JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. május 8-i rendes, nyílt üléséről

Rendeletek: 16, 17, 18/2014. (V.09.)
Határozatok: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127/2014. (V.08.)

KT-2014-7/a

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-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
Fésűs Ferenc
Ónodi Árpád
Harmatos Zoltán
Tóthné Balla Mária
Belicza András
Varga Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
külső bizottsági tag
pénzügyi csoportvezető
Laki-Gazda, Laki-Park, Tőserdő Kft. ügyvezetője
Tőserdő Kft.
Tőserdő Kft.
Plain Rock Egyesület vezetője
Széna vagy Szalma Fesztivál szervezője
Laki-Konyha Kft. ügyvezetője
programszervező
jegyzőkönyv-vezető

Felföldi Zoltán polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a 7 fő képviselőből 7 fő jelen
van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Czinege Edit és dr. Rácz Péter képviselőket javasolja.
Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Felföldi Zoltán polgármester a napirendet az alábbi módosítások szerint javasolja
elfogadásra:
- 36. napirendként javasolja tárgyalni: Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
2013. évi zárszámadásának elfogadása,
- 37. napirendként javasolja tárgyalni: Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
társulási megállapodásának módosítása.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a módosított napirendet.
A Képviselő-testület a módosított napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
NAPIREND:
1. Beszámoló a Gyermekvédelmi Szolgálat 2013. évi munkájáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
2. Beszámoló a Családsegítő Szolgálat 2013. évi munkájáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
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3. Dr. Nyirády Tamás szülész-nőgyógyász vállalkozói díj igénye
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
4. Dr. Sajósi Iván gyermekorvossal kötendő megállapodás iskolaorvosi feladat
ellátására
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
5. 2014. évi Tősfeszt megrendezése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
6. VI. Széna vagy Szalma Hagyományőrző Fesztivál megrendezése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
7. Visszatérítendő támogatás nyújtása a Lakiteleki Torna Egylet részére
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
8. Laki-Gazda Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának
elfogadása és az ügyvezető részére felmentvény megadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
9. Laki-Park Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása és az
ügyvezető részére felmentvény megadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
10. Laki-Agrár Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása és az
ügyvezető részére felmentvény megadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
11. Tőserdő Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása és az
ügyvezető részére felmentvény megadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
12. Tőserdő Kft. 2013. évi eredmény felosztása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
13. Tőserdő Kft. ügyvezetőjének jutalmazása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
14. Laki-Konyha Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása és az
ügyvezető részére felmentvény megadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
15. Laki-Konyha Kft. 2013. évi eredmény felosztása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
16. Laki-Konyha Kft. ügyvezetőjének jutalmazása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
17. Tájékoztató a Laki-Konyha Kft. belső ellenőri jegyzőkönyvéről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
18. Lakiteleki Közvilágítási Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának
elfogadása és az ügyvezető részére felmentvény megadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
19. Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves
beszámolójának elfogadása és az ügyvezető részére felmentvény megadása
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Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
20. Tájékoztató a 2014. március 29. és április 25. közötti időszak polgármesteri
munkáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
21. Tájékoztató a 2014. március 29. és április 25. közötti időszak alpolgármesteri
munkáról
Előadó: Madari Andor alpolgármester
22. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
23. Bérleti szerződés kötése a Tőserdő Turisztikai Kft-vel
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
24. Eszközök ingyenes használatra és üzemeltetésre átadása a Gondozási Központ
részére
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
25. Lakitelek Önkormányzata és intézményei Közbeszerzési terv módosítása a 2014.
költségvetési évre
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
26. Iskolaigazgatói pályázat véleményezése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
27. Megállapodás kötése a Lakiteleki Takarékszövetkezettel
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
28. Szikra 46. önkormányzati ingatlan értékesítésére kiírt pályázat zárása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
29. A településkép alakításáról és védelméről szóló 13/2013. (V.03.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
30. 181/2012. (XI.08.) számú önkormányzati határozat módosítása a kamaszjátszótér
kapcsán
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
31. Lakitelek Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.07.)
önkormányzati rendelet módosítása közterület-felügyelő alkalmazása kapcsán
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
32. Pályázat kiírása lakiteleki civil szervezetek 2014. évi támogatására
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
33. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli szolgáltatási díjairól
és az anyakönyvvezető díjazásáról szóló 15/2011. (IV.8.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
34. Az Önkormányzat kezelésében lévő utak javítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
35. Tájékoztató a 2013. október 1. és 2014. április 30. között lefolytatott beszerzésekről
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Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
36. Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. évi zárszámadásának
elfogadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
37. Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
38. Egyéb ügyek
ZÁRT ÜLÉS
39. Ajánlatok Tőserdő üdülőterület közvilágításának korszerűsítésére
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
40. Tagi kölcsön nyújtása a Lakiteleki Közvilágítási Kft. részére
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
41. Pályázat kiírása önkormányzati lakások bérbeadására
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

