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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3-án, 14 órakor tartott
rendes, nyílt üléséről.
Jelen vannak:

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

Meghívottak:

dr. Tóth-Péli Emőke
Tóth Sándor
Kis Nándorné
Tornyi Gyula
Tigyi Julianna
Ancsáné Holló Erika
Dékány Zoltánné
Somodiné Német Ida
Tóthné Balla Mária
Mészáros István
Varga Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
külső bizottsági tag
pénzügyi csoportvezető
Laki-Gazda, Laki-Park, Tőserdő Kft. ügyvezetője
Tőserdő Kft.
Gyógy-Ász Kft. képviselője
könyvtárvezető
Szivárvány Óvoda gazdasági vezetője
Laki-Konyha Kft. ügyvezetője
vadőr
jegyzőkönyv-vezető

Felföldi Zoltán polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Czinege Edit és Sallai András képviselőket javasolja.
Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Felföldi Zoltán polgármester a napirendet az alábbi módosítások szerint javasolja elfogadásra:
- 6. napirendként javasolja tárgyalni: Kérelem fácánnevelő kialakításához, a további napirendek számozása pedig egy számjeggyel nő,
- 9. napirend címe megváltozik: A Tőserdő Kft. beruházási terve címre,
- 30. napirendként javasolja tárgyalni: Állami utak önkormányzati tulajdonba vételének visszavonása
- 31. napirendként javasolja tárgyalni: Lakitelek Önkormányzata Környezet Fenntarthatósági
Tervének felülvizsgálata
- 32. napirendként javasolja tárgyalni: Lakitelek Önkormányzata Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata
/dr. Rácz Péter képviselő megérkezett az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma: 7 fő./
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a módosított napirendet.
A Képviselő-testület a módosított napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta.
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NAPIREND:
1. Tájékoztató a 2014. március 1. és március 28. közötti időszak polgármesteri munkáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
2. Tájékoztató a 2014. március 1. és március 28. közötti időszak alpolgármesteri
munkáról
Előadó: Madari Andor alpolgármester
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
4. Beszámoló a „Kék-Víz” - Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
5. Beszámoló a lakiteleki labor 2013. évi működéséről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
6. Kérelem fácánnevelő kialakításához
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
7. Tájékoztató a Lakiteleki Torna Egylet által beadott és beadandó pályázatairól
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
8. A Himalája Blue Kft-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
9. Faház kávézó hasznosítására kiírt pályázat lezárása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
10. Rákóczi Ferenc u. 28. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat lezárása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
11. A Tőserdő Turisztikai Kft. és a NORDFEST Játékpark Kft. jegyár megosztása a
Tőssellő vízi gyermekfoglalkoztató kapcsán
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
12. A Tőserdő Turisztikai Kft. jegyárainak jóváhagyása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
13. A Tőserdő Kft. eredmény felhasználása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
14. A Tőserdő Turisztikai Kft. törzstőke emelése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
15. A Tőserdő Turisztikai Kft. könyvvizsgálójával kötendő megbízási szerződése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
16. Lakitelek Önkormányzata 2013. évi zárszámadási rendeletének elfogadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
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17. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
18. A vásárokról és a piacokról szóló 18/2001.(VI.27.) számú rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
19. Az épített örökség helyi védelmével
26/2008.(XII.18.) számú rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

összefüggő

szabályokról

szóló

20. Feladat ellátási szerződés kötése bölcsődei ellátásra
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
21. Szikra-Oncsa 4/a önkormányzati ingatlan bérlőkijelölési joga
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
22. A nem lakáscélú helyiségek, valamint egyéb ingatlanok bérleti díjának meghatározása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
23. Lakitelek Önkormányzata által támogatott civil szervezetek 2013. évi elszámolása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
24. Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület helyiségbérleti szerződése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
25. Lakiteleki Faluszépítő Egyesület támogatása a Zöldövezet pályázat kapcsán
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
26. Szikra tanya 46. (hrsz. 3585) önkormányzati ingatlan értékesítésre kijelölése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
27. Szent Flórián-napi majális
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
28. Lakiteleki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
29. Beszámoló a Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
30. Állami utak önkormányzati tulajdonba vételének visszavonása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
31. Lakitelek Önkormányzata Környezet Fenntarthatósági Tervének felülvizsgálata
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
32. Lakitelek Önkormányzata Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
33. Egyéb ügyek
ZÁRT ÜLÉS
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34. Széchenyi krt. 72. szám alatti lakás bérbeadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

1. NAPIREND –

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

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a tájékoztatóhoz van-e hozzászólás?
Szentirmay Tamás képviselő: milyen eredménnyel zárult a védőnőkkel való egyeztetés?
Felföldi Zoltán polgármester: a Lakiteleken működő kihelyezett nőgyógyászati rendelésről
történt egyeztetés, annak további működéséről, valamint szóba került az új egészségház ügye
is. A védőnők jelezték, ha problémájuk lett volna, azt ők jelezték volna közvetlenül is, de ilyenre nem került sor.
Szentirmay Tamás képviselő: Mórahalom polgármesterével való találkozón mi történt?
Felföldi Zoltán polgármester: Nógrádi Zoltán polgármesterrel kölcsönös tapasztalatcserére
került sor. Mórahalom megismerkedett az iskolai lovas oktatás és a lovas polgárőrség megszervezésének hátterével, Lakitelek pedig a bivalyok hasznosításának tapasztalatairól érdeklődött. Ez abban az esetben kerülhetne szóba, ha nyerne a Laki-Agrár Kft. nemzeti parkos
pályázata. A Nemzeti Park által kiírt pályázatot visszavonták és eredménytelenné lett nyilvánítva.
Szentirmay Tamás képviselő: mi történt a Tiszavilág fesztivállal kapcsolatos egyeztetésen?
Felföldi Zoltán polgármester: a környező települések polgármesterei, vagy képviselőik voltak jelen a lakiteleki egyeztetésen. Össze szeretnék hangolni a környező települések az augusztus 20. környéki rendezvényeiket, erről szólt az egyeztetés. A jelenlévő települések partnereknek mutatkoztak. Felmerült több közös programlehetőség is.
Szentirmay Tamás képviselő: az önkormányzati ingatlanok riasztóberendezéseivel kapcsolatban milyen egyeztetés volt?
Felföldi Zoltán polgármester: a korábbiakban az önkormányzati ingatlanok egy része volt
riasztva, más része nem. A riasztott épületek be voltak kötve egy kivonuló szolgálathoz, vagy
SMS-es jelzéssel működtek. A közelmúltban két olyan esemény történt, amely alapján bebizonyosodott, hogy az SMS riasztás nem jól működött. Egyeztetés kezdődött a tiszakécskei
Vagyonvédelmi Alapítvánnyal az önkormányzati intézményekben egy átfogó riasztási lehetőségről. Mivel más kérdés nem volt, kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

2. NAPIREND –

Tájékoztató a 2014. március 1. és március 28. közötti időszak
alpolgármesteri 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.

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
61/2014. (IV.03.) 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. márciusban lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

4. NAPIREND –

- Irattár

Beszámoló a „Kék-Víz” - Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: a bizottság ülésén vezetői
szinten képviseltette magát a Társulás. Kiderült, hogy a Társulás által végzendő beruházás a
lakosságnak nem kerül pénzébe, ingyenes lesz. A bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja.
Felföldi Zoltán polgármester: a beruházás valóban nem kerül a lakosság pénzébe, azonban
a fejlesztésekre számított amortizáció kérdéses, hogy miből lesz majd fizetve. A vízdíj hatósági áras lett, így erre már nincs ráhatása az Önkormányzatnak.
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Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság ülésén is részt vettek a
Társulás vezetői. Az amortizáció kérdése az ülésen felvetődött, díjemeléssel járhat a beruházás, viszont felújítási tartalék is képződik, ezért nem várható nagy áremelkedés. A beruházás,
valamint annak önereje is uniós pályázatból lett finanszírozva.
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
62/2014. (III.06.) határozata
A „Kék-Víz”- Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2013. évi beszámolójának elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a „Kék-Víz”- Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - „Kék-Víz”- Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Társulás
- Irattár

5. NAPIREND –

Beszámoló a lakiteleki labor 2013. évi működéséről
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, hogy a beszámolót szóban ki kívánja-e egészíteni
a beterjesztő?
Ancsáné Holló Erika, Gyógy-Ász Kft. képviselője: a Kft. végzi a mintavételi helyen a feladatát, reméli, hogy a lakosság elégedett a munkájukkal. Januárban díjemelést terveztek, mely
végül nem történt meg, azonban 100 Ft összegű díjemelés lenne szükséges számításaik szerint.
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: a bizottság ülésén tárgyaltak az előterjesztésről. Jelenleg 2000 Ft a mintavétel díja, a 100 Ft összeggel való emelést
elfogadhatónak tartja.
dr. Rácz Péter képviselő: a mintavétel kapcsán a kórház korábban kiszámlázta az anyagköltséget, de felmerültek olyan hírek, hogy ezentúl nem fog számlázni a kórház.
Ancsáné Holló Erika, Gyógy-Ász Kft. képviselője: a kórház nem beszerzési, hanem piaci
áron számlázza jelenleg a kémcsöveket, ugyanakkor azt mondja, ha a cég nem tőle szerzi be
ezeket, akkor nem lehet odavinni a mintákat. Az elmúlt három évben 18%-kal emelte a kémcsövek árát.
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Felföldi Zoltán polgármester: az esetleges díjemelést az Önkormányzat részéről szerződésbe kell-e foglalni?
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: meg kell nézni, hogy a Gyógy-Ász Kft. szerződésében szerepele a mintavételi összeg.
Ancsáné Holló Erika, Gyógy-Ász Kft. képviselője: a jelenlegi mintavételi ár tartalmazza az
anyagköltséget, a bérköltséget, a rezsiköltséget, a felelősségbiztosítást, a benzin költséget is.
Ha a kórház eltekintene a kémcső áraktól, akkor 450 Ft-tal lehetne kevesebb a mintavétel
költsége.
Felföldi Zoltán polgármester: a környéken hol végeznek még hasonló mintavételeket?
Ancsáné Holló Erika, Gyógy-Ász Kft. képviselője: Kecskeméten és Izsákon, mindkét helyen szintén a lakosság a fizető fél. Kecskeméten 2700 Ft, Izsákon 2200 Ft a mintavétel díja.
Felföldi Zoltán polgármester: ha az anyagköltség a későbbiekben csökkenne, kéri annak a
mintavételi díjban való átvezetését.
Szentirmay Tamás képviselő: csak a kecskeméti kórházba lehet vinni a mintákat, máshova
nem?
Ancsáné Holló Erika, Gyógy-Ász Kft. képviselője: területileg a kecskeméti kórház az illetékes, ezért oda kell vinni a mintákat.
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
63/2014. (IV.03.) határozata
Beszámoló a lakiteleki labor 2013. évi működéséről
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület a Gyógy-Ász Kft, a lakiteleki labor működtetőjének 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Felföldi Zoltán polgármester
azonnal

Értesül:

