó e rendelet szerinti kötelezettségei és jogosultságai az ingatlan használatba-vételétől kezdődően állnak fenn, melyek tényéről Lakitelek Önkormányzatának Jegyzője a használatbavételi engedélyről való tudomást szerzést követően haladéktalanul tájékoztatást nyújt.
10. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések
11. §
(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás e rendelet szerinti igénybevételére,
ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a Ht. 31.. §-ban foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.
(2) A gazdálkodó szervezetekre e rendelet 5.. §-ban foglalt kötelezettségek alkalmazandók
azzal, hogy a közszolgáltatás igénybevételének gyakoriságára és időpontjára a gazdálkodó
szervezet és a közszolgáltató között létrejövő, e rendelet szabályaira tekintettel megkötött
szerződés rendelkezései az irányadóak.
12. §.
(1) A gazdálkodó szervezet az e rendelet szerinti közszolgáltatás igénybevételéért díjat köteles fizetni.
(2) A hulladékszállítási díj megfizetése a közszolgáltató felé számlakibocsátás ellenében, közvetlenül történik. A közszolgáltató a díjfizetés rendjére vonatkozóan megállapodhat időszakonként utólag történő fizetésben is, de a fizetési kötelezettség legfeljebb 3 hónap időtartamra
terjedhet ki.
11. Az üdülőingatlanokra és a külterületi ingatlanokra vonatkozó speciális szabályok
13. §.
(1) Az üdülőingatlanokon és a külterületi ingatlanokon a közszolgáltatás a rendszeresített
közszolgáltató emblémájával, cégjelzéssel ellátott, műanyag zsák biztosításával történik.
(2) Az üdülőterületi ingatlanok esetében a közszolgáltató ingyenesen - általa meghatározott
részletekben és helyen - rendelkezésre bocsát az ingatlanban állandó lakosként nyilvántartott
magánszemély részére, ingatlanonként évi 52 db, 110 literes zsákot, a nem állandó lakosként
nyilvántartott, üdülő magánszemélyek részére, ingatlanonként évi 26 db, 110 literes zsákot.
A külterületi ingatlanok esetében ingatlanonként évi 52 db, 110 literes zsák kerül átadásra.
(3) Az üdülőingatlan használója vasárnap 16,00 órától hétfő 06,00 óráig helyezheti ki a közterületre a zsákot.
(4) A közszolgáltatási szerződés létrejöttének módjára, a közszolgáltatás megfizetésének és a
számlázás rendjére a 14. §. rendelkezései irányadók.
III. fejezet
A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK MÓDJA,
EGYES TARTALMI ELEMEI
14. §.
(1) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltatást igénybevevő és a közszolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre.
(2) Az ingatlanhasználó külön kérésére a közszolgáltatási szerződés az önkormányzati rendelet rendelkezései alapulvételével írásba foglalásra kerül.
(3) Amennyiben az ingatlanhasználó, vagy a Közszolgáltató kezdeményezi a szerződés írásba
foglalását, a szerződésben meg kell határozni, illetve fel kell tüntetni
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a.) a szerződéskötő feleket: a Közszolgáltatót és a Megrendelő ingatlanhasználót,
b.) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
c.) a teljesítés helyét,
d.) a begyűjtési gyakoriságot,
e.) a felek jogait és kötelezettségeit.
f.) a szerződés jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő adatvédelmi szabályok betartására
való utalást a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján,
g.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,
h.) az irányadó jogszabályokra utalást.
(4) A közszolgáltató negyedévente számlát bocsát ki az ingatlanhasználó által fizetendő közszolgáltatási díjról, mely alapján az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére a kibocsátott számla alapján utólag, a számlán feltüntetett fizetési határidőig köteles kiegyenlíteni.
(5) A közszolgáltatási díj meg nem fizetése esetén a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 52. §.-a alapján a közszolgáltató eljár, kezdeményezi annak az adók módjára történő
behajtását.
(6) A gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a szerződés létrejöttének módjára, a közszolgáltatás díja megfizetésének és számlázásának rendjére e rendelet 11. §. és 12. §. rendelkezései az irányadók.
IV. fejezet
HATÁSKÖRI RENDELKEZÉSEK
15. §.
(1) A hulladékgazdálkodási feladatok koordinálása, a Hivatal feladata.
(2) Lakitelek Önkormányzatának Polgármestere köteles folyamatosan figyelemmel kísérni az e
rendelet bevezetésében megfogalmazott szabályozási célok, illetőleg a rendelet szabályainak
érvényesülését, és jogosult azok érdekében e rendelet módosítására javaslatot tenni.
(3) A jegyző a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján jár el.
V. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12. Hatályba léptető rendelkezések
16. §.
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. Hatályon kívül helyező rendelkezések
17. §.
(1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 11/2012. (III.2.) számú
önkormányzati rendelete.
Lakitelek, 2014. március 6.
Felföldi Zoltán sk
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

/Megjegyzés: az 5/2014. (III.07.) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2014. március
7. napján kihirdette./
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14. NAPIREND –

Rendeletalkotás az önkormányzat saját halottjává nyilvánításának rendjéről
/Tájékoztató kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: az Emberi Erőforrások Bizottságának javasolja, hogy a 2.§ban felsoroltakon túl a külső bizottsági tagok is tehessenek javaslatot a saját halott személyére. Megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás.
Hozzászólás nem volt.
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
6/2014. (III.07.) számú önkormányzati rendelet
Az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról

Annak érdekében, hogy a település méltó módon kifejezhesse az elhunytak, illetve
hozzátartozóik iránti megbecsülését és osztozzon a hozzátartozók gyászában Lakitelek
Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésének felhatalmazása
alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában írt
feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi, továbbá az a
Emberi Erőforrások Bizottsága véleményének kikérését követően a következőket rendeli el:
1. §
Lakitelek Önkormányzata saját halottja a Lakitelekért Emlékérem tulajdonosa, valamint saját
halottjának nyilváníthatja azt a köztiszteletben álló személyt, aki Lakitelek érdekében végzett
kiemelkedő közéleti, szakmai, művészeti és egyéb tevékenysége miatt megbecsülésre érdemes, feltéve mindkét esetben, ha ez a közeli hozzátartozók szándékával, illetve az elhunyt
végakaratával nem ellentétes.
2. §
(1) Lakitelek Önkormányzata saját halottjává történő nyilvánítást a polgármester, az alpolgármesterek, az önkormányzati képviselők, az önkormányzati bizottságok külső tagjai, a jegyző
és a társadalmi szervezetek kezdeményezhetik.
(2) A saját halottá nyilvánításról a Képviselő-testület dönt.
3. §
(1) A település saját halottjának temetésével, a kegyeleti feladatokkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról a polgármester gondoskodik.
(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt feladat-, illetve hatáskörében a hozzátartozók
igénye esetén, velük egyetértésben:
- együttműködik a temetéssel kapcsolatos intézkedések megtételében,
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-

gondoskodik a nekrológ, a temetési beszéd, sajtóközlemény elkészítéséről, annak kiadásáról,
gondoskodik a Polgármesteri Hivatal előtt gyászlobogó kihelyezéséről,
felveszi a kapcsolatot azon szervezetekkel, intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, akik az elhunytat saját halottjuknak tekintik,
díszsírhelyet biztosít,
gondoskodik a temetési költségek viseléséről.
4. §

(1) Az önkormányzat saját halottja temetéssel összefüggő költségek e rendelet alkalmazásakor különösen:
- szállítás költségei
- a sírhely költségek
- a koporsó vagy urna költségei
- a ravatalozás, a szertartás költségei
- az egyéb tartozékok (fejfa, szemfedő, stb.) költségei
- a temetéskor Lakitelek Önkormányzata nevében a koszorú költsége.
(2) A temetéssel összefüggő – az önkormányzat által viselt – költségek összegéről gyászszertartásonként a Képviselő-testület dönt.
5. §
Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Lakitelek, 2014. március 6.
Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

/Megjegyzés: az 6/2014. (III.07.) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2014. március
7. napján kihirdette./

15. NAPIREND –

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000.
(XI.29.) számú rendelet módosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság kéri, hogy a gyermeksírhely 25 évre tétel összege 1000 Ft legyen. Személyes javaslata, hogy ne legyen összeg meghatározva. A 6.4. pontban szövegként csak halott átvétel szerepeljen.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot arról, hogy a
gyermek sírhely ára 25 évre ingyenes legyen.
A Képviselő-testület a módosító javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
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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
7/2014. (III.07.) számú önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000.(XI.29.) számú rendelet módosításáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 13. §-ában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtására kiadott 145/1999.
(X.1.) Korm. rendeletben foglaltakra a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi
továbbá az Emberi Erőforrások Bizottsága véleményének kikérését követően az alábbi
önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet 26/2000.(XI.29.)
számú rendelet 7.§. (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdés lép:
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
a) sírbolt esetén
:
60 év
b) urnasírbolt esetén
:
25 év
c) sírhely esetén
:
25 év
d) urnasírhely esetén
:
25 év
2. §
A rendelet az alábbi 12/A §-al egészül ki:
12/A. §.
(1) Az üzemeltető által az Önkormányzat javára beszedett díjak, valamint az üzemeltető által
befizetett bérleti díj és fejlesztési hozzájárulás céltartalékként elkülönítésre kerülnek az
önkormányzat költségvetésében.
(2) Az elkülönített összeg kizárólagosan temetőfejlesztésre fordítható, melynek
felhasználásáról, a fejlesztések meghatározásáról a Képviselő-testület szükségessé válás
esetén dönt.
3. §
A Mellékletben szereplő „Temetési helyek díja” rendelkezés helyébe az alábbi lép
A TEMETÉSI HELYEK DÍJA
(A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)
1. Gyermeksírhely