1. NAPIREND –

Beszámoló a Gyermekvédelmi Szolgálat 2013. évi munkájáról
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
dr. Rácz Péter képviselő: a beszámoló szerint nincs az iskolában pszichológus. Úgy tudja,
500 fő felett fél állásban alkalmazni lehetne.
Olajos István képviselő, iskolaigazgató: a köznevelési törvény szerint valóban lehetne az
iskolának pszichológusa, azonban még a tankerületnek sincs. Az iskolának jelenleg nincs
lehetősége iskolapszichológust felvennie.
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
91/2014. (V.08.) határozata
Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

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

2. NAPIREND –

- Vargáné Subicz Beáta
- Irattár

Beszámoló a Családsegítő Szolgálat 2013. évi munkájáról
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy 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
92/2014. (V.08.) határozata
Beszámoló a Családsegítő Szolgálat 2013. évi munkájáról
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület a Családsegítő Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Felföldi Zoltán polgármester
azonnal

Értesül:

- Tóth Sándor
- Irattár

3. NAPIREND –

Dr. Nyirády Tamás szülész-nőgyógyász vállalkozói díj igénye
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a beszámolóhoz van-e hozzászólás?
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság azt javasolja, hogy a
Képviselő-testület adja meg a kért igényt, azonban csak a tárgyévre vonatkozóan.
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: örül a Pénzügyi Bizottság
véleményének, a bizottság hasonló állásponton volt, támogatja a javaslatot.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
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A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2014. (V.08.) határozata
Dr. Nyirády Tamás részére vállalkozói díj megállapítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy dr. Nyirády Tamás szülész-nőgyógyász
részére havi bruttó 20 000 Ft kerüljön kifizetésre számla ellenében a terhes
gondozással összefüggő költségei fedezésére 2014. december 31-ig bezáróan.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

4. NAPIREND –

- dr. Nyirády Tamás
- Pénzügyi csoport
- Irattár

Dr. Sajósi Iván gyermekorvossal
iskolaorvosi feladat ellátására

kötendő

megállapodás

/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottságnak hasonló véleménye
van, mint dr. Nyírády Tamás esetében, annyi különbséggel, hogy a 30.000 Ft összeget 20.000
Ft-ra javasolja módosítani, valamint nem visszamenőleges hatállyal, hanem júniustól.
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: a bizottság hasonló
véleményen van.
Szentirmay Tamás képviselő: az Emberi Erőforrások Bizottsága 2014. júliustól javasolja a
szerződés megkötését.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a Pénzügyi Bizottság által javasolt
határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett,
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2014. (V.08.) határozata
Dr. Sajósi Iván gyermekorvossal iskolaorvosi ellátásra kötendő megállapodás
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
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A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert a Dr.
Sajósi Ivánnal kötendő, iskolaorvosi ellátásra vonatkozó megállapodás
megkötésére havi bruttó 20 000 Ft összegben 2014. június 1. napjától
2014. december 31-ig bezáróan.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Dr. Sajósi Iván
- Pénzügyi csoport
- Irattár

MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyrészt Lakitelek Önkormányzata (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.) képviseli
Felföldi Zoltán polgármester, másrészt a Sanamedic Kft. (6035 Ballószög, Deák F. u. 38.)
képviseli Dr. Sajósi Iván, között az alábbi tárgyban és tartalommal:
Az iskolafenntartó társulás határozata alapján az iskolaorvosi feladatokat Dr. Sajósi Iván
gyermekorvos látja el a Lakitelek, Széchenyi krt. 44. sz. alatti gyermekorvosi rendelőben. Az
iskolaorvosi ellátás költségeihez Lakitelek Önkormányzata havi bruttó 20 000 Ft összeggel
járul hozzá 2014. június elsejétől 2014. december 31-ig tartó időtartamban.
A kifizetés számla ellenében történik minden hó 15. napjáig.
Jelen megállapodást felek mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.
Lakitelek, 2014. május 15.