- Gyógy-Ász Kft.
- Irattár

6. NAPIREND –

Kérelem fácánnevelő kialakításához
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: köszönti Mészáros Istvánt, a Lakiteleki Földtulajdonosok Vadászati Közössége vadőrét. A Vadászati Közösség az oncsai iskola mögötti önkormányzati
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területen fácánnevelőt szeretne kialakítani, melyhez kérik az Önkormányzat hozzájárulását.
Megkérdezi, hogy a beszámolót szóban ki kívánja-e egészíteni a beterjesztő?
Mészáros István vadőr: a fácánnevelő tényleges kialakítása az állategészségügyi hivatalon
múlik majd. Kísérleti jelleggel 500 darab fácánt szeretnének nevelni, majd pedig kihelyezni a
természetbe szabad területre. Jelentősen megfogyatkozott Lakitelek környezetében az apróvad állomány, ezt szeretné javítani a Vadászati Közösség.
Czinege Edit képviselő: milyen építmény kerülne építésre hozzájárulás esetén? Lesz tetőzete?
Mészáros István vadőr: drótháló, madárháló és faanyag alkotná a fácánnevelésre szánt
építményt. Tetőzet nem lesz, hanem természetes árnyékolás az erdő mentén. Előnevelt madarakban gondolkoznak. A terület madárhálóval lenne lefedve, így nem tudnának a madarak
kirepülni.
Szentirmay Tamás képviselő: garázda szempontból nem lesz túl közel a terület a 44-es úthoz?
Mészáros István vadőr: mivel vadőrként az oncsai iskolában lakik, így ott állandó felügyeletet
szeretne majd biztosítani.
Madari Andor alpolgármester: milyen hosszú ideig szeretné a Vadászati Közösség hasznosítani az önkormányzati területet, illetve térítésmentesen kérné-e a Közösség a területet? Ha
bérbe lesz adva a terület, arra az Önkormányzat nem tud majd támogatást igénybe venni. Az
elgondolással egyetért.
Mészáros István vadőr: 6-7 éves időtartamban gondolkodnak jelenleg, a pénzügyi rendezés
nem az ő hatásköre.
Sallai András képviselő: mekkora zajjal és szaghatással járna a fácánnevelő?
Mészáros István vadőr: minden állattartó telepnek van valamekkora szaghatása, zajhatása
pedig a természetes fácánzajon kívül nem lesz.
Czinege Edit képviselő: mennyi ideig kell majd a fácánokat ott tartani?
Mészáros István vadőr: átlagosan három hónapig lennének a nevelőben, majd pedig kikerülnek a természetbe.
Felföldi Zoltán polgármester: úgy javasolja elfogadni a határozat-tervezetet, amennyiben a
területet művelés alól ki kell vonni, annak költségét a Vadászati Közösség viselje.
Mészáros István vadőr: a vadászati üzemterv 10 éves időszakra vonatkozik, mely 2017-ben
fog lejárni, addig mindenféleképp szeretnék a területet fenntartani. Elképzelhető, hogy ez az
időszak meghosszabbításra fog kerülni. Hosszú távú befektetésként tekintenek a jelenlegi
tervükre. Ez a reménybeli fejlesztés nem csak a Vadászati Közösségnek lesz jó, mivel ha
megnő az apróvad állomány, ez esztétikailag is javítana Lakitelek környékének természeti
szépségén.
Felföldi Zoltán polgármester: a Holt-Tisza parton jelenleg erdősítés zajlik, de ott ki lesz
hagyni egy 10 méteres sáv, azt ki is kell venni erdőművelési ág alól. Csereerdősítésre lehet
majd szükség az oncsai iskola mögötti területen, ez befolyásolhatja a fácánnevelő elhelyezkedését.
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Madari Andor alpolgármester: támogatja a Vadászati Közösség elképzelését, azonban úgy
kell elfogadni a határozat-tervezetet, hogy az Önkormányzat az ügynek ne lássa kárát. A területre jelenleg hív le támogatást a Laki-Park Kft.?
Tornyi Gyula, Laki-Park Kft. ügyvezetője: a Kft. jelenleg hív le támogatást a terület után,
azonban nagyon csekély összegű. A vadászati monitoring szerint az apróvad állományt csak 5
éven belül lehet vizsgálni a kitelepítésekkel, ezért javasolja, hogy 5 éves szerződés jöhessen
létre a bérlővel.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2014. (IV.03.) határozata
Kérelem fácánnevelő kialakításához
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

1. A Képviselő-testület a Lakiteleki Földtulajdonosok Vadászati Közössége kérelmének helyt adva engedélyezi, hogy a lakiteleki 08/1. hrsz-ú ingatlanon
fácánnevelőt alakítson ki.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a Lakiteleki Földtulajdonosok Vadászati Közösségével bérleti szerződést kössön
a lakiteleki 08/1. hrsz-ú területen kialakítandó fácánnevelő területére.
3. A bérleti szerződésben legyen kikötve, hogy a használattal, az esetleges ingatlan megosztással vagy művelés alól való kivonással kapcsolatosan felmerülő mindennemű költség a Lakiteleki Földtulajdonosok Vadászati Közösségét terhelje. A szerződés időtartama 2020. február 28. napjáig tartson.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

7. NAPIREND –

- Lakiteleki Földtulajdonosok Vadászati Közössége
- Irattár

Tájékoztató a Lakiteleki Torna Egylet által beadott és beadandó
pályázatairól
/Tájékoztató kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság ülésén jelen voltak az LTE
képviselői, akik segítséget kértek a megvalósuló pályázatuk önerejéhez visszatérítendő támogatás formájában. A következő képviselő-testületi ülésre kiszámolják, mennyi pénzre lenne
szükségük.
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Felföldi Zoltán polgármester: kéri, hogy a sportpályán való fontossági sorrend meghatározását a Képviselő-testület tartsa meg saját hatáskörében, ugyanis az LTE jelenleg fontosabbnak tartja a pályaöntözést, mint a veszély elhárítását a kerítésnél.
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a Képviselő-testület jogköre jelenleg
is megvan, azonban ez nem látszott. Kérték az LTE képviselőitől, hogy pályázatok beadása
előtt egyeztessenek a Képviselő-testülettel.
Szentirmay Tamás képviselő: az Emberi Erőforrások Bizottsága ülésén az LTE képviselői
elmondták, hogy nem veszélyes a teljes kerítés, hanem annak csak egy szakasza.
Felföldi Zoltán polgármester kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

8. NAPIREND –

A Himalája Blue Kft-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság ülésén a módosítás második része kapcsán merült fel újabb módosítási igény annyiban, hogy egészüljön ki a mondat
a „jogszabályban meghatározott rendjének betartásáról” szövegrésszel.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2014. (IV.03.) határozata
A Himalája Blue Kft-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés 1. számú
módosítása
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület a Himalája Blue Kft-vel a 253/2013. (XI.07.) határozat alapján
kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződést közös megegyezés alapján az alábbiak
szerint módosítja:
1. A szerződés III. / 1 / b) pontjából törlésre kerül a „felújítása” szó.
2. A szerződés III. / 2 / a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „gondoskodik a
temetkezési szolgáltatás, temetésfelvétel, halott szállítás, az elhunyt temetésre való
előkészítése, a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a
sír kiásása, a sírba helyezés jogszabályban meghatározott rendjének betartásáról”
3. A szerződés IV. / második mondata az alábbi mondattal egészül ki: [A Vállalkozó
a beszedett sírhely-megváltásának ellenértékét (valamennyi, azaz az új, a lejárt,
valamint az időarányosan megváltott sírhelyek esetében), valamint a temetőfenntartási hozzájárulásokat köteles beszedni az Önkormányzat részére.] „Előbbit
negyedévente egyszer, utóbbit minden év június 30-ig fizeti meg a Vállalkozó az
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Önkormányzat részére.”
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

9. NAPIREND –

- Himalája Blue Kft.
- Irattár

Faház kávézó hasznosítására kiírt pályázat lezárása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság ülésén nem találták egyértelműnek, hogy a bérleti díj napra, hónapra vagy évre vonatkozik, azonban a bizottság feltételezte, hogy az ajánlat hónapra vonatkozik.
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: a bizottság nem szeretné,
ha a Faház kávézó körül kocsma hangulat alakulna ki. Mekkora terület található még az ingatlan előtt, ami még nem a buszmegálló része? Ki lehetne ülni az épület elé?
Felföldi Zoltán polgármester: a szerződésben ki kell kötni az azonnali, indoklás nélküli felmondást arra az esetre, ha megbotránkoztató viselkedések alakulnának ki a kávézó körül. Egy
éves határozott időre javasolja megkötni a szerződést. Szavazásra bocsátotta a határozattervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2014. (IV.03.) határozata
Faház kávézó hasznosítására kiírt pályázat zárása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Faház kávézó hasznosítása tárgyában kiírt pályázati eljárást
eredményesnek nyilvánítja. A pályázati eljárás során érvénytelen ajánlat nem volt.
2. A pályázati eljárás során a következő pályázó adott be ajánlatot:
Ajánlattevő neve: Kovács Richárd e.v.
Címe: 6000 Kecskemét, Akadémia krt. 18. I. em. 3.
Ajánlati ár: 860 Ft/m2
3. A Képviselő-testület a 288 hrsz-ú ingatlanon található Faház kávézót bérbe adja 860
Ft/m2 áron 2015. április 5-ig tartó, határozott időtartamra.
4. A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert a pályázati eljárást lezáró
döntés értelmében, hogy a pályázóval kösse meg a bérleti szerződést.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
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Határidő: azonnal
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár

10. NAPIREND –

Rákóczi Ferenc u. 28. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt
pályázat lezárása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Az ingatlan kapcsán készült értékbecslés eredménye után kénytelen lesz a Képviselő-testület
eredménytelennek nyilvánítani a pályázatot. Ez a bizottság javaslata is, mivel a pályázó nem
kívánja megvásárolni az értékbecslési árért. Az ingatlan tisztántartása is szóba került a bizottság ülésén.
Felföldi Zoltán polgármester: mivel osztatlan közös tulajdonról van szó, és nem született
használati megosztási szerződés, így az ingatlan, és így az épület állapotáért is 51%-ban felelős az egyik fél, 49%-ban pedig a másik fél, az Önkormányzat.
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: a bizottság ülésén felmerült, hogy az ingatlanon elszaporodtak a patkányok, ez ellen azonnal tenni kell valamit.
Felföldi Zoltán polgármester: meg kell rendelni a patkányirtást, és jelen állás szerint 51-49
arányban az ingatlantulajdonosoknak kell fizetniük a költségeket.
Dékány Zoltánné pályázó: az ingatlan értékbecslésben szereplő leírások és a végén lévő ár
valahogy nincs szinkronban egymással. Számára az ingatlan csak úgy ér valamit, ha a rajta
lévő épület elbontásra kerül. Számára az is megfelelő, ha az Önkormányzat bontja el az épületet, bontott állapotban is megvenné az ingatlant. Tavaly nyár óta már rendet kellett volna
tenni az ingatlanon.
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: nem világos, hogy az ingatlan teljesen közös, vagy részekre van osztva.
Felföldi Zoltán polgármester: osztatlan közös ingatlanon senkinek nincs fél területe. Az ingatlanon felmerülő összes költség és összes haszon a tulajdoni hányad arányában oszlik
meg. Az egész telken felmerülő költségek közösek a két tulajdonosnak, attól függetlenül, hogy
le van-e kerítve vagy sem.
Dékány Zoltánné pályázó: az ingatlanon több olyan beruházást tett, mint a kerítés, amit saját
költségén fizetett, ahhoz a korábbi tulajdonos nem járult hozzá semmivel.
Felföldi Zoltán polgármester: Dékány Zoltánné jogos igénye, hogy az ingatlanon ne legyenek patkányok és gaz, azonban annak tisztítását 51%-ban neki is, mint tulajdonosnak kell fizetnie.
Sallai András képviselő: kéri, hogy a közeljövőben szülessen megoldás az ingatlan sorsával
kapcsolatban.
Dékány Zoltánné pályázó: az ingatlanon több olyan beruházást tett, mint a kerítés, amit saját
költségén fizetett, ahhoz a korábbi tulajdonos nem járult hozzá semmivel. Az értékbecslés
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szöveges részével egyetért, azonban túl magasnak tartja az értékbecslési árat. Ma
Lakiteleken egymillió forintért lehet belterületen telket vásárolni. 500.000 Ft vételár egy féltelekért méltányos ár. Plusz költség lesz a épület későbbi elbontása is. Csak azért szeretné megvásárolni, hogy tiszta környezetben éljen.
Sallai András képviselő: meg lehet osztani a területet?
Dékány Zoltánné pályázó: tudomása szerint nem.
Felföldi Zoltán polgármester: meg kell pontosan nézni a Helyi Építési Szabályzatot. Ha mégis lehetne, akkor meg kellene osztani két telekre, azonban nem biztos, hogy az olyan formájú
lenne, mint ahogy most le van kerítve a telek egy része.
Dékány Zoltánné pályázó: a lekerített részen olyan sok beruházást végzett már, hogy nem
tudna támogatni egy, a maitól eltérő telekmegosztást.
Sallai András képviselő: meg kell vizsgálni, hogy ki lehet-e alakítani önálló telkeket a területen.
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
67/2014. (IV.03.) határozata
Rákóczi Ferenc u. 28. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat zárása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozza:
A Képviselő-testület a Rákóczi Ferenc utca 28. szám alatt lévő ingatlan tárgyában kiírt
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