25 évre

ingyenes

2. Felnőtt egyes sírhely
Felnőtt kettős sírhely

25 évre
25 évre

14.000.- Ft
20.000.- Ft
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3. Sírbolt
•
•

60 évre:
4 személyes kripta építésére
8 személyes kripta építésére

60.000.- Ft
120.000.- Ft

4. Urna sírhely 25 évre:
2 urnás 10000,4 urnás 20000,5. Rátemetés esetén fizetendő sírhelyhasználati díj az 1. és 2. pont szerinti díjak
figyelembevételével az alábbiak szerint történik urna elhelyezés esetén is időarányos
megváltás.
rátemetéses sírhelyhasználati díj = (a sírhely eredeti megváltása óta eltel évek száma) x (1. és
2. pont szerinti díj / 25 év)
6. Egyéb díjak:
6.1 Sírhelynyitás, sírboltnyitás, és visszahantolás díja
6.2 Elhunyt temetőn belüli szállításának díja:
6.3 Halott hűtési díj
6.4 Halott átvétel
6.5. Halott kiadás

10.000.- Ft/sír
3.000.- Ft/eset
1.000.- Ft/nap
8.400,- Ft
8.400,- Ft

7. A köztemetőben – az üzemeltető kivételével – vállalkozásszerűen munkát végzők által
fizetendő díjak:
7.1. Síremlék állítása céljára
2.300,- Ft
7.2. Más temetkezési szolgáltató temető igénybevételi díja (ravatalozó használati díja)
20.000Ft/eset
7.3. Temető fenntartási hozzájárulás díja:
4.000Ft/eset
7.4. Sírtisztítás nagymosású mosóberendezéssel
1500 Ft /sír
7.5. Sírgondozás (március 01-november 30-ig szedhető) db/hó
1500,-Ft
4. §
Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, majd a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Lakitelek, 2014. március 6.
Felföldi Zoltán
polgármester

Dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

/Megjegyzés: a 7/2014. (III.07.) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2014. március 7.
napján kihirdette./

16. NAPIREND –

A bölcsőde intézményen belül működtetett személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás térítési díjának
megállapításáról
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
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Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: a bizottság kéri, hogy a
szülők felé megfelelően legyen kommunikálva a rendelet tartalma. A hátrányos helyzetű
gyermekeknek egyébként sem kell fizetniük térítési díjat, így ennek kivételét javasolja a bizottság.
Felföldi Zoltán polgármester: az intézményi térítési díj összege nem változna, ugyanúgy 300
Ft maradna. Az emelt térítési díj csak azon gyermekek részére lenne megállapítva, akik után
egyébként is fizetnek térítési díjat 10 napot meghaladó igazolatlan hiányzás esetén. Igazolt
hiányzás a betegség, a szülő pedig havonta 3 napot igazolhat.
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság ülésén törvényességi kételyek merültek fel, ezeket sikerült-e megoldani?
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: a törvényesség hasonló szabályozással még nem találkozott,
mivel az új finanszírozási rendszer 2014 óta él. Óvatosan kell a szankciókkal bánni, nehogy
visszafizetési kötelezettsége legyen később az Önkormányzatnak. Ezért merült fel a 4.§ kivétele a rendeletből, hogy egyeztetni lehessen róla a törvényességgel.
Felföldi Zoltán polgármester: javasolja, hogy a szankciók maradjanak benne a rendeletben,
így a törvényesség hivatalosan is ki tudja fejteni az álláspontját.
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: ha ez a rész benne marad a rendeletben, fel fogja hívni a törvényesség figyelmét, hogy külön vizsgálják meg a bölcsődei térítés díjról szóló rendeletet.
Felföldi Zoltán polgármester: a 4.§ így hangozna: „Amennyiben adott hónapon belül az igazolatlan hiányzások száma meghaladja a 10 napot, emelt összegű térítési díj fizetendő az
alábbiak szerint: emelt összegű térítési díj 2.060 Ft/nap.” Mindezt javasolja kiegészíteni a következővel: „Akik térítési díj fizetésére nem kötelezettek (fogyatékos, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek), azok az emelt összegű
térítési díj fizetésére sem kötelezettek.” Továbbá javasolja meghatározni, hogy igazolt hiányzásnak minősül, ha a szülő gyermeke betegségéről orvosi igazolást mutat be, illetve, ha a
szülő gyermeke hiányzását előre írásban bejelenti, havonta legfeljebb 3 nap erejéig, illetve
ezen kívül évente egyszeri alkalommal, bármely hónapban összefüggő 10 nap erejéig.
Sütő Lászlóné, Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetője: az óvodában a szülő előre bejelenti a gyermek hiányzását, az igazoltnak tekintendő. Az óvodában nincs finanszírozási kvóta,
mint a bölcsődében, ezért ezt bármennyiszer meg lehet tenni. Ha a bölcsődés gyermek 10-nél
kevesebbet hiányzik, megkapja a bölcsőde a teljes normatívát, 11 hiányzás esetén viszont
pedig már egy forintot sem. A bölcsődés korosztály nagyon kicsi, jelen szabályozással azt
kellene kiküszöbölni, hogy az szülő azért ne vigye be a gyermekét, mert esik az eső, vagy
éppen süt a Nap. Amikor szülői értekezleten kérte a szülőket, hogy kerüljék el az indokolatlan
hiányzásokat, nagyobb lett a szülői fegyelem. Nem biztos, hogy sújtaná a szülőket az új szabályozással.
Felföldi Zoltán polgármester: a cél az, hogy indokolatlanul, igazolatlanul ne hiányozzanak
gyerekek a bölcsődéből.
Sallai András képviselő: nincs olyan adat, hogy havonta hány gyermek hiányzik 10 napnál
többet. Kockázatot lát abban, hogy a hiányzások miatti plusz finanszírozási igény nőhet, ezért
támogatja azt, hogy a normatíva kiesésnek gátat szabjanak.
Sütő Lászlóné, Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetője: a mai napon 49 bölcsődés van az
intézményben, közülük 17-en fizetnek térítési díjat, őket kell vizsgálni.
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Madari Andor alpolgármester: normatíva szempontjából mindegy, hogy mi miatt hiányzik a
gyermek a bölcsődéből?
Felföldi Zoltán polgármester: igen, ha az ellátási napok több mint felén nem tartózkodik a
gyermek az intézményben, utána nem tud normatívát lehívni az intézmény.
Madari Andor alpolgármester: már egy nap igazolatlan hiányzás esetén alkalmazni kellene
az emelt térítési díjat. Igazolt hiányzás lenne az orvosi igazolás, a szülő pedig 3 napot igazolhat.
Felföldi Zoltán polgármester: az Emberi Erőforrások Bizottsága nem vizsgálta azt, hogy a
maradék 32 gyermekkel mi van, felvetődött, hogy intézményi hozzájárulást fizessenek, de ez
még kidolgozatlan. Térítési díj formájában nem lehet szedni indokolatlan hiányzás esetén
sem. Madari Andor javaslata, ha adott hónapban igazolatlan hiányzás merül fel, emelt összegű térítési díj legyen fizetendő.
Madari Andor alpolgármester: az ilyen hiányzások esetén nem csak a normatívát veszti el
az intézmény, hanem az étkezés is plusz költség merül fel. A szülők tájékoztatásakor polgármester úrnak jelen kellene lennie, hogy elmagyarázza, miről szól pontosan a szabályozás,
hiszen ez a rend a bölcsőde érdeke is.
Sütő Lászlóné, Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetője: az étkezési és gondozási térítési
díjakat előre szedi az intézmény a szülőktől, ezt pedig csak utólag lehet beszedni.
Sallai András képviselő: mi történik akkor, ha a gyermek előre eltervezetten két hétre elutazik a szüleivel? Ez is indokolt lehet, de időben több, mint amire normatíva járna.
/dr. Rácz Péter visszaérkezett a terembe, így a Képviselő-testület létszáma: 7 fő./
Felföldi Zoltán polgármester: a gyermek időszakos kiíratása is megoldás lehet. A havi 3
napos szülői igazolás mellett egyszeri összefüggő 10 napos hiányzás is megengedhető lehetne. Meg kellene nézni, hogy a gyerekek 2013. január 1-jétől havonta mennyit hiányoztak a
bölcsődéből. Ha ez alapján rendeletalkotás lenne szükséges, a rendelet később módosíthatóe?
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: módosítani egyszer lehet, de április 1-je előtt kell lennie. Jó lenne áprilisig véglegesíteni.
Felföldi Zoltán polgármester: ha módosítani szükséges, március utolsó hetében rendkívüli
testületi ülést lehetne összehívni.
Sallai András képviselő: maradjon a rendeletben a szabályozás, de csak halasztó hatállyal.
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: egyeztetni fog a törvényességgel.
Felföldi Zoltán polgármester: a rendelet 4.§-át az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„Amennyiben adott hónapon belül az igazolatlan hiányzások száma meghaladja a 3 napot, és
éven belül az igazolatlan hiányzások száma meghaladja a 46 napot, emelt összegű térítési díj
fizetendő az alábbiak szerint: Emelt összegű térítési díj: 2.060 Ft/nap. Akik térítési díj fizetésére nem kötelezettek (fogyatékos, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos
nevelési igényű gyermekek), azok az emelt összegű térítési díj fizetésére sem kötelezettek.
Igazolt hiányzásnak minősül, ha a szülő gyermeke betegségéről orvosi igazolást mutat be,
vagy ha a szülő gyermeke hiányzását előre írásban bejelenti, havonta legfeljebb 3 nap erejéig,
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illetve ezen kívül évente egyszeri alkalommal, bármely hónapban összefüggő 10 nap erejéig.”
Szavazásra bocsátotta a módosított rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (III.07.) önkormányzati rendelete
A Lakiteleki Bölcsőde intézményen belül működtetett személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátás intézményi és étkezési térítési díjának megállapításáról
Lakitelek Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 147. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni
ellátásáért fizetendő intézményi térítési díj, valamint étkezési térítési díj megállapítására a
következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§.
E rendelet hatálya a Lakiteleki Bölcsődében a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított
gyermekek napközbeni ellátása, valamint a gyermekétkeztetés szolgáltatásra terjed ki.
A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj mértéke
2.§.
Az intézményben fizetendő térítési díj a nyersanyag költségének áfával növelt összege:
Tízórai, ebéd, uzsonna (nyersanyagköltség 270 Ft, áfa 73 Ft)