Felföldi Zoltán
polgármester
Lakitelek Önkormányzata

5. NAPIREND –

Dr. Sajósi Iván
gyermekorvos
Sanamedic Bt.

2014. évi Tősfeszt megrendezése
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: köszönti Ónodi Árpádot, a kiskunfélegyházi Plain Rock
Egyesület elnökét. Az előterjesztés tartalmazza a programtervet és a költségvetési tervet.
Megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
dr. Rácz Péter képviselő: a jegyárak között három napos fesztiváljegy szerepel, de csak két
napos lesz a fesztivál.
Ónodi Árpád, Plain Rock Egyesület elnöke: a harmadik, vasárnapi napot ajándékként
szeretné megtartani a fesztiválozóknak, hogy használhassák a fürdőt, de azon a napon már
nem lesz program.
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Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: örömmel olvasta, hogy a
Tősfeszt az egyik legdinamikusabban fejlődő fesztivál a környéken, melyhez gratulál.
Szentirmay Tamás képviselő: a Tőserdő Kft. támogatja-e a rendezvényt, illetve az 50-50%os bevételi és kiadási megosztást?
Felföldi Zoltán polgármester: a döntés felelőssége a tulajdonosé, azaz a Képviselőtestületé, ezért kerül most tárgyalásra.
Ónodi Árpád, Plain Rock Egyesület elnöke: üdvözli azokat a változásokat, melyek az elmúlt
egy évben történtek a Tőserdőben. A Szegedi Tudományegyetem rendezvényszervező
szakán előadást tarthatott a Tősfeszt, illetve a Tősrock fesztiválról, melyet a szakmában már
jegyeznek és ez jó jel.
Tornyi Gyula, Tőserdő Kft. ügyvezetője: ügyvezetőként felelős azért, hogy a Tőserdő Kft.
nyereséges legyen, ezt mindig szem előtt kell tartania. A bevételeknél a jegyárakból jóval
magasabb bevétel van feltételezve, mint tavaly a tényadatok voltak. A költségvetésben nincs
kirészletezve, hogy melyek azok a tételek, amiket a Tőserdő Kft. el tud majd számolni. Ismét
kéri a Képviselő-testület készfizető kezességvállalását, mint a tavalyi esztendőben.
Ónodi Árpád, Plain Rock Egyesület elnöke: a költségvetésben minden bevétel és minden
kiadás közös. A bevétel emelkedést arra alapozza, hogy tapasztalatai szerint a válságot
követően ismét kezd élénkülni a fesztiválozás. Idén kétszer annyi híres zenekar lesz a
fesztiválon, mint tavaly. 2013 óta újabb promóciós csatornák nyíltak a Plain Rock Egyesület
előtt, ez is segíthet a fesztivál sikerében.
Szentirmay Tamás képviselő: a fesztivált nyereségesre vagy még csak nullára kihozni csak
a fesztiválbelépőkből szerinte nem lehetséges. Ha az Egyesület biztos a fesztivál sikerében,
önállóan is megszervezhetné a rendezvényt.
Ónodi Árpád, Plain Rock Egyesület elnöke: az Egyesületnek nincs tőkéje, így szükséges
támogató fél részvétele a szervezésben. Azért Lakiteleken szervezi meg a fesztivált, mivel a
környékben Lakitelek a legkonstruktívabb a rendezvény szervezését illetően.
Sallai András képviselő: a Tőserdő Kft-nek mi a véleménye a harmadik napos fürdőzéshez,
mint ingyen juttatáshoz?
Tornyi Gyula, Tőserdő Kft. ügyvezetője: ha a fesztivál bevétele fedezi ezt a kiadást, akkor
nincs ellenvetése.
Madari Andor alpolgármester: minden rendezvény pénzbe kerül. Egy jó rendezvény a
település hírnevét emeli. Tavaly 300.000 Ft költségébe került a falunak a Tősrock fesztivál,
ellenben egy magas színvonalú rendezvényt kapott.
Szentirmay Tamás képviselő: a Tőserdő Kft-t nem lehet kényszeríteni arra, hogy egy
veszteséges, pénzügyileg bizonytalan vállalkozásba belefogjon. Az Egyesület önállóan
rendezze meg a fesztivált.
Felföldi Zoltán polgármester: a 2014. évi költségvetésben van pénz beállítva kulturális
rendezvények finanszírozására. A Tőserdő Kft. ügyvezetője azért kéri a tavalyi évhez hasonló
készfizető kezességet, hogy veszteség ne álljon fenn az oldalán.
Ónodi Árpád, Plain Rock Egyesület elnöke: hosszú távon elképzelhetőnek tartja, hogy
önállóan rendezze meg az Egyesület a fesztivált a Tősfürdő kibérlésével. Erre eddig ajánlatot
nem kapott, nincs tisztában a fürdő bérleti díjával.
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Belicza András programszervező: meg kell rendezni a Tősfesztet. Egy kétnapos fesztiválnál
egy esetleges 300.000 Ft-os deficit vállalható, ha igényes a fesztivál, a Tősfeszt pedig az.
Madari Andor alpolgármester: inkább a közös megrendezést támogatja a Tősfürdő
Egyesület részére való bérbeadása helyett.
Tornyi Gyula, Tőserdő Kft. ügyvezetője: a Tősfürdőnek bérletesei vannak, így reggeltől
estig biztosítani kell a fürdő zavartalanságát, melyet nem lát tisztán a Szentirmay Tamás által
felvázolt javaslatban. Javasolja, hogy 2014-ben még az eredeti felállásban legyen megtartva a
fesztivál, 2015-től pedig lehetne gondolkodni az önálló szervezésben.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta Szentirmay Tamás azon indítványát,
hogy a Tőserdő Kft. adja bérbe a Tősfürdőt a Plain Rock Egyesületnek térítésmentesen, illetve
a Tősfesztet az Egyesület önállóan rendezze meg.
A Képviselő-testület Szentirmay Tamás indítványát 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazat
mellett, tartózkodás nélkül elutasította.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett,
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2014. (V.08.) határozata
Tősfeszt Fesztivál megrendezése
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület hozzájárul a TŐSFESZT Fesztivál megtartásához.
A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a szükséges
együttműködési szerződés megkötését készítse elő, és azt terjessze a
Képviselő-testület elé. Legkésőbb a rendezvényt követő harmadik rendes
testületi ülésre készüljön beszámoló a rendezvény sikeréről és főbb
eseményeiről.
Felelős:
Határidő:

Felföldi Zoltán polgármester
azonnal

Értesül:

- Plain Rock Egyesület
- Irattár

6. NAPIREND –

VI. Széna vagy Szalma Hagyományőrző Fesztivál megrendezése
/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 javasolja, hogy
összességében 300.000 Ft-tal támogassa az Önkormányzat a rendezvényt, melyből 200.000
Ft természetbeni juttatás, 100.000 Ft pedig pénzbeli támogatás.
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
96/2014. (V.08.) határozata
VI. Széna vagy Szalma Hagyományőrző Fesztivál megrendezése
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület támogatja a VI. Széna vagy Szalma Hagyományőrző Fesztivál
megrendezését, melynek lebonyolítására a fesztivált szervező Lakiteleki Tölgy
Alapítvány részére az alábbi támogatást nyújtja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Terület térítésmentes használata
Elektromos áram és közművek térítésmentes biztosítása.
Településüzemeltetési csoport térítésmentes segítsége a terület
rendezéséhez, tisztán tartásához.
A biztonsági tényezőket szem előtt tartva egy előzetes biztonságtechnikai
bejárás az Önkormányzattal szerződésben álló szakember segítségével.
Mobil illemhelyek bérlésének biztosítása
A rendezvénnyel kapcsolatos szerzői jogi díjak fedezése (Artisjus díjak)
A 2014. évi költségvetésből 100.000 Ft támogatás.