11. NAPIREND –

- Beruházási Csoport
- Irattár

A Tőserdő Turisztikai Kft. és a NORDFEST Játékpark Kft. jegyár megosztása a Tőssellő vízi gyermekfoglalkoztató kapcsán
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2014. (IV.03.) határozata
A Tőserdő Turisztikai Kft. és a NORDFEST Játékpark Kft. jegyár megosztása a Tőssellő
vízi gyermekfoglalkoztató kapcsán
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület jóváhagyja a Tőserdő Turisztikai Kft. és a NORDFEST
Játékpark Kft. jegyár megosztását a Tőssellő vízi gyermekfoglalkoztató kapcsán
az alábbiak szerint:
52.500 fős látogatói létszámig a Tőssellő vízi foglalkoztatót illeti a Tősfürdő bruttó
jegyár bevételének 16,67%-a; 52.500 fős látogatói létszám fölött a vízi
foglalkoztatót a bruttó jegyár bevétel 50 %-a illeti meg.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

12. NAPIREND –

- Tőserdő Turisztikai Kft.
- Irattár

A Tőserdő Turisztikai Kft. jegyárainak jóváhagyása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Szentirmay Tamás képviselő: az Emberi Erőforrások Bizottsága javasolja, hogy a felnőtt
lakiteleki lakosok 15 óra után 800 Ft összeget fizessenek, a helyi nyugdíjasok és diákok 15
óra után pedig 600 Ft-ot.
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a gazdasági társaság állapítja meg a
jegyárakat, kedvezmények adása esetén kompenzálni kell a Tőserdő Kft. bevétel kiesését.
Szentirmay Tamás képviselő: ha kedvezményesen bejuthatnak a Tősfürdőbe a helyi lakosok, sokkal többet fog jelenteni, mintha magas áron lennének értékesítve a jegyek.
Olajos István képviselő: tavaly azért voltak többen a fürdőben, mivel nem működött a kerekdombi fürdő. 2014-ben már működni fog Kerekdomb is. A Tőssellővel a családosokat próbálja
megszólítani Lakitelek.
Madari Andor alpolgármester: a Tőserdő Kft. hogyan látja az árképzést és mi a véleménye a
kedvezményekről?
Tornyi Gyula, Tőserdő Kft. ügyvezetője: a tavalyi árak lettek ismét meghatározva.
Szentirmay Tamás képviselő felvetéséről előzetesen nem gondolkoztak. Ha a Képviselőtestület így dönt, kéri a kedvezmény ellentételezését.
Szentirmay Tamás képviselő: visszavonja javaslatának egy részét, mivel az előterjesztésben szerepel kedvezményes nyugdíjas jegy 15 órától zárásig, ami 600 Ft, ebbe a helyiek is
beletartoznak. A diákokra vonatkozó javaslatát fenntartja.
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Sallai András képviselő: nem javasol több kedvezmény elfogadását. A tavalyi év eredménye
és a idei évi beruházások miatti várható kiadások miatt minden bevétel fontos a Kft-nek.
Felföldi Zoltán polgármester: a lakiteleki nyugdíjasok egész nap 500 Ft-ért mehetnek be a
fürdőbe. A diákok esetében 100 Ft-ról megy a vita, mivel a lakiteleki diákoknak 700 Ft a belépőjük egész nap.
Szentirmay Tamás képviselő: a felnőtt helyi lakosok kedvezménye is legyen érvényesítve 15
óra után, 1000 Ft helyett 800 Ft legyen. Több mint egy évtizede harcol azért, hogy a
lakitelekiek kedvezményesen mehessenek be a Tősfürdőbe.
Felföldi Zoltán polgármester: több kritika éri az Önkormányzatot, hogy nem fejleszti a
Tősfürdőt. Fejleszteni azonban csak a fürdő bevételéből lehet, amit visszavethetnek a kedvezmények.
Tornyi Gyula, Tőserdő Kft. ügyvezetője: 2013-ban 2202 fő nyugdíjas lépett be kedvezményesen a fürdőbe, ezért 660.000 Ft-ot fizetett a Tőserdő Kft-nek az Önkormányzat.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta Szentirmay Tamás képviselő módosító
javaslatát, mely szerint a lakiteleki felnőttek 15 óra után 800 Ft belépőjegyet fizessenek a
Tősfürdőben.
A Képviselő-testület a módosító javaslatot 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, 2 tartózkodással elutasította.
Felföldi polgármester szavazásra bocsátotta a Tősfürdő és a kalandpark jegyárairól szóló
határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2014. (IV.03.) határozata
A Tőserdő Kft. 2014. évi jegyárainak jóváhagyása (Tősfürdő, kalandpark)
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tőserdő Turisztikai Kft-nek a Tősfürdőre és a kalandparkra
vonatkozó jegyárait elfogadja.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Tőserdő Turisztikai Kft.
- Irattár

Felföldi Zoltán polgármester: az előterjesztés javasolja, hogy a csónakkölcsönzőt adja bérbe a Tőserdő Kft. A Kft. készített egy kimutatást a csónakkölcsönző 2013. évi eredményéről.
Megkérdezi, van-e ehhez hozzászólás?
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta a témát, és azt
javasolja, hogy a csónakkölcsönző kerüljön bérbeadásra.
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Tornyi Gyula, Tőserdő Kft. ügyvezetője: a bizottságok részletesen tárgyalták a bérbeadás
lehetőségét. A számításba jöhető vállalkozónak megvan minden engedélye az üzemeltetésre,
a tárgyalások vele folyamatban vannak. A lehetséges bérlőnek kötelessége lesz az indikátor
számokat szolgáltatnia az Önkormányzat felé a korábbi pályázatban vállaltak szerint. Bérlő
esetén rugalmassá válhat a csónakkölcsönző nyitvatartási rendje.
Tóth Sándor bizottság tag: javasolja, hogy mielőbb kerüljön sor a szerződés megkötésére,
ha úgy dönt a Képviselő-testület.
Madari Andor alpolgármester: a szerződésben ki kellene kötni, hogy tőserdei rendezvények
esetén az Önkormányzat kaphassa meg térítésmentesen a csónakokat.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2014. (IV.03.) határozata
Tőserdei csónakkölcsönző bérbeadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Tőserdő Turisztikai Kft. a tőserdei
csónakkölcsönzőt bérbe adja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Tőserdő Turisztikai Kft. ügyvezetőjét a
tárgyalások lefolytatására és a szerződés aláírására.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Tőserdő Turisztikai Kft.
- Irattár

13. NAPIREND – A Tőserdő Kft. beruházási terve
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság az előterjesztést tárgyalta
és azt javasolja, hogy a beruházásban mindkét Kft. vegyen majd részt.
Felföldi Zoltán polgármester: további egyeztetések lesznek szükségesek a Bácsvíz Zrt-vel,
mivel a cég olyan közműfejlesztési hozzájárulást kérne a beruházás során, amely körülbelül 1
milliárd forint lenne, ezt tisztázni kell.
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
71/2014. (IV.03.) határozata
A Tőserdő Turisztikai Kft. eredmény felhasználása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Tőserdő Turisztikai Kft. eredményéből a
Tősfürdő beruházása, a csatornahálózatra történő rákötés valósuljon meg.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

14. NAPIREND –

- Tőserdő Turisztikai Kft.
- Irattár

A Tőserdő Turisztikai Kft. törzstőke emelése
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás.
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2014. (IV.03.) határozata
A Tőserdő Turisztikai Kft. törzstőke emelése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a tulajdonos elvégezze a Tőserdő Turisztikai
Kft. törzstőke emelését 2 500 000,- azaz kettőmillió-ötszázezer Ft befizetésével a
cég bankszámlájára.
A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert a törzstőke emelés
pénzügyi rendezésére, valamint arra, hogy az ezzel kapcsolatos dokumentációt
készíttesse el, a tagot a cégbíróság előtt képviselje, és a változás bejegyzése
érdekében teljes jogkörrel járjon el.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Tőserdő Turisztikai Kft.
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- Pénzügyi Csoport
- Irattár

15. NAPIREND –

A Tőserdő Turisztikai Kft. könyvvizsgálójával kötendő megbízási szerződése
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás.
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2014. (IV.03.) határozata
A Tőserdő Turisztikai Kft. könyvvizsgálójával kötendő megbízási szerződés tárgyában
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Tőserdő Turisztikai Kft. könyvvizsgálói
munka ellátására megbízási szerződést kössön Könyv-Org Kft-vel, azon belül
Varga Józsefné könyvvizsgálóval. A megbízás, amely kiterjed a 2013-as év
könyvvizsgálatára is, határozott időre szól, 2014. április 3-ától 2018. május 31-ig,
évi 250 000 Ft + ÁFA díjazás ellenében.
A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy az ezzel
kapcsolatos dokumentációt készíttesse el, a tagot a cégbíróság előtt képviselje, és
a változás bejegyzése érdekében teljes jogkörrel járjon el.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

16. NAPIREND –

- Tőserdő Turisztikai Kft.
- Könyv-Org Kft., Varga Józsefné
- Irattár

Lakitelek Önkormányzata 2013. évi zárszámadási rendeletének elfogadása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
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Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság és elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet.
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
11/2014. (IV.04.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A RENDELET HATÁLYA
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatának költségvetési szerveire, Polgármesteri
Hivatalára, Képviselő-testületére és bizottságaira.

A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE
2.§.
1./ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakitelek Önkormányzat 2013. évi
zárszámadásának
- 2013. évi bevételi főösszegét
1 747 176 eFt-ban
hagyja jóvá
Ebből felhalmozási célú bevétel 642 855 eFt
működési célú bevétel
972 724 eFt
finanszírozási célú bevétel
131 597 eFt
- 2013. évi kiadási főösszegét
hagyja jóvá
Ebből felhalmozási célú kiadás
működési célú kiadás
finanszírozási célú kiadás

1 606 372 eFt-ban
645 869 eFt
956 797 eFt
3 706 eFt

A zárszámadást az önkormányzat Képviselő-testülete 140 804 eFt bevételi többlettel hagyja
jóvá a rendelet 1., 1.1., 8. sz. mellékletei alapján.
2./ Az Önkormányzat költségvetési támogatását 384 829 eFt-al hagyja jóvá.
Ebből:
Állami támogatás
Központosított támogatás
Kieg.támog. szoc.feladat
ÖNHIKI támogatás
Egyéb központi támogatás
Szerkezetátalakítási tartalék

277 465 eFt
9 388 eFt
27 935 eFt
25 500 eFt
14 570 eFt
29 971 eFt

3./ Az Önkormányzat sajátos működési bevételét 134 746 eFt-tal hagyja jóvá.
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Ebből:
Helyi adó
Gépjárműadó
Pótlék, bírság
Talajterhelési díj
Egyéb közhatalmi bevétel

117 892 eFt
13 676 eFt
1 888 eFt
975 eFt
315 eFt

4./ Az Önkormányzat, valamint a Társulás önállóan működő, valamint önállóan működő és
gazdálkodó intézményeinek a bevételeit és kiadásai előirányzatának teljesítését a 2., 3., 4., 5.,
6. és 7. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
5./ A Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység / kiadási főösszegét : 61 689 eFt-ban
fogadja el /2. sz. melléklet/
Kiemelt előirányzatonként:
- személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulék
- dologi kiadás
- felhalmozási kiadás

38 766 eFt
9 765 eFt
12 469 eFt
689 eFt

6./ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak
szerint hagyja jóvá: /8. sz. melléklet /
személyi juttatások
234 352 eFt
munkaadót terhelő járulék
57 211 eFt
dologi kiadások
379 405 eFt
működési célú pénzeszköz átadás 217 516 eFt
szociál politikai juttatások
68 313 eFt
felhalmozási kiadások
645 869 eFt
pénzforgalom nélküli kiadás
2 965 eFt
átfutó, függő kiadás
741 eFt
KIADÁS MINDÖSSZESEN
1 606 372 eFt

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ALAKULÁSA
3. §.
Az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület 645 869 eFt összeggel
hagyja jóvá.
Fejlesztési kiadások célonként
Önkormányzat költségvetéséből
Árvízvédelmi töltés kiépítése
11 926
Csapadékvíz elvezetés
41 707
Napelemek Eötvös Iskola
5 779
Épületenergetikai korszerűsítés önk.
7 022
Kerékpárút
168 944
Gondozási központ nappali ell.
54 757
Fürdő napelem
3 306
Dr. Deák I.u., körforgalom
129 418
Óvoda bővítés
55 866
Iskolazöldítés pályázat
56 514
Falufejlesztés pályázat
3 844
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551 967 eFt

Gördeszka pálya, játszótér
Iskola energetikai korszerűsítés
Piac fejlesztés
Tanyagondnoki szolgálat eszköz
Művelődési ház projektor
Számítógép pm.
Számítógép védőnők
Egészségügyi központ terv
Temető térkövezés
Pékség előtti parkoló
Butiksor előtti parkoló
AROMO program iskola
Fürdő pavilon (tartozás fejében)
Számítógép rendőrségnek
Széchenyi 46. riasztó
Bölcsődénél kerékpár tároló
TÜCS iroda kialakítás

376
3 062
619
1 198
142
237
105
1 651
2 264
1 257
127
368
269
75
171
460
503

Felújítási kiadások
Polg.Hiv. tető felújítás
Csatorna átemelők felújítása
I.körzet felújítása
I.körzet feletti lakás felújítása
Gyermekorvosi rendelő felújítása
Széchenyi krt. 70. sz. alatti lakás
Ady E. u. 4. sz. alatti lakás
Szikra-Oncsa 4/a. alatti lakás

495
3 087
3 016
2 343
5 695
193
125
2 494

17 448 eFt

Polgármesteri Hivatal költségvetéséből
Beruházások
Számítógép, program vásárlás

Gondozási Központ költségvetéséből

689 eFt

5 281 eFt

Beruházások
Nappali ellátás járda, kerítés
Melléképület terv
Sírkő
Áramteljesítmény növelés
Csepegtető kocsi vás.
Opel Combo vás.