343 Ft/nap

A napközbeni ellátásért fizetendő térítési díj mértéke
3.§.
Az intézményi térítési díj összege:

napi:

300.- Ft/fő

A bölcsődei gondozás személyi térítési díját az ellátott nem köteles megfizetni azon időszak
vonatkozásában, mely időszak alatt a Bölcsőde a fenntartó külön rendelkezése alapján tart
zárva.
A napközbeni ellátásért fizetendő emelt térítési díj mértéke
4.§.
(1) Amennyiben adott hónapon belül az igazolatlan hiányzások száma meghaladja a 3 napot,
és éven belül az igazolatlan hiányzások száma meghaladja a 46 napot, emelt összegű térítési
díj fizetendő az alábbiak szerint:
Emelt összegű térítési díj:

2.060 Ft/nap

(2) Akik térítési díj fizetésére nem kötelezettek (fogyatékos, hátrányos helyzetű, halmozottan
hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek), azok az emelt összegű térítési díj
fizetésére sem kötelezettek.
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(3) Igazolt hiányzásnak minősül, ha
a) a szülő gyermeke betegségéről orvosi igazolást mutat be,
b) a szülő gyermeke hiányzását előre írásban bejelenti, havonta legfeljebb 3 nap erejéig,
illetve ezen kívül évente egyszeri alkalommal, bármely hónapban összefüggő 10 nap
erejéig.
Záró rendelkezések
5.§.
Ezen önkormányzati rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba és 2015. március 31-én hatályát
veszti. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 9/2013. (III.08.) számú
önkormányzati rendelet.
Lakitelek, 2014. március 6.

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

/Megjegyzés: a 8/2014. (III.07.) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2014. március 7.
napján kihirdette./

/Szentirmay Tamás képviselő kiment a teremből, így a Képviselő-testület létszáma: 6 fő./

17. NAPIREND –

Településrendezési terv 2013. évi részleges módosítása
/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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2014. (III.06.) határozata
Lakitelek
Nagyközség
Településszerkezeti
Tervének
114/2006.(XII.18.) számú határozatának módosítása

jóváhagyásáról

szóló

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször
módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja alapján
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biztosított jogkörében a 114/2006.(XII.18.) számú határozattal jóváhagyott
településszerkezeti terv módosítását az alábbiak szerint elfogadja.
A Képviselő-testület elfogadja
- a településszerkezeti terv leírásának 1. melléklet szerinti módosítását, valamint
- a településszerkezeti tervlap 2. melléklet szerinti módosítását.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Rédeiné Bondor Klára
- Beruházási Csoport
- Irattár

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VÁLTOZÁSÁNAK LEÍRÁSA.
31/2014. (III.06.) számú határozat 1. sz. melléklete
Beépítésre szánt területek:
Lakóterületek: területe változatlan
Lk kisvárosias lakóterületek: területe változatlan
Lke kertvárosias lakóterületek: területe változatlan
Lf falusias lakóterületek: területe változatlan
Vegyes területek : területe a változtatások következményeként 1,8628 ha-ral nő az
alábbiak szerint
Településközpont vegyes területek : területe 1,8628 ha-ral nő
Üdülő területek : területe változatlan
Üü üdülőházas területek: területe változatlan
Üh hétvégi házas területek: területe 1 változatlan
Gazdasági területek: területe a változtatások következményeként 4,5634 ha-ral nő az
alábbiak szerint
Gksz kereskedelmi szolgáltató terület: területe 0,8513 ha-ral nő,
Gipz zavaró határsú Ipari gazdasági terület: területe változatlan,
Gipe egyéb ipari gazdasági terület: területe 3,7121 ha-ral nő,
Beépítésre szánt különleges területek területe a változtatások következményeként
2,4543 ha-ral nő az alábbiak szerint
„Knf” népfőiskola oktatási területe változatlan,
„Ktf” termálfürdő területe változatlan
„Kst” szabadstrand területe változatlan
„Kkr” krematórium területe változatlan
„Kmü” mezőgazdasági üzemi övezetek területe 4,3171 ha-ral nő
„Klo” lovasturisztikai terület 1,8528 ha-ral csökken
Beépítésre nem szánt területek:
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Közlekedési, közmű-elhelyezési és hírközlési területek: 0,0941 ha területtel nőnek
Köu közlekedési területek 0,0941 ha területtel nőnek
Z zöldterületek: területe változatlan.
Erdőterületek: : területe a változtatások következményeként 6,0514 ha-ral nő az
alábbiak szerint
Eg gazdasági erdő terület: 6,0514 ha-ral nő,
Ev véderdő területek: változatlan,
Ee egészségügyi turisztikai erdő: változatlan
Mezőgazdasági területek: területe a változtatások következményeként 15,0260 ha-ral
csökken az alábbiak szerint
„Má” általános mezőgazdasági terület 15,0260 ha-ral csökken
„Mát” általános tanyás mezőgazdasági övezet területe változatlan
„Mák” korlátozott használatú mezőgazdasági terület: változatlan
„Mk” kertes mezőgazdasági terület: változatlan
Vízgazdálkodási területek: területe a változtatások következményeként változatlan
Beépítésre nem szánt különleges területek területe a változtatások következményeként
változatlan
A területi változások mérlege:
Beépítésre szánt területek:

Beépítésre nem szánt
területek:
növeke- csökkedés (ha) nés (ha)

Lk kisvárosias lakóterület
Lke kertvárosias lakóterület
Lf falusias lakóterületek:
Vt településközpont vegyes
terület
Üü üdülőházas terület
Üh hétvégi házas terület
Gksz kereskedelmi
szolgáltató terület
Gipz zavaró hatású Ipari
gazdasági terület
Gipe egyéb ipari gazd. ter.:
„Knf” népfőiskola területe
„Ktf” termálfürdő területe
„Kst” szabadstrand területe
„Klo” lovasturisztikai terület
„Kmü” mezőgazd. üzemi
terület

növekedés(ha)

csökkenés(ha)

1,8528

0,8513

3,7121

1,8528
4,3171
Köu közlekedési terület
Zöldterületek (Z)
Erdőterületek (Eg)
Erdőterületek (Ev)
Erdőterületek (Ee)
Mezőgazdasági (Má)
Mezőgazdasági (Mát)
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0,0941
6,0514

15,0260

Mezőgazdasági (Mák)
Mezőgazdasági (Mk)
Vízgazdálkodási területek (V-ü)
Nagy kiterjedésű
sportolási terület (Ks)
Összesen:
Egyenleg:

10,7333 1,8528
8,8805

6,1455

2. sz. melléklet
Szerkezeti terv változása:
1. sz. ügy

2. sz. ügy
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15,0260
-8,8805

4. sz. ügy

42

5. sz. ügy

8. sz. ügy

9 sz. ügy
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Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014. (III.07.) számú rendelete
Lakitelek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról szóló 26/2006./XII.19./ KTR. önkormányzati rendelet módosításáról
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami
Főépítész, Alsó-Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Bács-Kiskun
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, a Kecskeméti Járási Hivatal
Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, BácsKiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága,
a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki
Bányakapitányság, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Tiszakécske Város
Önkormányzata, Nyárlőrinc Község Önkormányzata, Szentkirály Község Önkormányzata,
Tiszaug Község Önkormányzata, Tiszasas Község Önkormányzata, Tiszaalpár Nagyközség
Önkormányzata, valamint Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2013.(V.17.)
számú határozata szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Lakitelek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról szóló 26/2006./XII.19./ KTR. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 12.
§-a kiegészül a következő (11) bekezdéssel:
(11) „Az ültetési kötelezettségű területek 3 szintű növényzettel telepítendők be a telken
megvalósuló első épület használatbavételéig.”
2. §
A R. kiegészül a következő 24/A §-sal:
„24/A.§
Vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó előírások
(1) A beépítésre nem szánt területeket érintő belvízzel közepesen veszélyeztetett (III. kategóriájú) rendszeresen belvízjárta területeken épület- a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével- csak ott építhető, ahol már jelenleg is van épület.
(2) A beépítésre szánt területeket érintő belvízzel közepesen veszélyeztetett (III. kategóriájú) rendszeresen belvízjárta területeken lévő ingatlanok csak az érintett terület víztelenítésének a megoldását követően építhetők be. Térszín alatti építmények kialakításakor figyelemmel kell lenni a talajvíz viszonyokra, pince nem létesíthető."
3. §
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A R. Sz-1 szabályozási terv K3, K4, K7, K11, K13, K14 és Sz-2 szabályozási terv B2, B5, B6
számú tervlapjai helyébe e rendelet 1. számú melléklete szerinti, megegyező rajzszámú
szabályozási tervlapok lépnek.
4.§
A R. 2-3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete kerül és kiegészül a 2-3/A rajzi
melléklettel.
5.§
A R.12. számú melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete kerül.
6.§
A R. kiegészül a 13. számú rajzi melléklettel. (e rendelet 4. sz. melléklete)
7. §
Ez a rendelet a közlést követő 15. napon, de leghamarabb az elfogadását követő 30. napon
lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
8. §
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
Lakitelek, 2014. március 6.

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

1. sz. melléklet a 9/2013. (III.07.) önkormányzati rendelethez
K3, K4, K7, K11, K13, K14, B2, B5, B6 számú szelvények
(Az előterjesztésben, valamint a Nemzeti Jogszabálytárban kerültek pontosan feltüntetésre.)

2. sz. melléklet a 9/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez
1.) Régészetileg védett terület és védőövezete:
A Kötv. 12-16. § szerinti védetté nyilvánított régészeti lelőhely nincs a település
közigazgatási területén.
2.) Nyilvántartott régészeti lelőhelyek és azok környezete:
A település közigazgatási területén több nyilvántartott régészeti lelőhely van. Mivel a
közigazgatási határon belül szisztematikus régészeti terepbejárásra eddig nem került
sor, ezért az ismert régészeti lelőhelyek száma esetleges. Ha a terepbejárás
megtörténne, a régészeti lelőhelyek száma megsokszorozódna.
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2.1. Azonosított és nyilvántartott régészeti lelőhely
2.1.1. Agrokémiai telep
KÖH azonosító száma: 28012
Jelenség: település, Kora: középkor
(hrsz: 0141/20; 0141/23; 0141/44; 0142; 0143/1; 0144, 0147/9)
2.1.2. Kápolnahalom (hrsz: 0182/39)
KÖH azonosító száma: 72713
Jellege: templom, temető, település, Kora: középkor
(hrsz: 0182/3-4)
2.1.3. Kovács-tanya I.
KÖH azonosító száma: 72829
Jellege: telep, Kora: római kor, középkor
(hrsz: 052/30; 052/46-51)
2.1.4. Kovács-tanya II.
KÖH azonosító száma: 72831
Jellege: település,Kora: római kor
(hrsz: 052/21-24; 052/30; 054; 055/23-24; 055/26-27)
2.1.5. Illés-tanya
KÖH azonosító száma: 72833
Jellege: település, Kora: római kor, kora újkor
(hrsz: 057/5-13; 057/24-25)
2.1.6. Bódvány-dűlő, Tasi-éri főcsatorna
KÖH azonosító száma: 72835
Jellege: település, Kora: római kor
(hrsz: 068; 069; 070/14-19; 070/21)
2.1.7. Tiszakécskei összekötő út II.
KÖH azonosító száma: 72837
Jellege: település,Kora: római kor
(hrsz: 091/65-66; 091/71-73; 094; 095/30-31)
2.1.8. Felső-Alpári-dűlő, Hajnal-tanyától É-ra KÖH azonosító száma: 72849
Jellege: település, Kora: népvándorlás kor, újkor
(hrsz: 063/19; 096/10-11; 096/18; 096/7; 098)
2.1.9. Kisrét, Nyugat
KÖH azonosító száma: 73317
(hrsz: 0182/3-4; 0182/13; 0183; 0200/19-25; 0200/27; 0200/29; 0200/3-5; 0200/7;
3001; 3282-3286; 3406; 3421/1; 3675/1; 3675/3; 4314/2; 4315; 4316/1; 4317/2; 4318;
4319; 4320/1-2; 4321/1-2; 4322/2-4; 4323/1-2; 4324/1-2; 4325; 4326; 4327/1-2;
4328/1-2; 4329; 4330, 4331/1-2; 4332-4341; 4342/1-2; 4343/1-2; 4344; 4345; 4346)
2.1.10.Zalán utca 30.
KÖH azonosító száma: 79713
(hrsz: 1339/1-2)
2.1.11. Szikra-Muraközi tanya
KÖH azonosító száma: 28013
(hrsz: 0147/23-24; 0147/32; 0147/35-40; 0149/4-14; 0149/17; 0149/19; 0149/30;
0149/34-35; 0149/37; 0150; 0155/11-18; 0155/2-3; 0155/5-6; 0155/8; 0157/1; 0171/23;
0171/27; 0171/30-31; 0171/8)
2.1.12. Tiszakécskei összekötő út I.
nyilvántartásba vétel alatt
Jellege: település,Kora: őskor, római kor
(hrsz: 095/23)
2.1.13. Nagy rét
nyilvántartásba vétel alatt
Jellege: település,Kora: római kor
(hrsz: 0119/5)
2.1.14. Nagy rét, Tökös-éri főcsatorna II
nyilvántartásba vétel alatt
Jellege: település, Kora: római kor
(hrsz: 0126/39)
2.1.15. Népfőiskola
KÖH azonosító száma: 84813
Jellege: telepnyom, szarmata (EOV: 720 122, 172 537)
(hrsz: 044/26-29; 044/34; 044/62)
2.2. Szakirodalomból ismert, de pontosan nem azonosítható lelőhelyek
2.2.1. Lakitelek környéke
KÖH azonosító száma: 28011
Jelenség: sír, Kora: őskor
2.2.2. Szikra- Madari tanya
KÖH azonosító száma. 28014
Jelenség: temető, Kora: római kor, középkor
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2.2.3. Felsőalpár
Jelenség: temető, Kora: római kor
2.2.4. Szikra
Jelenség: temető, Kora: népvándorláskor
2.2.4. Szikra II
Jelenség: temető, Kora: népvándorláskor

KÖH azonosító száma: 28015
KÖH azonosító száma: 28016
KÖH azonosító száma: 28017

Országos Műemlékjegyzékben szereplő épület:
M III 9153 Lakitelek, 7566/1980,Szikra 65., hrsz:0216/5 Kastély, épült 1924-1926
között, jelenleg üdülõ. A kastély műemléki környezetébe a szomszédos 0216/6 és
0216/8 hrsz-ú ingatlanok tartoznak.
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3. sz. melléklet a 9/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez
Út mintakeresztszelvények:

12. sz. melléklet
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12/d melléklet
Lakitelek Nagyközség településrendezési terve, minta keresztszelvény
Kiszolgáló út 12 m szélességgel

”

50

4. sz. melléklet a 9/2014. (III.06.) önkormányzati rendelethez

/Megjegyzés: a 9/2014. (III.07.) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2014. március 7.
napján kihirdette./

18. NAPIREND –

Térfigyelő kamera rendszer üzemeltetésére vonatkozó szerződés
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e a tájékoztatóhoz hozzászólás?
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: a bizottság javaslata,
hogy a szerződés 2015. június 30-ig legyen megkötve, eddig tart ugyanis a kamera pályázat
fenntartási időszaka.
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság két formai javítást kér: két
helyen II. 10. pontra történik hivatkozás, ez valójában II. 5. pont, valamint a mellékletben kéri
az Úttörő utca helyett a Vasút utca megnevezést használni.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
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A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2014. (III.06.) határozata
A térfigyelő kamera rendszer üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó szerződés
megkötése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul a PR-Telecom Zrt-vel történő szerződés megkötéséhez, egyúttal felkéri Felföldi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Irattár

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről Lakitelek Önkormányzata (székhely: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt.
48., adószám: 15724629-2-03, képviseli: Felföldi Zoltán polgármester), mint megrendelő
(továbbiakban: megrendelő),
másrészről a PR-Telecom Zrt. (székhely: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11., képviseli: Fojt
Beáta igazgatósági tag és Szigeti Károly igazgatósági tag, cjsz. Cg.05-10-000347, KSH szám:
11951216-6110-114-05, adószám: 11951216-2-05, bankszámlaszám: RAIFFEISEN Bank Zrt.
12046102-0062141-00100004), mint vállalkozó (továbbiakban: vállalkozó) között az alulírott
helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
I.

Előzmények

A vállalkozó hírközlési rendszert (továbbiakban: hírközlési rendszer vagy rendszer) vásárolt
Lakitelek területén és térségében, mely rendszeren hírközlési szolgáltatást (televízióműsorelosztás, rádió műsorelosztás, internet elérési szolgáltatást) nyújt. A korábbi tulajdonos
az Önkormányzattal kötött megállapodás szerint a rendszer tartozékát képező optikai és koax
kábeleken térfigyelő hálózat megvalósítását vállalta, melynek kiépítése megtörtént.
A rendszer átviteli közegét alkotó optikai kábel a vállalkozó tulajdonát képezi, annak
igénybevétele a vállalkozási díj megállapítása során figyelembe lett véve.
A rendszer további elemei (térfigyelő kamerák, média konverterek, szerver) a Megrendelő
tulajdonát képezik.
II.