3 411
254
933
165
188
330

Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás költségvetéséből
Beruházások
Óvoda pályázat

52 623 eFt

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
Önkormányzat költségvetéséből
Óvoda társulásnak

10 511 eFt
9 641
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Tőserdő Kft-nek

870

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása:
Önkormányzat költségvetéséből
Felhalmozási bevételek:
Kommunális adó
Felhalmozási célú pe.átv.áh.kív.(közmű hj.)
Ingatlan értékesítés
Osztalék
Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás
Szennyvíztelep használati díj
Árvízvédelmi töltés kiépítése
Csapadékvíz elvezetés
Napelemek telepítése az Eötvös Iskolára
Épületenergetikai korszerűsítés önk.
Kerékpárút
Turisztikai pályázat stég
BM önerő támog.csapadékvíz
Iskolazöldítés pályázat
Gondozási Központ pályázat
Dr. Deák I.u. felújítása, körforgalom
Óvoda bővítés
Falufejlesztés pályázat
Gondozási Központ felhalmozási bevétele
Óvoda Társulás EU pály.támogatás
Felhalmozási célú pénzmaradvány
Összes felhalmozási bevétel

7 350 eFt

25 407 eFt
897 eFt
3 971 eFt
3 756 eFt
37 eFt
8 532 eFt
10 269 eFt
34 902 eFt
5 709 eFt
11 071 eFt
161 347 eFt
3 036 eFt
2 142 eFt
55 699 eFt
46 999 eFt
117 421 eFt
53 204 eFt
3 844 eFt
43 536 eFt
51 076 eFt
34 522 eFt
677 377 eFt

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI
4.§.
Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásában 556 646 eFt uniós támogatással számol az
alábbiak szerint:
Megnevezés
Össz.kiadás
KEOP 6.2.0/B (iskolazöldítés)
TÁMOP 3.1.7 (iskola)
KEOP-2.1.2 (árvízvédelmi töltés)
DAOP-5.2.1 (csapadékvíz elvezetés)
KEOP-4.2.0/A. (napelemek telepítése iskola)
KEOP-4.9.0 (épületenergetikai korszerűsítés)
KÖZOP-3.2.0 (kerékpárút)
DAOP-4.1.3 (Gondozási Központ)
DAOP-3.1.1/B (Dr. Deák I.u.)
DAOP-4.2.1 (Óvoda bővítés)
Turisztikai pályázat stég

Támogatás

59 779 eFt
1 833 eFt
10 269 eFt
34 902 eFt
5 709 eFt
11 071 eFt
161 347 eFt
46 999 eFt
117 421 eFt
104 280 eFt
3 036 eFt
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Saját erő

1 030 eFt

60 809 eFt

1 657 eFt
6 805 eFt
70 eFt
-4 049 eFt
7 597 eFt
7 758 eFt
11 997 eFt
4 209 eFt

11 926 eFt
41 707 eFt
5 779 eFt
7 022 eFt
168 944 eFt
54 757 eFt
129 418 eFt
108 489 eFt

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA
5. §.
Lakitelek Önkormányzata 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát (a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza) az önálló intézmények mérlegadatai alapján.
3 821 392 eFt-ban állapítja meg
a Képviselő-testület.
A növekedés mértéke az előző évhez képest 586 930 eFt. A növekedést elsősorban az
aktivált beruházások okozzák.
Az önkormányzat leltáraiban kimutatott ingatlan vagyon a Holt-Tisza hídjának felújítására
fordított összeg (1 551 eFt), a nem önkormányzati területre eső csatornázás (98 853 eFt),
ceglédi hulladéklerakó ( 38 895 eFt), valamint az EU-s pályázatok utófinanszírozása miatti (9 654 eFt) beruházás eltéréssel egyezik az ingatlan vagyon kataszterben kimutatott ingatlan
vagyonnal. Ezek a vagyontárgyak fekvésük miatt a lakiteleki kataszter nyilvántartásban nem
szerepelnek. (9.1. sz. mell.)
A PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
6. §.
1./ Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei módosított pénzmaradványának
összege:
128 305 eFt
ebből:
Polgármesteri Hivatal mód. pm.
104 eFt
Tisza menti Társulás pm.
16 709 eFt
Szivárvány Óvoda pm.
4 536 eFt
Gondozási Központ pm.
43 766 eFt
Községi Könyvtár pm.
56 eFt
Önkormányzat pm.
63 134 eFt
Kötelezettséggel terhelt pm.
Szabad pm.

91 868 eFt
36 437 eFt

2./ A vállalkozási tevékenység:
Pénzforgalmi eredménye:
Elszámolt értékcsökkenés
Módosított pénzforgalmi maradvány
Tartalékba helyezhető

0 eFt
0 eFt
0 eFt
-2 965 eFt

INTÉZMÉNYEK ÁLLANDÓ DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA
7.§.
Eng. álláshely
Önkormányzat
Művelődési ház
Településüzemeltetés

23,50 fő
1,00 fő
12,00 fő
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foglalk. létszáma
25,00 fő
2,00fő
10,00 fő

Iskola működtetés
Védőnői szolgálat
Önkormányzati jogalkotás
Pályázati csoport

5,00 fő
2,50 fő
1,00 fő
2,00 fő

7,00 fő
3,00 fő
1,00 fő
2,00 fő

közfoglalkoztatott

6,00 fő

10,00 fő

12,00 fő
3,00 fő
15,00 fő

12,00 fő
2,00 fő
14,00 fő

2,50 fő

3,00 fő

Gondozási Központ

15,00 fő

15,00 fő

Eötvös Óvoda
Bölcsőde
Eötvös Óvoda összesen:

40,00 fő
9,00 fő
49,00 fő

38,00 fő
9,00 fő
47,00 fő

105,00 fő

104,00 fő

6,00 fő

10,00 fő

111,00 fő

114,00 fő

Polgármesteri Hivatal
Pályázati csoport
Polgármesteri Hivatal összesen:
Községi Könyvtár

Összesen:
közfoglalkoztatottak éves létszáma
MINDÖSSZESEN:

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
8.§.
Az Önkormányzat által különböző jogcímeken adott közvetett támogatások összegét a
képviselő-testület 1 147 eFt-ban állapítja meg /10. sz. melléklet/.

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS, MÉRLEG, PÉNZMARADVÁNY
KIMUTATÁS ÉS EREDMÉNY KIMUTATÁS
9.§.
Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a rendelet 11. sz. melléklete
tartalmazza.
HITELÁLLOMÁNY ÉS TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA HITELEZŐK, LEJÁRAT, ÉS
ESZKÖZ SZERINTI BONTÁSBAN
10.§.
Hitelállománnyal Lakitelek Önkormányzata nem rendelkezik, az adott kölcsönök alakulását e
rendelet 12. sz melléklete tartalmazza.
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK
11.§.
A több éves kihatással járó pénzügyi döntések saját erő alakulását e rendelet 13. sz.
melléklete
tartalmazza.
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A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETBEN ÉS AZ UTOLSÓ KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁSBAN
KIMUTATOTT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELTÉRÉSE
12.§.
A zárszámadási rendelet és az utolsó költségvetés módosítás előirányzatai között nincs
eltérés.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13.§.
1./ Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Lakitelek, 2014. április 3.

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

/Megjegyzés: a 11/2014. (IV.04.) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2014. április 4.
napján kihirdette. A rendelet mellékletei a Nemzeti Jogszabálytárban megtalálhatók./

17. NAPIREND –

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló rendelet megalkotása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
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
12/2014. (IV.04.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról
Lakitelek Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) és a 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 23. § (4) bekezdés 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
(továbbiakban: Vgt.) 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőségének valamint a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi továbbá az
Emberi Erőforrások Bizottsága véleményének kikérését követően a következőket rendeli el:
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:

1. A rendelet célja,
A közszolgáltatás tartalma
1. §
(1) Lakitelek Önkormányzata annak érdekében, hogy a hulladékgazdálkodási, település- és
köztisztasági feladatokat teljesítse és érvényesítse, a jelen rendeletben foglaltak szerint nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.
(2) A kötelező közszolgáltatás célja a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme, a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos
és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz minél nagyobb arányú hasznosítása, illetve ártalmatlanítása.
2. A rendelet hatálya,
A közszolgáltatással ellátott terület határai
2. §
(1) A közszolgáltatás Lakitelek közigazgatási területének a közműves ivóvízhálózattal ellátott,
valamint a közműves ivóvízhálózattal nem ellátott területeire terjed ki.
(2) A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:
a) az ingatlanon keletkező, illetve gyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző
Közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,
b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék ártalmatlanítása
céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az Önkormányzat által kijelölt
ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére.
(3) Lakitelek közigazgatási területén a közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett
közszolgáltató: a Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft. 6065. Lakitelek, Széchenyi
krt. 48. (a továbbiakban: Közszolgáltató)
(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadására kijelölt műtárgy Lakitelek
Önkormányzatának tulajdonában és a Bácsvíz Zrt. üzemeltetésében álló 0115/31 helyrajzi
számú szennyvíztisztító telep.
3. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
3. §
(1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata:
a) a közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres begyűjtésének, és ártalmatlanításának,
b) a közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kiválasztása, a Közszolgáltatóval szerződés
megkötése,
c) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása.
(3) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött, és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő rendszeres begyűjtésére terjed ki. Az ártalmatlanítást a Közszolgáltató a Bácsvíz Zrt. közreműködésével látja el.
4. A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező
igénybevétele, annak módja és feltételei
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4. §
(1) A közszolgáltatás e rendelet szerinti igénybevétele az ingatlantulajdonos részéről kötelező.
(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszony (a továbbiakban: a szerződés) a
szolgáltató és az ingatlantulajdonos között a szolgáltatás igénybevételével jön létre, a szerződés írásba foglalása, nem szükséges.
(3) A közszolgáltatásra vonatkozó jogviszonyt az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató között
az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(4) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatni. A tájékoztatásnak minimálisan a 5.§-ban felsoroltakat kell tartalmaznia.
(5) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban
köteles a közszolgáltatást nyújtani.
(6) A hulladékkezelési közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles.
5. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei
5. §
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa, vagy a közszolgáltató az 4. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak ellenére kezdeményezi a szerződés írásba foglalását, a szerződésben meg kell határozni, illetve fel kell tüntetni
a.) a szerződéskötő feleket: a Közszolgáltatót és a Megrendelő ingatlantulajdonost,
b.) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
c.) a teljesítés helyét,
d.) a begyűjtési gyakoriságot,
e.) a felek jogait és kötelezettségeit.
f.) a közszolgáltatási díját és alkalmazásának feltételeit
g.) a szerződés jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő adatvédelmi szabályok betartására való utalást a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján,
h.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,
i.) az irányadó jogszabályokra utalást.
6. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
6. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó az ideiglenes
tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve a közüzemi csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve az egyéb hatósági előírások szerint, zárt, egyedi vízzáró szennyvízgyűjtő tartályban, medencében (EWC 20 03 04) gyűjteni.
(2) Tilos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a zárt, egyedi vízzáró
szennyvízgyűjtő tartályból történő kivezetése, különös tekintettel járdára, úttestre, közterületre.
(3) Közműpótlóba nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy
egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más
személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.
(4) Az ingatlantulajdonos köteles a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni
annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és
állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
7. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget,
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A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei, valamint mentesülés annak
igénybevétele alól
7. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a 6. § szerint összegyűjtött hulladékot rendszeresen, de
évente legalább két alkalommal a közszolgáltatónak átadni, és a közműpótló műtárgyat kiüríttetni.
(2) A magánszemély ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
kizárólag a jelen rendeletben megjelölt Közszolgáltatónak adhatja át, köteles ezen Közszolgáltató szállító eszközeit igénybe venni, és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat
megfizetni.
A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel a tulajdonos nem végeztetheti.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű
számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.
(4) Az ingatlantulajdonos köteles 30 napon belül a Bácsvíz Zrt.-nek és a Laki-Gazda Nonprofit
Kft.-nek bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy e kötelezettsége megszűnik.
(5) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha a beépítetlen ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz nincs,
nem keletkezik, vagy régi beépítettségű ingatlanán közműpótló létesítmény (derítő, szikkasztó,
zárt szennyvíztároló) hiányában elszállítandó, kezelendő nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz(szennyvíz) nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat a mentesség feltételeinek meglétét leellenőrzi. Amennyiben a beépítetlen ingatlan beépítetté válik, vagy a korábban beépített, de közműpótló létesítménnyel
nem rendelkező ingatlanon közműpótló létesítményt építenek, a mentesség az új építés esetén a használatba vételi engedély jogerőre emelkedésének napjától, régi épületnél a közműpótló létesítmény megvalósulása napjától megszűnik. A régi épületnél épített közműpótló létesítmény megvalósulását a tulajdonos 10 napon belül bejelenteni köteles az Önkormányzatnak.
A mentesség keletkezéséről és megszűnéséről az Önkormányzat a Közszolgáltatót 10 napon
belül tájékoztatja.
(6) Az ingatlantulajdonos szintén mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, amennyiben a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély
eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatával igazolja a Közszolgáltató felé, hogy ingatlanán a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelés és ártalmatlanítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (pl. házi szennyvíztisztító műben) történik.
(7) A (6) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségének az ingatlantulajdonos a berendezés
üzembe helyezésétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni.
8. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
8. §.
(1) A Közszolgáltató a szolgáltatás igénybevétele érdekében köteles ügyfélszolgálatot
működtetni.
Ügyfélfogadási rend: kedden és pénteken 8-12 óráig, kivétel ez alól a számla kibocsátását
követő héten történő közszolgáltatási díj kiegyenlítése házi pénztárban, minden hétköznap 812 óráig.
Az ügyfélszolgálati telefon (szennyvíz elszállításának megrendelésére) munkanapokon 6-14
óráig hívható.
(2) A Közszolgáltató köteles a tulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb három munkanapon belül a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni, az ingatlantulajdonos pedig
a begyűjtést elősegíteni.
(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása, ártalmatlanítása csakis törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltethető,
vagy korlátozható.
(4) A külön jogszabályokban közzétett hulladékjegyzékben nem szereplő, vagy ismeretlen
összetételű hulladékot veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a Közszolgáltató a mindenkori jogszabályi
29

előírások figyelembe vételével megfelelő intézkedések mellett megtagadja a hulladék elszállítását.
(5) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízelszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a hulladék az önkormányzat által kijelölt ártalmatlanító helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el.
9. A hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos rendelkezések
9. §
(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak az Önkormányzat által kijelölt
ártalmatlanító helyen szabad leereszteni és ártalmatlanítani.
(2) A hulladék ártalmatlanításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
(3) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével öszszefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy a leürítő helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye akadálymentesen, pontosan megállapítható legyen.
10. Adatszolgáltatási- és nyilvántartási kötelezettség
10. §
(1) Az ingatlantulajdonos 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.
(2) A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben a
mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani.
(3) Azon ingatlantulajdonosok esetében, akik a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvizüket a Közszolgáltatónak adják át, a hulladékok nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak szerint a Közszolgáltató gondoskodik.
(4) A BÁCSVÍZ ZRT. díjmentesen köteles adatot szolgáltatni a Közszolgáltatónak, a vízleolvasási ütemtervének megfelelően.
11. A hulladékkezelési közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása
11. §
(1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek egységnyi díját jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat éves díjfizetési időszakra állapítja meg.
(2) Az egységnyi díjtétel az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvízegységnyi térfogatának kezelési díja. Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízmennyiség kiszámításánál az ivóvízbekötéssel rendelkező ingatlan esetében az ingatlanon fogyasztott (számlázott) vízmennyiséget kell alapul venni, míg az
ivóvízbekötéssel nem rendelkező ingatlan esetében az elszállított szennyvíz mennyiségét kell
alapul venni.
(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 16. § (4) bekezdése irányadó.
(4) Az ivóvízbekötéssel rendelkező ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatásért fizetendő
közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a Korm. rend. szerint meghatározott mennyiség
szorzata. Az ivóvízbekötéssel nem rendelkező ingatlan esetében az elszállított szennyvíz
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mennyiségét kell alapul venni. A közszolgáltatási egységnyi díj: a szolgáltatási díj, a befogadási ártalmatlanítási díj és a vízterhelési díj összege.
(5) A Közszolgáltató negyedévente számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által fizetendő
közszolgáltatási díjról, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatásra tekintettel kibocsátott számla alapján utólag, a
számlán feltüntetett fizetési határidőig köteles kiegyenlíteni.
12. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével
kapcsolatban a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet.
(2) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincsen.
(3) A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató vagy megbízottja válaszolni köteles.
(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatás a való rendelkezésre állást felhívás vagy egyéb módon közzéteszi.
(5) Túlszámlázás esetén a többletösszeget a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos írásbeli
kérelmére visszafizeti vagy azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.
(6) A 7. § (3) bekezdésében foglalt esetekben a Közszolgáltatónak joga van az ingatlantulajdonos részére a kiszállási költséget kiszámlázni.
13. §
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
12. Az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok
14.§
(1) Az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra a díjtételek
vonatkozásában a 11. §. rendelkezései az irányadóak.
(2) Amennyiben a vízbekötéssel rendelkező ingatlanon a vízfogyasztás nulla, akkor a díjtétel
az 1. sz. melléklet B. pontjában meghatározottak szerint kerül alkalmazásra.
13. Átmeneti és záró rendelkezések
15.§.
(1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról 49/2012. (XII.14.) rendelet.

Lakitelek, 2014. április 3.

Felföldi Zoltán sk
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző
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/Megjegyzés: a 12/2014. (IV.04.) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2014. április 4.
napján kihirdette./

18. NAPIREND –

A vásárokról és a piacokról szóló 18/2001.(VI.27.) számú rendelet módosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: a következő képviselő-testületi ülésre visszakerülne a rendelet-tervezet egy átfogóbb formában, mely már azt is tartalmazná, hogy milyen konstrukcióban
kerüljön üzemeltetésre az új piac. A bérlőnek február 28-ig volt szerződése a piac bérlésére.
Javasolja, hogy helypénz fizetése nélkül működhessen a piac 2014 májusában, ehhez módosítani kell a rendelet 2. számú mellékletét. Megkérdezi, van-e a tájékoztatóhoz hozzászólás?
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: kéri, hogy az új piac átadásakor egyértelműen látható legyen, hogy a piac ingyenessége csak egy hónapra fog szólni.
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
13/2014. (IV.04.) határozata
a vásárokról és a piacokról szóló 18/2001.(VI.27.) 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, a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Idegenforgalmi továbbá az Emberi Erőforrások Bizottsága
véleményének kikérését követően az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
A vásárokról és a piacokról szóló 18/2001. (VI.27.) számú rendelet 2. számú melléklete
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. számú melléklet
A lakiteleki piac helypénzei:
1./ 2014. május 31-ig az árusítás a lakiteleki piacon díjtalan, azaz helypénz megfizetése
nélkül történik.
2. §
Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát
veszti.
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Lakitelek, 2014. április 3.

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

/Megjegyzés: a 13/2014. (IV.04.) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2014. április 4.
napján kihirdette./

19. NAPIREND –

Az épített örökség helyi védelmével összefüggő szabályokról
szóló 26/2008.(XII.18.) számú rendelet módosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: a bizottsági ülésen jelezte
igazgató úr, hogy a Lévay iskola műanyag esőbeállójának tetőzete nagyon rossz állapotban
van, azt is meg kellene javítani.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2014. (IV.04.) határozata
az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról szóló 26/2008.
(XII. 18.) számú rendelet módosításáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) és a 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 11. pontjában, valamint az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (3) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az építészeti örökség helyi védelmének
szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet által kapott felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról szóló 26/2008. (XII.
18.) számú rendelet melléklete kiegészül e rendelet 1. sz. mellékletével
2.§
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, majd azt követő napon hatályát veszti.
Lakitelek, 2014. április 3.
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Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

1. számú melléklet: Védett épületek kiegészítése
Lévay iskola (Széchenyi krt.)

/Megjegyzés: a 14/2014. (IV.04.) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2014. április 4.
napján kihirdette./

20. NAPIREND –

Feladat ellátási szerződés kötése bölcsődei ellátásra
/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
74/2014. (IV.03.) határozata
Feladat ellátási szerződés kötése bölcsődei ellátásra
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
tekintetében feladat ellátási szerződés jöjjön létre bölcsődei feladatok ellátására
Tiszaalpár és Szentkirály településekkel.
A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert a szerződés
34

aláírására.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
- Irattár

Szerződés bölcsődei ellátásra

Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás (adószám: 15540117-2-03, bankszámlaszám: 52000018-11029331, törv. képv. eljárva: Pap Sándor társulás elnöke) 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48., mint megbízott társulás (továbbiakban: Megbízott) továbbá
Lakitelek Önkormányzata (törzskönyvi azonosítószám: 724627, adószám: 15724629-2-03,
bankszámlaszám: 52000018-11100018-00000000, törv. képv. eljárva: Felföldi Zoltán polgármester)6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48., mint ingatlantulajdonos önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) valamint
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat (törzskönyvi azonosítószám: 724649, adószám:
15724643-2-03, bankszámlaszám: ZZZZZZZZZZZZ, törv. képv. eljárva: Dr.
Vancsura István polgármester) 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1., mint megbízó önkormányzat (a
továbbiakban: Megbízó)
Szentkirály Községi Önkormányzat (törzskönyvi azonosítószám: 724704, adószám:
15724708-2-03, bankszámlaszám: ZZZZZZZZZZZZ, törv. képv. eljárva: Szabó Gellért polgármester) 6031 Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13., mint megbízó önkormányzat (a
továbbiakban: Megbízó)
(továbbiakban együttesen: Szerződést kötő felek) között köttetik,
alulírott helyen időben, alábbiak szerint:
1. Szerződést kötő felek jelen szerződést a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) Gyvt. 94. §. (5) bekezdése alapján – mely
szerint: „A települési önkormányzat által fenntartott intézmények ellátási területe a település
lakosságára terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében közösen tartják fenn, vagy
ha az ellátást szerződésben vállalta más önkormányzat lakosságára is kiterjedően.” – önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a településeiken élő
családok, gyermekek érdekeik szem előtt tartásával kötik meg.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízók - mivel a szakmai feltételeknek nem felelnek meg és nem tudnak saját maguk intézményt fenntartani - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13.§. (1) bekezdésének 8.) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. Törvény 42.§-ában meghatározott bölcsődei ellátás végzésével megbízzák a Társulást,
mint Megbízottat valamint az Önkormányzatot, 2014. április 15.-től, határozatlan időre.
3. Az Önkormányzat valamint a Megbízott a bölcsődei ellátást a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményén keresztül biztosítja a 6065 Lakitelek, 6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2.
szám (588. hrsz., Bölcsőde épülete) alatti bölcsődei intézményegységben:
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Fenntartó: Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
6065 Lakitelek Kiss János u.
1/a.
Ingatlantulajdonos: Lakitelek Önkormányzata, 588. hrsz.
Neve: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde lakiteleki bölcsődei tagintézménye
Székhelye:
6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. szám (588. hrsz., bölcsőde épülete)
Adószám:
15540117-2-03
4. A bölcsődei ellátást Megbízott a fenntartásában levő Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézmény Alapító Okiratában meghatározott férőhely (54 fő) figyelembe vételével biztosítja. A bölcsődei ellátás a családban nevelkedő, 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű
gondozását, és nevelését jelenti. Amennyiben a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi és szellemi
fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő
augusztus 31-ig nevelhető, és gondozható a bölcsődében. A bölcsődei ellátás alapellátási szolgáltatás.
5. Megbízott kijelenti, hogy megfelelő személyi, szakmai, tárgyi és technikai háttérrel rendelkezik a bölcsődei ellátás feladat elvégzéséhez, és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelő alkalmazottakkal és tárgyi feltételekkel látja el a tevékenységet. Szavatol azért, hogy
a szerződés fennállásának időtartama alatt az általa végzett tevékenység szakmailag megfelelő színvonalú lesz.
6. A Megbízott kijelenti, hogy a szerződés 4. pontjában meghatározott, bölcsődei ellátásra
vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket ismeri, és azokat betartja. A külön jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségét teljesíti, illetve a feladatot ellátó Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde intézményen keresztül biztosítja.
7. A bölcsődei ellátás igénybevételére és a térítési díjakra, a térítési díj csökkentésére, illetve
elengedésére a Gyvt. és Lakitelek Önkormányzat térítési díjakra vonatkozó Önkormányzati rendelete az irányadó. Az Önkormányzat rendelete alapján a személyi térítési díjakat az intézményvezetője állapítja meg.
8. Megbízók és a Megbízott kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szolgáltatás igénybevételének lehetőségeiről és feltételeiről a lakosságot széles körben tájékoztatják, különös tekintettel a szabad férőhelyekről. A szolgáltatást igénylőt a megüresedő férőhelyről a Megbízott
intézményének vezetője haladéktalanul értesíti.
9. A szolgáltatást igénybe vevők panaszaikat a Megbízott fenntartásában levő intézmény
vezetőjénél érvényesíthetik. A panasz megtehető írásban és szóban. A szóban tett panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni. A panaszokat a beérkezéstől számított 8 munkanapon belül ki kell vizsgálni. A panaszokról, a kivizsgálás eredményéről, illetve a tett intézkedésekről a kivizsgálást követő 8 munkanapon belül a panaszost és az érintett önkormányzatok
polgármesterét tájékoztatni kell.
Amennyiben a panaszt a Megbízott alaptalannak, vagy részben alaptalannak tartja, illetve a
tett intézkedéssel nem ért egyet a panaszt benyújtó, akkor a panaszt benyújtó az érintett önkormányzatok polgármesterétől a panasz ismételt kivizsgálását kérheti.
10. A Megbízott évente legalább egy alkalommal, a feladatot ellátó intézményén keresztül
beszámol a Megbízó önkormányzatok Képviselő-testületeinek.
11. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést minden év december 31-ig felülvizsgálják, és szükség esetén módosítják. Jelen szerződést a felek kizárólag írásbeli megállapodással módosíthatják.
12. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést - kizárólag írásban - bármelyik fél
három hónap felmondási idővel a hónap utolsó napjára felmondhatja. A felmondási idő lejártáig
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a Megbízott köteles az ellátásról gondoskodni, ennek elmulasztása esetén köteles az ebből
eredő károkat és többletköltségeket a Megbízóknak megfizetni.
13. Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik szerződő fél azonnali hatályú, rendkívüli felmondással élhet. Azonnali hatályú felmondás előtt a sérelmet szenvedő fél köteles a másik felet
írásban, határidő kitűzése mellett felszólítani a szerződésszegő magatartás megszűntetésére,
vagy következményeinek elhárítására.
Azonnali hatályú felmondással csak a határidő eredménytelen eltelte esetén lehet élni. A Megbízó
önkormányzatok igénye esetén azonnali hatályú felmondásnál is köteles az ellátás folyamatos biztosításáról gondoskodni, maximum a rendes felmondás esetére meghatározott felmondási idő
tartamáig.
A Megbízott rendkívüli felmondásra okot adó szerződésszegő magatartása esetén az önkormányzatok a Megbízott költségére a rendes felmondás felmondási idejének végéig jogosultak a szolgáltatást más szolgáltatóval elvégeztetni, vagy elvégezni. A folyamatos szolgáltatás biztosításához
szükséges feltételek megteremtésével kapcsolatos valamennyi költséget a Megbízott köteles viselni, továbbá köteles megtéríteni a Megbízó önkormányzatok valamennyi kárát, amely a
Megbízott szerződésszegő magatartásával kapcsolatban keletkezett. A Megbízók szerződésszegő
magatartása esetén pedig az érintett önkormányzat köteles a Megbízott valamennyi kárának megtérítésére, amely a szerződésszegésből kifolyólag keletkezik.
14. Felek megállapodnak abban, hogy jelen jogviszonyból eredő vitás kérdéseiket békés úton,
tárgyalással rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre, kikötik a Kecskeméti Járásbíróság illetékességét.
15. A Megbízott az ellátottakkal kapcsolatban tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatvédelmi jogszabályok és előírások betartásával.
16. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
17. Felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződés elfogadása az önkormányzatok Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.
18. Jelen szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják
alá.
Lakitelek, 2014. április ZZZZZ.
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
törv. képv. eljárva: Pap Sándor társulás elnöke, mint Megbízott
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Lakitelek Önkormányzata
törv. képv. eljárva: Felföldi Zoltán polgármester, mint Önkormányzat
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Tiszaalpár Önkormányzata
törv. képv. eljárva: Dr. Vancsura István polgármester, mint Megbízó
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ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Szentkirály Önkormányzata
törv. képv. eljárva: Szabó Gellért polgármester, mint Megbízó
A feladatellátási szerződést a Társulás, valamint a Képviselő-testületek az alábbi határozatukkal hagyták jóvá:
Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete
Tiszaalpár Önkormányzat Képviselő-testülete
Szentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

21. NAPIREND –

ZZZ .számú határozata
ZZZ.. számú határozata
ZZZ.. számú határozata
ZZZ.. számú határozata

Szikra-Oncsa 4/a önkormányzati ingatlan bérlőkijelölési joga
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Madari Andor alpolgármester: az nem lenne egyszerűbb megoldás, ha az Önkormányzat
közvetlenül a rendőrséggel állna szerződésben, nem a majdani bérlővel?
Felföldi Zoltán polgármester: ez eddig nem merült fel, hasonlóra szerinte eddig még nem
volt példa.
Czinege Edit képviselő: reméli, most nem fordul elő olyan helyzet, mint korábban, hogy hátralékkal költözik ki egy rendőr önkormányzati lakásból.
Felföldi Zoltán polgármester: megyei főkapitány úr kérte, hogy az Önkormányzat azonnal
jelezzen, ha elkezd fennállni egy ilyen probléma.
Sallai András képviselő: Madari Andor alpolgármester felvetése nem rossz, de szerinte a
rendőrség ezt nem fogadná el.
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
75/2014. (IV.03.) határozata
Szikra-Oncsa 4/a önkormányzati ingatlan bérlőkijelölési joga
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület határozatlan időre szólóan, térítésmentesen bérlőkijelölési
jogot biztosít a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság részére a Lakitelek,
Szikra-Oncsa 4/a. szám alatt található ingatlan vonatkozásában, azzal a kikötéssel, hogy bérlőnek jelöltek csak olyan személyek lehetnek, akik a BácsKiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Kecskemét Rendőrkapitánysággal aktív
hivatásos-, közszolgálati jogviszonyban, illetőleg munkaviszonyban (szolgálati
jogviszonyban) állnak és szolgálatukat a Tiszakécskei Rendőrőrsön teljesítik.
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert a bérlőkijelölési
jogot biztosító megállapodás aláírására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
- Irattár

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről
Lakitelek Önkormányzata (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48., képviseli Felföldi Zoltán
polgármester), mint tulajdonos
másrészről
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., képviseli dr.
Dávid Károly rendőrfőkapitány), mint jogosult
között a mai napon az alábbi feltételek mellett:
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 75/2014.(IV.03.) határozata alapján
határozatlan időre térítésmentesen biztosítja a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
részére a Lakitelek, Szikra-Oncsa 4/a. szám alatt található bérlakás bérlőkijelölési jogát.
2. Jogosult a bérlőkijelölési jog keretein belül maga határozza meg a bérlő személyét és a
bérlő felelősségét a lakásban, illetve a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban okozott károk
megtérítésére.
3. Bérbeadó a kijelölt személlyel akkor köthet szerződést, ha bemutatja a jelölő szerv
vezetőjének a kijelölésre vonatkozó nyilatkozatát, valamint a közjegyzői okiratba foglalt
egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatát, mely alapján a munkaviszonyának és így a bérleti
jogviszonyának megszűnését követő 15 napon belül a bérleményt kiürítve bérbeadónak
átadja. Tulajdonos, mint bérbeadó egyebekben jogosult a bérleti szerződés egyéb feltételeit a
Lakástörvényben, illetve a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglalt keretek közt
meghatározni.
4. Jogosult a bérlőkijelölési jogot tulajdonos írásbeli felhívása alapján, annak kézhezvételétől
számított ZZ.. napon belül gyakorolhatja. Jogosult a megadott határidőn belül köteles
tulajdonossal, mint bérbeadóval közölni a bérlő személyét és meghatározni a bérbeadás azon
feltételeit, melyre jogszabály, illetve jelen megállapodás feljogosítja.
5. Felek megállapodnak, hogy bérlőnek jelölt csak olyan személy lehet, aki a Bács-Kiskun
Megyei Rendőr-főkapitányság Kecskemét Rendőrkapitánysággal aktív hivatásos-,
közszolgálati jogviszonyban, illetőleg munkaviszonyban (szolgálati jogviszonyban) áll és
szolgálatát a Tiszakécskei Rendőrőrsön teljesíti.
6. Felek megállapodnak, hogy a kijelölt bérlő bérleti szerződésének időtartama meghatározott,
ezen túl a kijelölt bérlőnek vállalniuk kell, hogy a szolgálati jogviszonyuk bármely okból történő
megszűnése esetén elhelyezésre nem tarthat igényt. A Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság vállalja, hogy a kijelölt bérlő szolgálati jogviszonyának bármely okból történő
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megszűnése esetén 30 napon belül értesíti tulajdonost, egyúttal felhívja a bérlő figyelmét arra,
hogy a lakást ingóságaitól kiürítve köteles a tulajdonosnak birtokba adni.
7. Felek rögzítik, hogy ha a bérlőkijelölési joggal érintett lakást ismételten bérbe lehet adni – a
bérlőkijelölési jog megszűnésének esetét kivéve – bérbeadó felhívását követő ZZ.. napon
belül jogosult köteles bérbeadóval közölni a bérlő személyét, valamint meghatározni a
bérbeadásnak azokat a feltételeit, amelyekre jogszabály vagy megállapodás feljogosítja.
8. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság a
megállapodásban foglalt bérlőkijelölési jogát a lakásra vonatkozóan ZZZ. hónapon keresztül
nem gyakorolja, abban az esetben Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete jogosulttá válik
a bérlő kijelölésére.
9. A 7. pontban írt határidő elmulasztása esetén, illetve a 8. pontban meghatározott esetben
bérlőkijelölésre jogosult köteles a lakás megállapított lakbérének megfelelő összeget és a
külön szolgáltatás díját, esetleges lomtalanítást, takarítást, illetve az egyéb felmerülő
költségeket megfizetni.
10. Az 1. pontban jelzett lakás a bérlőkijelölési jog fennállása alatt nem idegeníthetők el.
11. A konkrét bérlőkijelölés során a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság a fizetendő
lakbér összegének, mely a mindenkor hatályos rendelkezés alapján meghatározott szokásos
bérleti díj 50%-a, valamint a jelen megállapodásban rögzítettek kivételével a bérleti szerződés
egyéb feltételeit jogosult előírni.
12. A jelen megállapodás alapján kötött bérleti szerződésre – egyebekben a lakások és
helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény, továbbá a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.
Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
aláírták.
Lakitelek, 2014ZZZZZ..