A vállalkozási szerződés tárgya

A vállalkozó vállalja a Lakitelek területén kiépített térfigyelő hálózat rendszeres-, és eseti
karbantartását az alábbiak szerint:
1. A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés aláírásától biztosítja az optikai kapcsolatot a
kamerák és a szervergép között, amennyiben azok helyeit a Megrendelő az 1. számú
melléklettől eltérően nem kívánja megváltoztatni.
2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet, mely az üzemelő kamerák számát, illetve pontos helyeit is tartalmazza.
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3. Megfigyelőponton elhelyezett eszközök felügyelete, karbantartása.
4. Távfelügyelet biztosítása, meghibásodás esetén e-mail értesítés küldése meghatározott címre.
5. Vállalkozó vállalja, hogy meghibásodás vagy üzemzavar esetén a bejelentést követő
24 órán belül rendelkezésre áll és a hiba elhárítását megkezdi, továbbá minden tőle elvárhatót megtesz a rendeltetésszerű működés helyreállítása érdekében. Erről szerződést kötő felek jegyzőkönyvet vesznek fel, az üzemzavar, hibaelhárítás folyamatát abban rögzítik. Vállalkozó a bejelentéstől számított legkésőbb 72 órán belül elhárítja a saját rendszerében keletkezett üzemzavart, a saját rendszere teljes üzemképességéről
gondoskodik és meggyőződik. A 72 órás hibaelhárítási határidő nem terjed ki a Megrendelő tulajdonában levő eszközök eseti működési hibájának elhárítására.
6. Vállalkozó garantálja a kamerák folyamatos, jó minőségű képéhez szükséges – a Vállalkozó tulajdonát képező – speciális eszköz (CMTS) hálózatban való működését, ami
a kamerák és a központ közötti megfelelő és állandó nagyságú dedikált sávszélességet hivatott biztosítani a Megrendelő térfigyelő rendszerében. A Vállalkozó ugyanakkor
nem felel azon képhibáért, minőségcsökkenésért, amely a Megrendelő tulajdonában
levő eszköz tulajdonságából, meghibásodásából ered.
7. Vállalkozó vállalja, hogy külön eseti megállapodás alapján elvégzi az alábbi tevékenységeket:
a) A Megrendelő tulajdonában lévő eszközök meghibásodása esetén a Megrendelő
írásos megrendelése esetén a csereeszközök beszerzése a Megrendelő költségére.
b) Az eseti hibaelhárítások elvégzése, amelyek költségét – amennyiben a hiba nem a
Vállalkozó hálózatában keletkezett – a vállalkozási díj nem tartalmazza, azok a
mindenkor érvényben lévő, Vállalkozó által kiadott, idevonatkozó egységárak szerint számlázhatók.
c) Új kamera felszerelése, beüzemelése külön szerződéses ajánlat alapján történik.
III.

A vállalkozói díj

1. A II. pontban részletezett tevékenységért Vállalkozó 4000 Ft+ÁFA /kamera/hó számlázására jogosult, minden üzemeltetési hónap után, 15 napos átutalási határidővel.
A díj bármely részének késedelmes megfizetése esetén a Megrendelő a mindenkori
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a Vállalkozónak, kivéve, ha a késedelem a Vállalkozó számlaadási kötelezettségének elmulasztásából eredt.
2. A Vállalkozó a III.1. pontban megjelölt mértékű díjra jogosult abban az esetben is, ha a
térfigyelő kamerák a vállalkozó ügykörén kívüli okból nem működnek, avagy működésképtelenek.
3. A vállalkozói díj nem tartalmazza a II. 7. b) pont szerinti eseti hibaelhárítás költségeit,
amelyek követelésére a Vállalkozó a mindenkor érvényben levő, Vállalkozó által kiadott, idevonatkozó egységárak szerint jogosult.
4. Amennyiben a Vállalkozó önhibájából, bizonyítottan nem tesz eleget a II. 5. pontban
foglalt kötelezettségének – azaz meghatározott határidőn belül nem hárítja el az
üzemzavart – úgy szerződést biztosító mellékkötelezettségként megrendelő részére
haladéktalanul a II. 5. pont szerinti határidőt követően 1-7 nap késedelem esetén 1 havi, 8-14 nap késedelem esetén 2 havi és 14 napot meghaladó késedelem esetén 3 havi vállalkozói díjjal egyenértékű kötbér megfizetésére köteles.
IV.

Egyéb rendelkezések

1. A jelen szerződés visszamenőleges hatállyal, 2014. március hó 04. napján lép hatályba és 2015. június hó 30. napjáig van érvényben.
2. Jelen szerződés azonnali hatályú felmondásának van helye, ha bármelyik fél a jelen
szerződésben foglalt és vállalt kötelezettségét megszegi, vagy kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget a figyelmeztetésben megjelölt határidőn belül.
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3. A jelen szerződés vonatkozásában a szerződésmódosításra csak írásban kerülhet sor
és a felek kizárják a szerződés szóbeli, vagy ráutaló magatartással történő módosítását.
4. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos mindennemű jognyilatkozataikat írásban teszik meg, az alábbiakban megjelölt, aláírásra jogosult képviselőik útján:
•
•

Megrendelő részéről:
Vállalkozó részéről:

Felföldi Zoltán polgármester
Fojt Beáta igazgatósági tag és Szigeti Károly
igazgatósági tag

5. Szerződő felek a jelen szerződésből eredő jogvitáik rendezésére – értékhatártól függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetőleg a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. XXIII.
és XXXV. fejezetének szabályai az irányadók.
A jelen szerződést a felek, mint a valósággal és az akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.
Jelen szerződés az 1. számú melléklettel együtt érvényes.
Lakitelek, 2014. március 6.
Felföldi Zoltán
polgármester
Lakitelek Önkormányzata
megrendelő

Fojt Beáta és Szigeti Károly
igazgatósági tagok
PR-TELECOM Zrt.
vállalkozó

1. számú melléklet
Kamerák helyszín címadatai:
Telepítési cím
Megnevezés
TFK1. kamera
Lakitelek, Május 1. u. - Széchenyi krt. kereszteződés
TFK2. kamera
Lakitelek, Árpád u. - Alkotmány u. kereszteződés
TFK3. kamera
Lakitelek, Alkotmány u. - Széchenyi krt. kereszteződés
TFK4. kamera
Lakitelek, Autóscsárda - Benzinkút
TFK5. kamera
Lakitelek, Piactéri elágazás (Széchenyi krt. - Vörösmarty u.)
TFK6. kamera
Lakitelek, Víztorony (Dr. Deák I. u. - Alpári út kereszteződés)
TFK7. kamera
Lakitelek, Tősfürdő (Fenyő u. vége fürdő felé)
TFK8. kamera
Lakitelek, Kapásfalusi út - Alpári út kereszteződés
Lakitelek, Móricz Zs.u. - Toldi M. u. kereszteződés (Oszkár
TFK9. kamera
Bár)
TFK10. kamera
Lakitelek, Jókai u. - Zalán u. kereszteződés
TFK11. kamera
Lakitelek, Vörösmarty u. - Kiss J. u. kereszteződés (Óvoda)
TFK12. kamera
Lakitelek, Holt-Tisza part (Sarokház étterem, parkoló felé)
TFK13. kamera
Lakitelek, Állomáspark
TFK14. kamera
Lakitelek, Vasút u. - Dr. Deák István u. kereszteződés
TFK15. kamera
Lakitelek, Arany J .u. vége (Takarékszövetkezet)
TFK16. kamera
Lakitelek, Kiss J. u. (Általános Iskola)
TFK17. kamera
Lakitelek, Széchenyi krt. - Móra F. u. sarok (Régi óvoda)
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Lakitelek, 2014. március 6.

Felföldi Zoltán
polgármester
Lakitelek Önkormányzata
megrendelő

19. NAPIREND –

Fojt Beáta és Szigeti Károly
igazgatósági tagok
PR-TELECOM Zrt.
vállalkozó

Csatornaparti ingatlanok szennyvízcsatorna hálózathoz való
csatlakozása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: az egyik ingatlantulajdonos hat havi egyenlő részletben kívánja rendezni a hozzájárulást. A Bácsvíz Zrt. tájékoztatása szerint körülbelül két hónapos átfutási
idejű lehet a beruházás. Megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Czinege Edit képviselő: nincs ellenvetése a részletfizetés miatt.
Felföldi Zoltán polgármester: akár közjegyzői okiratba is lehetne foglalni a szerződést.
Sallai András képviselő: jelen esetben egy pénzügyi tranzakcióról van szó, nem egy lakásbérleti szerződésről. Inkább jelzálog igénybevétele lenne alkalmasabb, de nem javasolja.
/Szentirmay Tamás képviselő visszaérkezett a terembe, így a Képviselő-testület létszáma: 7
fő./
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
33/2014. (III.06.) határozata
Csatornaparti ingatlanok szennyvízcsatorna hálózathoz való csatlakozása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a csatornaparti ingatlanok szennyvízcsatorna
hálózathoz történő csatlakozásához. Az ingatlanonként megfizetendő kivitelezési költség (közmű hozzájárulás) bruttó 300 000 Ft, öt ingatlan vonatkozásában bruttó 1 500 000 Ft.
2. A kivitelezés fennmaradó költségét, maximum bruttó 1 500 000 Ft összeget Lakitelek Önkormányzata a Bácsvíz Zrt. által fizetett és elkülönítetten kezelt használati díjból képzett céltartalékból finanszírozza.
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3. A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert a kivitelezéshez szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

20. NAPIREND –

- Érintett ingatlantulajdonosok
- Bácsvíz Zrt.
- Beruházási Csoport
- Pénzügyi csoport
- Irattár

Lakitelek 71 A 1 erdőrészletben erdő felújítási kötelezettség teljesítése
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: Madari Andor alpolgármesterrel és Tornyi Gyula településüzemeltetési csoportvezetővel bejárták a Holt-Tisza partját. Jelenleg a normál vízszint alatt
található a Holt-Tisza vízszintje. Meghatározható a normál vízszint magassága, a normál vízszinttől 10 méter sávban javasolja kérni a be nem erdősítést, 10 métertől pedig erdősítést javasol. Erdősítés lehet, ha az Önkormányzat tisztást kér, ami folyamatos karbantartást igényel
fák nélkül, vagy kiveszik a területet erdőművelési ág alól. Ebben az esetben erdővédelmi járulékot kell fizetni, mely mértéke körülbelül 1 millió Ft lenne, a procedúra pedig viszonylag hoszszú. Csereerdősítéssel is ki lehet venni erdőművelési eljárás alól.
Sallai András képviselő: célszerűbb lenne egy hosszabb partszakaszt tisztán hagyni. Ha
sokáig tart erdőművelési ág alól kivonni, tisztás is lehetne.
Felföldi Zoltán polgármester: csereerdősítésre alkalmas lehetne egy háromhektáros önkormányzati terület, ezt össze is lehetne kötni a temetőnél felmerülő csereerdősítéssel.
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: a bizottság a sétáló erdőt
támogatja.
Szentirmay Tamás képviselő: mi lesz a tuskókkal? Lesz tereprendezés?
Felföldi Zoltán polgármester: csak néhány komolyabb tuskó van a Holt-Tisza partján. Nagyobb tereprendezéshez egy átfogó tervre lesz szükség.
Madari Andor alpolgármester: parkerdő való a Holt-Tisza partjára, ezért nem biztos, hogy jó,
ha ottmaradnának a tuskók. A tuskózásnak költsége van, viszont ha nem történik meg, később
lesz vele probléma.
Felföldi Zoltán polgármester: nem a tuskózással van probléma, hanem a tuskózás után mi
lesz a tuskóval. Van, ahol tuskósort szoktak csinálni, vagy odaadják a tuskókat valakinek,
hogy hasznosítsa. A tuskósor nem lenne esztétikus, a elvinni pedig nem éri meg, mert viszonylag kevés.
Madari Andor alpolgármester: szociális tűzifának ki lehetne osztani. Tuskósorokhoz is szoktak járni az emberek. Legyen meg a tuskózás, meg fog oldódni a tuskók sorsa.
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dr. Tóth-Péli Emőke: a tuskókat a Polgármesteri Hivatal fűtésére is lehetne használni.
Tornyi Gyula településüzemeltetési csoportvezető: a tuskók alkalmatlanok a Polgármesteri
Hivatal jelenlegi fűtési rendszerében való felhasználásra, ugyanis az apríték kazán és a faelgázosító kazán sem tudja a tuskót kezelni.
Madari Andor alpolgármester: a településüzemeltetési csoport tagjai elvinnék-e a tuskókat?
Tornyi Gyula településüzemeltetési csoportvezető: a próbatuskózás után kihordták a tuskókat a 46-os kávézó melletti területre, egy személy kivételével az óta sem kellett senkinek. A
tuskókat szét is lehetne marni. A határozat-tervezetben nem szerepel a tuskózás költsége.
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
34/2014. (III.06.) határozata
Lakitelek 71 A 1 erdőrészletben erdő felújítási kötelezettség teljesítése tárgyában
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület tudomásul veszi az Erdészeti Igazgatóság határozatát,
elrendeli annak szakszerű végrehajtását oly módon, hogy megbízza a Laki-Park
Kft-t a 71 A 1 erdőrészletben erdő felújítási kötelezettség elvégzésével.
A Laki-Park Kft, bruttó 613.400,- Ft értékű számlát nyújthat be 2014. március 14.
fizetési határidővel az Önkormányzatnak.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

21. NAPIREND –

- Laki-Park Kft.
- Irattár

Beszámoló a Tiszakécskei Önkormányzati
parancsnokság 2013. évi tevékenységéről

Tűzoltó-

/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, hogy a beszámolót szóban ki kívánja-e egészíteni
a beterjesztő?
Eszes Béla, Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka: néhány
jogszabály fog a következő időszakban változni. Lakiteleket érintően ez a képzési követelmények kapcsán merül majd fel. Ezeket az ÖTE közgyűlésén ismertetni szeretné. Segítséget
szeretne nyújtani a Lakitelek ÖTE felé a képzések és vonulások kapcsán.
dr. Rácz Péter képviselő: a beszámolókban ellentétes a Lakiteleken való vonulások száma
az önkéntesek tekintetében.
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Eszes Béla, Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka: az számít vonulásnak, ha a Lakitelek ÖTE tűzoltóautóval vonul helyszínre. Ha az ÖTE tagok saját
gépkocsival vonulnak, az szép, de nem számít vonulásnak.
dr. Rácz Péter képviselő: korábban elhangzott, hogy az önkéntes tűzoltók csak korlátozottan
tevékenykedhetnek, míg a hivatásos egységek a helyszínre nem érnek.
Eszes Béla, Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka: a tűzvédelmi törvény szerint az önkéntes tűzoltó egyesület önállóan beavatkozhat, mielőtt a hivatásos
egységek a helyszínre érnek. A szabályszerű beavatkozás a lényeg, ugyanis könnyű hibázni.
Ha az ÖTE tudomására jut tűz, azt köteles azonnal jelenteni a hivatásos vagy önkormányzati
tűzoltóságoknak.
dr. Rácz Péter képviselő: a beszámolóban szerepel, hogy a tűzoltóságtól hivatásos tűzoltósághoz kerülnek képzett tűzoltók.
Eszes Béla, Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka: jó tűzoltót nagyon nehéz kiképezni. A hivatásos tűzoltóság jobban fizet, mint egy önkormányzati tűzoltóság, ezért a jól képzett tűzoltókat elszippantják a hivatásos egységek.
Felföldi Zoltán polgármester: a hivatásos tűzoltóságokat az állam tartja fenn, míg az önkormányzati tűzoltóságokat az érintett települések. 2013 márciusában volt nézeteltérés az önkormányzati tűzoltóság finanszírozása tekintetében. Lakitelek vonatkozásában a Tiszakécskei
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság, valamint a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az illetékes.
Szentirmay Tamás képviselő: a vonulások között szerepel a baleset mélyben, ez mit jelent?
Eszes Béla, Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka: kútban
lévő embert jelent.
Sallai András képviselő: sok tűzeset volt Lakiteleken, ezek milyen jellegűek voltak? Tűzvizsgálat csak lakóépületeknél van?
Eszes Béla, Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka: szabadtéri tűz volt főleg, de volt lakóépület tűz is. Tűzvizsgálatra lakóépületeknél akkor szükség, ha
megfelelő értékhatárt átlép a kár, vagy ha személyi sérülés következik be. Szabadtéri tűznél is
szokott lenni.
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
35/2014. (III.06.) határozata
Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
elfogadása

2013.

évi

beszámolójának

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
2013. évi működéséről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.
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Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

22. NAPIREND –

- Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
- Irattár

Beszámoló a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi
tevékenységéről
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Szentirmay Tamás képviselő: a beszámolóban szerepel, hogy a tűzoltómajálisra az ÖTE
kapott pénzt az Önkormányzattól, de arra törekedett, hogy ne kelljen azt felhasználni. Mi lett a
pénz sorsa?
Madari Andor alpolgármester, Lakitelek ÖTE elnöke: nem lett felvéve az önkormányzati
támogatásból származó összeg, mivel támogatásokból sikerült megoldani a rendezvény finanszírozását. Ebben az évben ez valószínűleg nem fog menni, mivel most csak helyi tűzoltómajális lesz, nem megyei, mint tavaly.
Szentirmay Tamás képviselő: a beszámolóban szerepelhetett volna az elnökség névsora,
mivel változás történt a parancsnoki poszton.
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
36/2014. (III.06.) határozata
Beszámoló a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi tevékenységéről
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

23. NAPIREND –

- Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Irattár

Gondozási Központ területének térkövezése
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
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Felföldi Zoltán polgármester: egyik bizottság sem támogatta az előterjesztést. Ha valamibe
belekezd az Önkormányzat, érdemes teljes körűen megcsinálni. Előzetesen nem lehetett látni,
mekkora területet lenne érdemes térkövezni. Az eredeti szerződésben nem a négyzetméter
szám, hanem egy keretösszeg volt meghatározva, mely alapján nem jött ki a megfelelő négyzetméter. A garázs előtti részt kellene le térkövezni, melynek ára magasabb, mint más térkövezés esetében. A magasabb árat fogadta el korábbi ülésén a Képviselő-testület, mely ár a
Gondozási Központ nappali ellátási részéhez igazodóan lett meghatározva. A nappali ellátási
résznél egy magasabb színvonalú térkő volt kiválasztva, mely térkő árat sikerült lejjebb alkudni, azonban a melléképületnél lévő kiírásban a magasabb ár maradt benne, így alakult ki egy
magasabb négyzetméterár.
Szentirmay Tamás képviselő: járt a Gondozási Központban és megnézte a területet. Minden
térkövezve van az intézménynél, ezért a betonozás nem illene a már meglévő térkőhöz. Ha
létrejönne, lehetne rendezvényeket is csinálni azon a területen.
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: a bizottság ülésén arról
volt szó, hogy a szárító alatti részt kell leburkolni, erre mondta azt, hogy megfelelő a beton.
150 m2-es terület térkövezését nem támogatja, ha 2 millió forintba vagy 1,5 millió forintba kerül.
Madari Andor alpolgármester: eredetileg 230 m2 terület volt tervezve burkolásra, ez szorult
vissza 150 m2-re, e terület térkövezése szerinte elengedhetetlen. A pavilonsornál kevesebb
volt a térkövezés ára, de ott megvolt az aljzat, arra nem kellet költeni. Itt 30-40 cm földet kell
hordani aljzatnak, így magasabbak a költségek is. A Képviselő-testület több tagja nem járt a
helyszínen, és úgy akar nemmel szavazni, hogy nem látta, mit kellene ott pontosan csinálni.
Sallai András képviselő: ha egy építkezés befejeződik, azt tereprendezéssel kell befejezni, a
tereprendezésbe a burkolás is beletartozik. A térkő javíthatóság szempontjából is jobb, mint a
beton. Az ára nem kirívóan magas, nagyon sok az előkészítő munka.
Szentirmay Tamás képviselő: tegnap két teherautó homokot vittek a területre, és meg sem
látszik, tehát sok földmunkára van szükség.
Madari Andor alpolgármester: a Gondozási Központnál elvárás, hogy a korábbi, minőségi
térkővel legyen folytatva a mostani térkövezés is.
Felföldi Zoltán polgármester: magyar térkő lett választva az intézménynél a külföldi térkő
helyett.
Szentirmay Tamás képviselő: az Önkormányzatnak lényegében nem kerül pénzébe a térkövezés, mivel az a Magyari-hagyaték terhére történne meg. Magyari Zoltán a Gondozási Központ fejlesztésére hagyta az örökséget.
Sallai András képviselő: az örökséget az utolsó fillérig a Gondozási Központra költi az Önkormányzat, nagy gondossággal. Az, hogy valakinek nem tetszik térkövezés, attól még a
Gondozási Központ fejlődik.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
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37/2014. (III.06.) határozata
Gondozási Központ területének térkövezése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület elfogadja a térkövezési munkálatokra vonatkozóan a megállapított 150 m2-t, és ennek összegét, nettó 1.500.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó
1.905.000 Ft összeget, amelyre az eredetileg meghatározott keretösszeg felett is
biztosít forrást a költségvetésben. A forrást a Magyari hagyaték terhére biztosítjuk.
2. A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a költségvetési rendeletbe való beépítésről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza, hogy a korábban
megkötött vállalkozási szerződés mintájára a térkövezési munkálatok pontos menynyiségére és összegére vonatkozóan megkösse a szerződésmódosítást.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