ZZZZZZZZZZZZ
Lakitelek Önkormányzata
képviseletében

22. NAPIREND –

ZZZZZZZZZZZZZZ.
Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság képviseletében

A nem lakáscélú helyiségek, valamint egyéb ingatlanok bérleti
díjának meghatározása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság azt javasolja, hogy minimum szintként legyenek meghatározva az összegek, illetve a termőföld bérleti díja évre legyen továbbra is meghatározva.
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
76/2014. (IV.03.) határozata
Nem lakáscélú helyiségek, valamint egyéb ingatlanok bérleti díjának meghatározása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező nem lakáscélú helyiségek, ingatlanok bérleti díját az alábbi minimum összegek szerint határozza meg:
1.) Üzleti célt szolgáló helyiségek:
2.) Nem üzleti célt szolgáló helyiségek:
3.) Építési telek:
4.) Termőföld:

853 Ft/m2/hó
400 Ft/m2/hó
rendben tartási kötelezettség
1 Ft/m2/év

A fenti díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.
Felelős: Felföldi Zoltán
Határidő: azonnal
Értesül:

23. NAPIREND –

- Beruházási Csoport
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Lakitelek Önkormányzata által támogatott civil szervezetek
2013. évi elszámolása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: tisztázásként jelzi, hogy
az elszámolásban nem csak a bizottság által tavaly kiosztott egymillió forintról van szó, hanem
az összes, Önkormányzat által adott támogatásokról.
Felföldi Zoltán polgármester: év közben több olyan civil szervezetek felé történő kiadás felmerült, melyről minden esetben szavazott a Képviselő-testület, illetve a polgármesteri keretből
is lettek támogatva civil szervezetek.
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
77/2014. (IV.03.) határozata
Civil szervezetek 2013. évi támogatásának elszámolása
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület elfogadja a lakiteleki civil
önkormányzati támogatásáról szóló elszámolását.

szervezetek

2013.

évi

Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

24. NAPIREND –

- Érintett civil szervezetek
- Irattár

Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület helyiségbérleti szerződése
/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
78/2014. (IV.03.) határozata
Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület helyiségbérleti szerződése
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő
helyiségbérleti szerződést elfogadja, egyben felhatalmazza Felföldi Zoltán
polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Irattár
Helyiségbérleti szerződés

mely létrejött egyrészről Lakitelek Önkormányzata (székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt.
48. törzsszám: 724627 adószáma: 15724629-2-03, KSH száma: 15724629-8411-321-03, képviseli: Felföldi Zoltán polgármester, számlaszáma: 52000018-11100018) továbbiakban, mint
bérbeadó
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másrészről: Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület (székhelye: 6065 Lakitelek, Alkotmány utca
1. bírósági nyilvántartási száma: Pk. 60243/1989/2. adószáma: 19045009-1-03, képviseli: Madari
Andor elnök) továbbiakban, mint bérlő
alulírott helyen, időben, alábbiak szerint:
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének ZZZ/2014. (IV.03.) határozata alapján
bérbeadó bérbe adja, bérlő pedig bérbe veszi a Lakitelek Önkormányzat tulajdonában álló
Lakitelek, Széchenyi István krt. 48. szám alatti ingatlanban lévő összesen 64 m2 alapterületű garázs helyiséget a felek által megtekintett állapotban.
2. A bérbeadás célja bérlő tűzoltó gépjárműveinek, valamint tűzoltó szakfelszereléseinek
tárolása, illetve napi készenlétben tartása. Más célra a helyiség nem használható.
3. A bérleti szerződés határozatlan idejű, bérlő a bérleményt térítésmentesen használhatja.
4. A helyiség használatával felmerülő közüzemi díjak összegének megfizetésére bérlő a
Polgármesteri Hivatal által kiállított számla alapján köteles fizetni.
5. A bérlő karbantartási kötelezettsége a helyiség jó gazda módjára való rendben tartása,
takarítása, karbantartása.
6. A bérlő a helyiség átalakítására, korszerűsítésére a felek megállapodása alapján jogosult,
mely költségek viselését előzetesen egyeztetik.
7. A bérlő a helyiséget másnak bérbe nem adhatja.
8. Bérbeadó a bérleti szerződést azonnali hatállyal minden jogkövetkezmény nélkül felmondhatja, ha a bérlő a szerződésben foglaltakat, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseiben
foglalt kötelezettségeit megsérti, valamint a közüzemi díjakat nem fizeti be az előírt határidőre.
9. A bérleti szerződést egyéb esetekben a felek 180 napos felmondási idővel mondhatják
fel. A felmondás tárgyában a felek között az írásbeli szándékközlés kötelező.
10. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
11. A bérleti szerződésből eredő esetleges jogvita eldöntésére a felek a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
12. A felek a bérleti szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasást és értelmezést követően jóváhagyólag aláírták.
Lakitelek, 2014. április 4.

Felföldi Zoltán
Lakitelek Önkormányzata
bérbeadó

Madari Andor
Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület
bérlő
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25. NAPIREND –

Lakiteleki Faluszépítő Egyesület támogatása a Zöldövezet pályázat kapcsán
/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
79/2014. (IV.03.) határozata
Lakiteleki Faluszépítő Egyesület támogatása a Zöldövezet pályázat kapcsán
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Lakitelek Önkormányzata nevében Felföldi
Zoltán polgármester a Lakiteleki Faluszépítő Egyesülettel kötendő, a melléklet
szerinti támogatási szerződés ügyében eljárjon, és azt aláírja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

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

3. A támogatás összege, kifizetése:
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600.000.- Ft, azaz Hatszázezer forint (visszatérítendő támogatás), melyet a támogató a
támogatott bankszámlájára azonnal átutal, valamint
1.526.945.- Ft, azaz Egymillió-ötszázhuszonhatezer-kilencszáznegyvenöt forint (vissza
nem térítendő támogatás), melyet a támogató a támogatott bankszámlájára azonnal átutal,
valamint
4. A támogatás célja: A Lakiteleki Faluszépítő Egyesület által, a Zöldövezet pályázat keretében
megvalósított „Tavaszi faültetés” támogatása.
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. áprilisi ülésén dönt. A visszatérítendő
támogatást az Egyesület 2014. június 30. napjáig köteles Lakitelek Önkormányzata 5200001811100018 számú bankszámlájára visszautalni. A támogatott előtörlesztésre jogosult.
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. április 3.

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

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

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

26. NAPIREND –

Szikra tanya 46. (hrsz. 3585) önkormányzati ingatlan értékesítésre kijelölése
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság nem feltétlenül javasolja
eladni az ingatlant, azonban az értékesítéssel kijelölésre információ derülhet ki az ingatlan
értékéről.
Felföldi Zoltán polgármester: az ingatlan korábban is ki volt jelölve értékesítésre, azonban
komolyan vehető ajánlat akkor nem érkezett. Hamarosan elkészül az ingatlan értékbecslése.
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Madari Andor alpolgármester: értékbecslés csak akkor készüljön, ha konkrét ajánlat érkezik
be.
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: a bizottsági ülésen felmerült, hogy az ingatlan alatt lévő pince értékes, és akár a turizmusba is be lehetne vonni. Kérdés, hogy az ingatlan és a pince külön kezelhető-e.
Felföldi Zoltán polgármester: az ingatlanon inkább a pincének van értéke, mint a felette lévő
épületnek. Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2014. (IV.03.) határozata
Szikra tanya 46. (hrsz. 3585) önkormányzati ingatlan értékesítésre kijelölése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza.
1. A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a Lakitelek 3585 helyrajzi számú lakóház, udvar megnevezésű ingatlant.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert nyílt pályázati eljárás lefolytatására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Beruházási Csoport
- Irattár

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázat kiírója: Lakitelek Önkormányzata
A pályázat célja: 3585 hrsz-ú lakóház, udvar megnevezésű ingatlan (Szikra 46.) értékesítése
A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós
A pályázat tárgya: a lakiteleki 3585 helyrajzi számú ingatlan értékesítése
Az adott ingatlant kizárólag egyben lehet megpályázni. Az ingatlan értékesítésére csak abban
az esetben kerül sor, ha az egész területre vonatkozóan születik érvényes ajánlat. Az
értékesítéssel kapcsolatban felmerülő minden költség a vevőt terheli.
Ingatlan adatai: 5334 m2 térmértékű, kivett művelési ágú, belterületi ingatlan. Az ingatlan
beépített, egy kb. bruttó 250 m2 alapterületű alápincézett lakóépület áll rajta. Az ingatlanban 4
külön bejáratú lakás található, melyek területe 58 m2, 37 m2, 32 m2 és 58,5 m2. Az ingatlan
Lakitelek-Tőserdő területén található, a Csöpp utcáról közvetlenül megközelíthető.
Az ajánlatok benyújtásának helye, módja: A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani
Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Polgármesteri Hivatal, Lakitelek, 6065, Széchenyi krt.
48.). A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK 3585 HRSZ-Ú, SZIKRA 46. INGATLAN
MEGVÁSÁRLÁSÁRA-FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget
fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a
vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10
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napon belül visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal
pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 5200001811100018 számú számla javára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 25. 10.00 óra
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
• A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza a terület ajánlott
vételárát.
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
• Pályázati díj megfizetésének igazolása.
• Nyilatkozat az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
A beérkezett pályázatok bontására 2014. április 25-én 11.00 órakor kerül sor. Az ajánlatok
bontásánál minden ajánlattevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek Önkormányzata
Polgármestere, vagy annak meghatalmazottja végzi. Az pályázatok elbírálását a Képviselőtestület soron következő ülésén tárgyalja.
A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár alapján
történik.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Lakitelek Polgármesterétől, Jegyzőjétől és
Alpolgármesterétől személyesen (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es
telefonszámon, vagy a polgarmester@lakitelek.hu e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában
visszavonja, érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilvánítsa vagy új pályázatot írjon ki.
Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli
értesítést kap.
Lakitelek, 2014. április 3.

Felföldi Zoltán
polgármester

27. NAPIREND –

Szent Flórián-napi majális
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: a bizottság ülésén problémaként merült fel, hogy továbbra sem láthatók a lakiteleki rendezvények ütemezései és a rá
való források sem. A majális nem a civil szervezeteknek elkülönített pénzből kapna támogatást, hanem a rendezvénykeretből. A bizottság végül támogatta a majális támogatását.
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
81/2014. (IV.03.) határozata
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Szent Flórián-napi tűzoltómajális támogatása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó
Egyesület 2014. május 3-án Szent Flórián-napi tűzoltómajális címmel rendezvényt
szervezzen a Takarékszövetkezet és a Művelődési Ház közötti területen.
Lakitelek Önkormányzata biztosítja a rendezvényhez
• a területet,
• az áramvételezési lehetőséget,
• a Településüzemeltetési Csoport segítségét a rendezvény előtti és utáni
munkálatokban, a rendezvény takarításában.
Az Önkormányzat 300.000 Ft pénzügyi kerettel támogatja a rendezvény megszervezését, mely összeg szükség esetén kerülne felhasználásra.
A Képviselő-testület megbízza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a rendezvény
megvalósításának részleteiről tárgyalásokat folytasson a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

28. NAPIREND –

- Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Irattár

Lakiteleki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 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
82/2014. (IV.03.) határozata
Lakiteleki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
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Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Irattár