24. NAPIREND –

- Beruházási Csoport
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Rákóczi Ferenc u. 28. szám alatti ingatlan értékesítésre kijelölése
/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
38/2014. (III.06.) határozata
Lakitelek, Rákóczi u. 28. szám alatti ingatlan kijelölése értékesítésre
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a 805 hrsz-ú ingatlannak az Önkormányzat tulajdonában álló 719/1439 tulajdoni hányadát.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert nyílt pályázati
eljárás lefolytatására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
61

Értesül: - Beruházási Csoport
- Irattár

25. NAPIREND –

Lakitelek 785 hrsz-ú ingatlan részbeni értékesítése
/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
39/2014. (III.06.) határozata
Lakitelek 785 hrsz-ú ingatlan részbeni értékesítésre kijelölése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a Lakitelek 785 helyrajzi számú földterületből a záportározó által nem érintett ingatlan részt.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert nyílt pályázati
eljárás lefolytatására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

26. NAPIREND –

- Beruházási Csoport
- Irattár

Beszámoló Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2013. évi
szakmai tevékenységéről
/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.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2014. (III.06.) határozata
Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2013. évi beszámolójának elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2013. évi
beszámolóját elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Főplébániai Karitász Alapítvány
- Irattár

27. NAPIREND –

Tagsági viszony fenntartása a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesületben
/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
41/2014. (III.06.) határozata
Tagsági viszony fenntartása a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesületben
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesületben fennálló tagsági viszonyát fenntartja a 2014-2020 közötti tervezési időszakra is.
2. A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a fenti döntés
alapján a csatlakozási szándéknyilatkozatot a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére juttassa el.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület
- Irattár
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28. NAPIREND –

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályának
módosítása
/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
42/2014. (III.06.) határozata
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályának módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület módosított
alapszabályát elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

29. NAPIREND –

- Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület
- Irattár

A „Kék-Víz” - Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és beszámoló a Társulás 2013. évi működéséről
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: a Polgármesteri Hivatal kérte, hogy valaki képviselje a Társulást, azonban az idő rövidsége miatt nem tudott senki sem megjelenni. Javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el a társulási megállapodás módosítását, a 2013. évi beszámolót pedig
csak áprilisi ülésén fogadja el a Képviselő-testület, ekkor pedig képviselje valaki a Társulást.
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.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2014. (III.06.) határozata
A „Kék-Víz”- Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása és beszámoló a Társulás 2013. évi
működéséről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, és felhatalmazza Felföldi
Zoltán polgármestert annak aláírására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - „Kék-Víz”- Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás
- Irattár

30. NAPIREND –

Csatlakozás a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz
/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
44/2014. (III.06.) határozata
Csatlakozás a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Magyar Zarándokút
Önkormányzati Társuláshoz.
2. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el és elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja, melynek
összege 92.780 Ft.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására.
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Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás
- Pénzügyi csoport
- Irattár

31. NAPIREND –

Lakitelek településközpont zöldfelületeinek rehabilitációja kiviteli tervdokumentáció I. ütem
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság a rendelkezésre álló öszszeget 15 millió forintról nettó 3 millió forintra javasolja csökkenteni.
Felföldi Zoltán polgármester: tervezői költségbecslés alapján készült az előterjesztés. Mindenképpen el kell kezdeni a településközpont rehabilitációját. Nettó 3 millió forintból el tudnak
készülni a tavaszra tervezett munkálatok, ősszel pedig a továbbiak. Március 22-én a korábbi
József-napi és Erzsébet-napi faültetések mintájára faültetési napot szervez az Önkormányzat.
A településközpont kapcsán tervpályázat kiírásának gondolata is felvetődött. Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi Bizottság által javasolt módosítás szerinti határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2014. (III.06.) határozata
Lakitelek településközpont zöldfelületeinek rehabilitációja kiviteli tervdokumentáció I.
ütem
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az elkészült kertépítészeti kiviteli terv alapján az I.
ütem (óvoda, iskola előtti szakasz) két szakaszban, tavasszal és ősszel történő
megvalósításához, továbbá - a kivitelezési munkálatokra vonatkozó ajánlatok bekérését valamint a legkedvezőbb ajánlatot adóval történő szerződéskötést követően rendelkezésre bocsátja az ahhoz szükséges, legfeljebb bruttó 3.810.000.- Ft összeget.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert a legkedvezőbb
ajánlatot adó kivitelező kiválasztására és a kivitelezővel - legfeljebb az 1. pontban
megjelölt maximált összeg erejéig - történő vállalkozási szerződés megkötésére, valamint felkéri polgármestert, hogy gondoskodjon a kivitelezés összegének a költségvetési rendeletbe való beépítésről.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
66

Értesül:

32. NAPIREND –

- Beruházási Csoport
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Pályázat kiírása a Faház kávézó hasznosítására
/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
46/2014. (III.06.) határozata
Faház kávézó hasznosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy pályázatot írjon ki a
Faház Kávézó hasznosítására, majd a beérkezett pályázatokat terjessze a
Képviselő-testület elé döntés érdekében.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

33. NAPIREND –

- Beruházási Csoport
- Irattár

Tőserdőért Alapítvány revitalizációs munkáinak jóváhagyása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Tornyi Gyula településüzemeltetési csoportvezető: az előterjesztésben két helyen szerepel a neve, akivel az Alapítvány egyeztetett. A revitalizációs feladatok tekintetében történt
egyeztetés, azonban a forintosítás esetében nem történt vele egyeztetés, így nem járul hozzá,
hogy ott a neve szerepeljen.
Madari Andor alpolgármester: ha a vállaltakat mindet megcsinálja az Alapítvány, úgy az
500.000 Ft összeg tartható lesz.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
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A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2014. (III.06.) határozata
Tőserdőért Alapítvány revitalizációs munkáinak jóváhagyása
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület a Tőserdőért Alapítvány 2014. évre tervezett revitalizációs
munkáit a melléklet szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy az Önkormányzat a
revitalizációs munkák elvégzése után ellenőrizni fogja azt.
Felelős:
Határidő:

Felföldi Zoltán polgármester
azonnal

Értesül:

- Tőserdőért Alapítvány
- Irattár

Talmácsi fagyizótól lefelé a járdán a nagyon kiálló és
balesetveszélyes kocka betonkövek felszedése és helyreigazítása
Emlékmű környékének takarítása, levelek gereblyézése (hatalmas
terület)
Színpadfedés
ponyva
helyreigazítása
és
új
rögzítése
(emelőkosárból lehetséges)
aknafedél pótlása a lenti járda mellett (erős betonból, vasalva)
Muskátli virágok a villanyoszlopra általunk kihelyezett tartókba
júliusban
tőserdei betonjárda szegélyezése takarítása
szemétgyűjtő fa konténerek tisztasági festése, 30db
padok és környékük takarítása,padok, festése 30db
színpad hátsófal javítása, vakolása, meszelése 20m x 2méter
színpad lépcső környéke rendezése, föld feltöltés, tereprendezés
2db
pagodák tisztítása, festése 3db /az emlékművel szembeni óriás
pagoda is ha belefér/
színpad mögötti öltöző építmények takarítása, festése 2db
színpad előtti padok tisztasági festése 12db
csónakkölcsönző külső takarítása 1db
gyermekjátszótér takarítása, festése, terület rendezése, feltöltése
egyéb takarítás amik menet közben jönnek
kisfák mellett (a rögzítő lécek helyreigazítása) a part mellett
munkálatok felmérése, szervezése, egyeztetése, logisztikai
költségek

34. NAPIREND –

50.000Ft
20.000Ft
50.000Ft
10.000Ft
20.000Ft
20.000Ft
50.000Ft
80.000Ft
50.000Ft
10.000Ft
70.000Ft
30.000Ft
20.000Ft
5.000Ft
35.000Ft
grátis
grátis
35.000Ft

Lakiteleki Faluszépítő Egyesület részére nyújtandó támogatás
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
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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
48/2014. (III.06.) határozata
A Lakiteleki Faluszépítő Egyesület részére nyújtandó támogatás
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület 160.000 Ft támogatásban részesíti a Lakiteleki Faluszépítő
Egyesületet a 2014. működési költségeinek fedezésére.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Lakiteleki Faluszépítő Egyesület
- Irattár

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
1. A támogató szervezet adatai:
Megnevezése:
Székhelye:
Bankszámlaszáma:
Adószáma:
Képviselője:

Lakitelek Önkormányzata
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
52000018-11100018
15724629-2-03
Felföldi Zoltán, polgármester

2. A támogatott szervezet adatai
Megnevezése:
Székhelye:
Bankszámlaszáma:
Adószáma:
Képviselője:

Lakiteleki Faluszépítő Egyesület
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
52000018-15100175
18346479-1-03
Varga Zoltán elnök

3. A támogatás összege, kifizetése:
160 000.- Ft, azaz Egyszázhatvanezer forint (vissza nem térítendő támogatás),
melyet a támogató a támogatott bankszámlájára a szerződés aláírását követően átutal.
4. A támogatás célja:
A Lakiteleki Faluszépítő Egyesület működésének támogatása.
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5. Számadási kötelezettség:
-

-

-

A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét kizárólag a
szerződésben meghatározott célra használja fel, melyről köteles elszámolni.
Az elszámolás (számadás) módja: írásban, a felhasználást igazoló számlák illetve egyéb kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának csatolásával.
A számadást Lakitelek Polgármesteréhez kell benyújtani.
Az elszámolás (számadás) benyújtási határideje: 2014. december 15.
A számadás elfogadásáról a Képviselőtestület 2015. április 30-ig dönt.
A támogatott tudomásul veszi, hogy a támogató a benyújtott számlákon szereplő eszközök nyilvántartásba vételét, meglétét a tárolás helyén külön is ellenőrizheti.
Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a támogató a kötelezettség teljesítéséig a
további támogatást felfüggeszti, illetve a támogatás jogszabálysértő vagy nem
rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatottat visszafizetésre kötelezi.

Lakitelek, 2014. március 6.
------------------------------------Felföldi Zoltán
Támogató

--------------------------------Varga Zoltán
Támogatott

------------------------------------Kis Nándorné
Pénzügyi ellenjegyző

35. NAPIREND –

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Lakiteleki Faluszépítő
Egyesület részére fejlesztéshez
/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
49/2014. (III.06.) határozata
Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Lakiteleki Faluszépítő Egyesület részére fejlesztéshez
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
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A Képviselő-testület a Lakiteleki Faluszépítő Egyesület által a Széchenyi krt. 70.
szám alatti ingatlanon tervezett fejlesztésekhez tulajdonosi hozzájárulását megadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

36. NAPIREND –

- Lakiteleki Faluszépítő Egyesület
- Irattár

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére fejlesztéshez
/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
50/2014. (II.06.) határozata
Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére
fejlesztéshez
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület által a Széchenyi krt.
48. szám alatt lévő, tűzoltószertárként használt helyiségben végzendő átépítéshez
tulajdonosi hozzájárulását megadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

37. NAPIREND –

- Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Irattár

Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2014. évi
költségvetésének elfogadása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: 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
51/2014. (III.06.) határozata
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének
elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2014.
évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

38. NAPIREND –

75/2012. (V.03.) számú képviselő-testületi határozat megerősítése
/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
52/2014. (III.06.) határozata
A Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület székhelyének áthelyezése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó
Egyesület székhelyét áthelyezze a Lakitelek, Széchenyi István krt. 48. szám alá.
A Képviselő-testület jelen nyilatkozatot Lakitelek Önkormányzata, mint tulajdonos
képviseletében teszi.
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Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Irattár

38. NAPIREND –

Egyéb ügyek

1) Felföldi Zoltán polgármester: március 13-án 17 órakor lesz a falugyűlés, március 14-én
14 órakor lesz a Gondozási Központ nappali szárnyának átadása, március 15-én 9 órakor
községi ünnepség a Templom parkban, március 15-én 17 órakor kitüntető díjak átadása és
színházi előadás a Művelődési Házban, március 20-án 17 órakor külterületi fórum, március
22-én 8 órakor tavaszi faültetés lesz.
2) Tornyi Gyula településüzemeltetési csoportvezető: a mezőgecsei böllérversenyen a
lakiteleki csapat kapott ajándékba 2x3 fő részére görögországi nyaralási lehetőséget, melynek
a csapat nagyon örült. Utánanézve, ez egy félresikerült nyaralásnak tűnik. Az utazást a szervező utazási irodával kell lebonyolítani, ennek költségét és egyéb költségeket a résztvevőknek
kell fizetni. Az ajándék csak a szállásra vonatkozik. Autóbuszos utazás esetén az út 26 óra,
ennek költsége 82.396 Ft szezonon kívül, repülőgép esetén 151.000 Ft szezonon kívül. Ha a
résztvevők saját szervezésben oldanák meg az utazást, ebben az esetben a hivatalos válasz
nem egyértelmű. Mindezek alapján nem egyértelmű, hogy megvalósítható a megnyert nyaralás. A tavalyi böllérversenyen nyert kárpátaljai utazás 2014-ben is megtartható.
Felföldi Zoltán polgármester: írásban meg kell kérdezni az utazási irodát, hogy a résztvevők
megszervezhetik-e maguknak az utazást, majd pedig meg kell kérdezni a mezőgecsei böllérversenyen az elmúlt három évben részt vett személyektől, hogy részt szeretnének-e venni egy
ilyen nyaraláson.
3) dr. Rácz Péter képviselő: a vasútállomás mellett van egy rendezetlen terület, többen jelezték, hogy patkányok is vannak arrafelé.
Madari Andor alpolgármester: felé is jelezték ezt a problémát, azonban ezt írásban kell bejelenteni, hogy hivatalból el tudjon járni a jegyző.
Felföldi Zoltán polgármester: az állattartási hatáskör kikerült az önkormányzatok kezéből,
azonban közegészségügyi szempontok alapján a jegyző el tud járni.
4) Szentirmay Tamás képviselő: az Ukrajnában tapasztalható feszültség miatt kell-e valamilyen segítség a kárpátaljai Mezőgecsének?
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: beszélt Mester András polgármesterrel, aki azt mondta, hogy
csak a televízióból értesülnek a kelet-ukrajnai eseményekről. Köszönik szépen, szólni fognak,
ha szükségük lesz valamire.
5) Szentirmay Tamás képviselő: a piactéri építkezés miatt több fa ki lett vágva, a fák az Önkormányzathoz kerültek?
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Madari Andor alpolgármester: a kivágott fák be lettek szállítva az Önkormányzathoz.
6) Szentirmay Tamás képviselő: az árpádszállási megálló mellett lévő homokdombok mikor
lesznek megszüntetve?
Felföldi Zoltán polgármester: a homokdombokban olyan törmelékek is vannak, melyeket
nem lenne szerencsés szétteríteni a területen. Olyan törmelék is került oda, amit egy vállalkozó vitt oda, ezt a vállalkozónak el kellene onnan vinnie.
7) Szentirmay Tamás képviselő: a Polgármesteri Hivatal oldalajtaján lévő dohányozni tilos
táblát ki kell cserélni, mivel nem öt nyelven szerepel rajta a felirat. Március 1-je óta új szabályok vannak e területen.
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: ezzel összefüggésben a népegészségügy ellenőrizte már a Hivatalt és a sportpályát is.
Felföldi Zoltán polgármester: ha ezt törvény írja elő, felterjesztést kell írni az illetékes miniszternek.
8) Szentirmay Tamás képviselő: van-e már a tőserdei vízi foglalkoztatónak engedélye a nyitáshoz?
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: létesítési engedéllyel már rendelkezik a vízi foglalkoztató. Az
üzemeltetési engedély megszerzése még hátra van.
9) Tóth Sándor bizottsági tag: a dr. Deák István utca és a Nyíl utca kereszteződésében nem
megoldott a vízelvezetés, eső után a járda víz alatt szokott állni, a Nyíl utca pedig kigödrösödik.
Madari Andor alpolgármester: ha lezárul a projekt, akkor lehet hozzányúlni az út mentéhez.
10) Tóth Sándor bizottsági tag: a Művelődési Házban nincs esély arra, hogy a széksorok
cseréje megtörténjen?
Felföldi Zoltán polgármester: a Művelődési Ház belső felújítására nyílik most lehetőség,
azonban a nézőtér felújítását ki kellett ebből venni, mivel nem fér bele a pályázatba.
11) Madari Andor alpolgármester: a települési folyékony hulladék díjbeszedése kapcsán
javasol egy felterjesztést, miszerint a díjtartozásokat a szilárd hulladék díjtartozáshoz hasonlóan a NAV hajtsa be.
12) Tóth Sándor bizottsági tag: kéri, hogy a bizottsági ülésekre jöjjenek inkább a vendégek
és a tárgyaló partnerek, ne a Képviselő-testület ülésén találkozzanak a témával először.
Felföldi Zoltán polgármester: eddig arra törekedett, hogy a bizottságokra jöjjenek a vendégek, akik az utóbbi időben mindig azt kérik, hogy csak egyszer kelljen eljönniük, ezért jönnek a
testületi ülésre. A későbbiekre vonatkozóan a vendégek megjelenési helyszíne a két bizottság
lesz.
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Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: számára is meglepő, hogy hosszabb
egy testületi ülés, mint a Pénzügyi Bizottság ülése. A beszámolókban érintetteknek nem biztos, hogy a bizottsági üléseken kellene megjelenniük.
Madari Andor alpolgármester: a bizottsági elnököket meg lehetne kérdezni, melyik napirend
kapcsán szeretnének vendéget hívni.
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

Olajos István
jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Rácz Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő
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