Lakitelek Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
1. Módosul a Szervezeti és Működési Szabályzat 45. § az alábbiak szerint:
Belső ellenőrzési feladatok ellátása
45. §
(1) A jegyző Gondoskodik a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, ennek
keretében különösen:
a) előkészíti az önkormányzat belső ellenőrzésének meghatározására vonatkozó testületi
döntéseket,
b) testületi jóváhagyásra előkészíti az önkormányzat éves belső ellenőrzési tervét,
c) fogadja, értékeli a belső ellenőrzési jelentéseket, előkészíti a szükséges
intézkedéseket, indokolt esetben gondoskodik ezek testületi előterjesztésre történő
előkészítéséről,
d) előkészíti a testületi előterjesztést a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési
jelentésről.
e) megszervezi és működteti a belső ellenőrzést, biztosítja annak függetlenségét.
f) A belső ellenőrzési feladatok ellátása: A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Bkr.) 15. § (7) bekezdés a) pontjára figyelemmel az Önkormányzatnál, a
Hivatalnál és az intézményeknél, valamint a társulásnál a belső ellenőrzést polgári, jogi
szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr látja el.
g)A belső ellenőr jogállása és feladatai: A Bkr. 15. § (2) bekezdésére figyelemmel a belső
ellenőrzést végző személy jogállását, feladatait az alábbiak szerint írom elő: A belső
ellenőrzést végző személy tevékenységét, a jegyzőnek közvetlenül alárendelve végzi,
jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.
(2) A jegyző köteles biztosítani a belső ellenőr funkcionális függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében:
a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron
kívüli ellenőrzések figyelembevételével;
b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása;
c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása;
d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése;
e) a belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban
lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható
be.
(3) A belső ellenőr nem vehet részt a hivatal operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában, különösen az alábbiakban:
a) a hivatal működésével kapcsolatos döntések meghozatala, ide nem értve a Bkr 21. §
(4) bekezdés a) pontjában foglaltakat;
b) a hivatal bármely végrehajtási vagy irányítási tevékenységében való részvétel;
c) pénzügyi tranzakciók kezdeményezése, vagy jóváhagyása, vagy kötelezettség vállalása, a belső ellenőrzésre vonatkozókon kívül;
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d) a szervezet bármely, nem a belső ellenőrzési egység által alkalmazott munkatársa tevékenységének irányítása, kivéve, ha ezek a munkatársak szakértőként segítik a belső
ellenőröket;
e) belső szabályzatok elkészítése, a belső ellenőrzésre vonatkozókon kívül;
f) intézkedési terv elkészítése, a belső ellenőrzésre vonatkozókon kívül.
(4) A belső ellenőrnek tevékenysége során függetlennek, külső befolyástól mentesnek, pártatlannak és tárgyilagosnak kell lennie.
(5) A belső ellenőrzést végző személy, tevékenységének tervezése során önállóan jár el, ellenőrzési terveit kockázatelemzésre alapozva és a soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével állítja össze.
(6) A vizsgálatvezető az ellenőrzési programot szakmai megítélésének megfelelően állítja öszsze.
(7) A belső ellenőr önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat
tartalmazó ellenőrzési jelentést.
2. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi 45/A §-sal egészül ki:
45/A §
A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed:
(1) az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.
(2) A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata:
a) elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének
gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
b) elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon
megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók
valódiságát;
c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
d) nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.
(3) A belső ellenőrzési vezető feladata:
a) a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése;
b) a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének – helyi önkormányzatok esetén képviselő-testület
–jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése;
c) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának
irányítása;
d) az ellenőrzések összehangolása;
e) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül
fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a
megfelelő eljárások megindítására;
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f) a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője
számára történő megküldése a 43. § (4) bekezdésének megfelelően;
g) az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés Bkr 48.
§-ban foglaltak szerinti összeállítása.
(4) A (3) bekezdésben foglalt feladatokon túl a belső ellenőrzési vezető köteles:
a) gondoskodni arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által
közzétett módszertani útmutatók;
b) gondoskodni a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, a költségvetési szerv vezetőjének
döntésétől függően a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról;
c) biztosítani a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, ennek érdekében – a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott – éves képzési tervet készíteni és gondoskodni
annak megvalósításáról;
d) a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól
való eltérésekről tájékoztatni;
e) kialakítani és működtetni aBkr 50. §-ban meghatározott nyilvántartást;
f) a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartani az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat, valamint gondoskodni arról,
hogy a belső ellenőrzést végzők tevékenységüket ezek figyelembevételével végezzék.
(5) Belső ellenőrzési tevékenység az alábbi szerveknél történik.
a) az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok,
b) a Hivatal működésével kapcsolatos feladatok
c) az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek feladatai,
d) az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági
társaságok,
e) az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatásokkal
kapcsolatosan a kedvezményezett szervezetek.
3. Módosul a Szervezeti és Működési Szabályzat 46. § az alábbiak szerint:

46. §
(1)
A belső ellenőr elkészíti az ellenőrzési programot, a jóváhagyott éves ellenőrzési
terv alapján szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve
informatikai rendszerellenőrzéseket végez.
(2)
Az ellenőrzések keretében vizsgálja és értékeli
a) a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítése
és működése során megfelelő módon érvényesülnek-e a jogszabályokban,
szabályzatokban, képviselő-testületi döntésekben meghatározottak,
b) a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát,
hatékonyságát és eredményességét,
c) a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és
gyarapítását, az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát.
(3)
Megállapításokat és javaslatokat tesz, elemzéseket és értékeléseket készít a a
gazdálkodás eredményességének növelésére, a kockázati tényezők, hiányosságok
kiküszöbölésére, a szabálytalanságok megelőzésére és feltárására, a FEUVE rendszer
javítására és továbbfejlesztésére.
(4)
Nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.
(5)
Részt vesz az önkormányzat pénzügyi-gazdasági ellenőrzését végző egyéb
szervek által tartott realizáló tárgyaláson, s közreműködik a tapasztalatok
hasznosításában.
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(6)
Ellátja a közbeszerzések és közbeszerzési eljárások ellenőrzését.
(7)
Tanácsadási tevékenységet lát el a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a
belső ellenőrzési kézikönyv szerint.
(8)
elkészíti a belső ellenőrzési kézikönyvet;
(9)
összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési
terveket, azok jóváhagyása után végrehajtja azokat, valamint megvalósulásukat nyomon
követi;
(10) megszervezi a belső ellenőrzési tevékenységet, összehangolja és irányítja az
ellenőrzések végrehajtását;
(11) gondoskodik az ellenőrzési jelentés megküldéséről az ellenőrzött szerv, illetve
szervezeti egység számára;
(12) haladéktalanul tájékoztatja a Jegyzőt, ha az ellenőrzés során büntető-,
szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó körülmény
gyanúja merül fel, s javaslatot tesz a megfelelő eljárások megindítására;
(13) megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a Jegyző és a Polgármester
részére, melyeket a Polgármester indokolt esetben a Képviselő-testület soron következő
ülésére terjeszt elő;
(14) összeállítja az éves ellenőrzési és összefoglaló ellenőrzési jelentést; amelynek
keretében elkészíti a belső ellenőrzés minőségértékelését, s javaslatot tesz a feltételeknek
az éves tervvel való összehangolására;
(15) gondoskodik az ellenőrzések nyilvántartásáról, az ellenőrzési dokumentumok
megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról;
(16) elkészíti az éves képzési tervet a belső ellenőrök szakmai továbbképzése
érdekében, s gondoskodik annak végrehajtásáról;
(17) tájékoztatja a Jegyzőt az éves ellenőrzési terv megvalósításáról és az attól való
eltérésekről;
(18)
kialakítja és működteti a nyilvántartási rendszert, amellyel nyomon követi az
intézkedési tervek végrehajtását.
3. Módosul a Szervezeti és Működési Szabályzat 47. § az alábbiak szerint:
47. §
A belső ellenőrzési feladatellátás részletes szabályait a Belső ellenőrzési kézikönyv

(1)
rögzíti.
(2)
A belső ellenőrzés magában foglalja az önkormányzat belső ellenőrzését és az
önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények felügyeleti ellenőrzését is.
(3)
A Hivatalon belüli első számú vezetői ellenőrzés a FEUVE. Ennek működtetésére
vonatkozó szabályzatok: az Ellenőrzési nyomvonal és a Szabálytalanságok kezelésének
eljárási rendje, amely a PH SZMSZ 3. és 4. számú melléklete.
(4)
A kockázatkezelés rendjének kialakításával és az ennek alapján megtett
intézkedésekkel biztosítani kell, hogy a kockázatok csökkenjenek, illetve szűnjenek meg a
Hivatal tevékenységének ellátásában. A kockázatkezelés rendjét a PH SZMSZ 2. számú
melléklete tartalmazza.

Egyebekben a Lakitelek Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata
változatlan tartalommal marad.
Lakitelek Polgármesteri Hivatala jelen Szervezeti és Működési Szabályzata a 2014. április
ZZ napján lép hatályba.
Lakitelek, 2014. április ZZ
dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző
A PH SZMSZ-t jóváhagyta Lakitelek Képviselő-testülete a ZZ/2014. (ZZ) határozatával,
52

mely 2014. április ZZ-től hatályos.
Felföldi Zoltán
polgármester

29. NAPIREND –

Beszámoló a Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról
/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
83/2014. (IV.03.) határozata
A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsában végzett
2013. évi munkáról szóló beszámoló elfogadása
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület a Felföldi Zoltán polgármester, mint a Tisza-menti Köznevelési
és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának tagja által készített 2013. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

30. NAPIREND –

- Irattár

Állami utak önkormányzati tulajdonba vételének visszavonása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: az előterjesztésben szereplő utakra a Népfőiskolának volt
szüksége a beruházása kapcsán. Korábban volt lehetőség arra, hogy az Önkormányzat állami
utakat igényelhet meg, ezzel az Önkormányzat élt is, segítve a Népfőiskola beruházását. Időközben a katolikus egyház is megkérelmezte az utakat, ezért az önkormányzati igénylést az
Önkormányzat visszavonná. Megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
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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
84/2014. (IV.03.) határozata
Lakitelek 044/67, 044/34 és 045 hrsz-ú állami utak önkormányzati tulajdonba vételének
visszavonása
Lakitelek
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

1.

A Képviselő-testület a 226/2013. (IX.17.) számú határozatában kezdeményezett, lakiteleki 044/34, 044/67 és 045 hrsz-ú utak önkormányzati tulajdonba
vételét visszavonja.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonba vétel visszavonása kapcsán teljes körűen eljárjon.

Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Beruházási Csoport
- Irattár

31. NAPIREND –

Lakitelek Önkormányzata Környezeti Fenntarthatósági Tervének felülvizsgálata
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: a Környezeti Fenntarthatósági Terv felülvizsgálata pályázati
kötelezettség. 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
85/2014. (IV.03.) határozata
Lakitelek Önkormányzata Környezeti Fenntarthatósági Tervének felülvizsgálata
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Lakitelek Önkormányzata Környezeti Fenntarthatósági Tervének felülvizsgált változatát az előterjesztés szerinti formában elfogadja.
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Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

32. NAPIREND –

- Beruházási Csoport
- Irattár

Lakitelek Önkormányzata Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata
/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
86/2014. (IV.03.) határozata
Lakitelek Önkormányzata Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Lakitelek Önkormányzata Környezetvédelmi Programjának felülvizsgált változatát az előterjesztés szerinti formában elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

33. NAPIREND –

- Beruházási Csoport
- Irattár

Egyéb ügyek

1) Felföldi Zoltán polgármester: három pályázati eredményről tájékoztatja a Képviselőtestületet:
- 4 millió Ft munkahelyteremtő támogatásban részesült a Laki-Konyha Kft.
- 145 millió Ft támogatásban részesült az Eötvös Iskola energetikai korszerűsítéséről
szóló pályázat, itt azok a fejlesztések történnek meg, melyek a KEOP 620 pályázat
során nem tudtak megvalósulni
- 58 millió Ft támogatásban részesült a Laki-Gazda Kft, melyből megvalósulhat
Lakiteleken is a szelektív hulladékgyűjtés.
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2) Felföldi Zoltán polgármester: a rendőrség jelezte, hogy szokás több településen, hogy a
településen jól teljesítő körzeti megbízottat valamilyen jutalomban részesíti. A lakiteleki körzeti
megbízott tekintetében egy önkormányzati jutalom adományozását javasolja a Képviselőtestületnek.
Sallai András képviselő: a körzeti megbízott megérdemelne valamilyen elismerést, de ebben
a pillanatban az nem eldönthető, hogy pontosan mit. Kéri, hogy alternatívák legyenek összegyűjtve.
Szentirmay Tamás képviselő: mivel a helyi kitüntető díjakhoz nem jár pénz, így ebben az
esetben sem javasolja. Polgármesteri vagy alpolgármesteri keretből is lehetne finanszírozni.
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

Czinege Edit
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sallai András
jegyzőkönyv-hitelesítő
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