Felelős:
Határidő:

Felföldi Zoltán polgármester
azonnal

Értesül:

- Lakiteleki Tölgy Alapítvány
- Irattár

7. NAPIREND –

Visszatérítendő támogatás nyújtása a Lakiteleki Torna Egylet
részére
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: az Egylet tudja vállalni, hogy 2014. december 31. napjáig fizeti
vissza a támogatást. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Madari Andor alpolgármester: ne egyben történjen a támogatás átutalása, hanem a
költségek felmerülése szerint arányosan.
Sallai András képviselő: támogatja a felvetést, azonban erről időben tájékoztatni kell az
Egylet vezetőit is, hogy tudják, mire számíthatnak.
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
97/2014. (V.08.) határozata
Visszatérítendő támogatás nyújtása a Lakiteleki Torna Egylet részére
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és a következő
határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat nevében Felföldi Zoltán
polgármester a melléklet szerinti visszatérítendő támogatási szerződés
ügyében eljárjon, és azt aláírja.
Felelős:
Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Pénzügyi Csoport
- Lakiteleki Torna Egylet
- Irattár

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

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

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

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

Lakiteleki Torna Egylet
6065 Lakitelek, ……………………
…………………………
…………………………
Ujváry Kálmán elnökhelyettes

3. A támogatás összege, kifizetése:
877.941.- Ft, azaz Nyolcszázhetvenhétezer-kilencszáznegyvenegy forint (visszatérítendő
támogatás), melyet a támogató a támogatott bankszámlájára a felmerülő igényeknek
megfelelően átutal.
4. A támogatás célja:
A Lakiteleki Torna Egylet 2014/2015. évi MLSZ országos sporttelep felújítási program keretében
automata öntöző berendezés kiépítéséhez önerő biztosítása ahhoz, hogy 2014 tavaszán
megvalósítható legyen a pályázati cél.
5. Számadási kötelezettség:
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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: 2015. március 15.
A számadás elfogadásáról a Képviselőtestület 2015. áprilisi ülésén dönt. A visszatérítendő
támogatást az Egyesület 2014. december 29. napjáig köteles Lakitelek Önkormányzata
52000018-11100018 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. május 15.

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

8. NAPIREND –

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

Laki-Gazda Nonprofit Kft. 2013.
beszámolójának elfogadása és
felmentvény megadása

évi
az

egyszerűsített éves
ügyvezető részére

/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
98/2014. (V.08.) határozata
Laki-Gazda Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Laki-Gazda Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves
beszámolóját és mérlegét a mellékletekkel elfogadja.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
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Értesül:

- Laki-Gazda Nonprofit Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

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
99/2014. (V.08.) határozata
Laki-Gazda Nonprofit Kft. ügyvezetője részére felmentvény megadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Tornyi Gyula, a Laki-Gazda Nonprofit Kft. ügyvezetője részére
a 2013. gazdasági évre vonatkozóan felmentvényt ad, mivel az ügyvezető a 2013.
gazdasági évben a társaság érdekeinek megfelelő módon végezte munkáját.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

9. NAPIREND –

- Laki-Gazda Nonprofit Kft.
- Irattár

Laki-Park Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának
elfogadása és az ügyvezető részére felmentvény megadása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy 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
100/2014. (V.08.) határozata
Laki-Park Kft. 2013 évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Felföldi

Zoltán

polgármester

előterjesztését

A Képviselő-testület a Laki-Park Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját és
mérlegét a mellékletekkel elfogadja.

Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
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Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Laki-Park Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

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
101/2014. (V.08.) határozata
Laki-Park Kft. ügyvezetője részére felmentvény megadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Tornyi Gyula, a Laki-Park Kft. ügyvezetője részére a 2013.
gazdasági évre vonatkozóan felmentvényt ad, mivel az ügyvezető a 2013.
gazdasági évben a társaság érdekeinek megfelelő módon végezte munkáját.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

10. NAPIREND –

- Laki-Park Kft.
- Irattár

Laki-Agrár Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának
elfogadása és az ügyvezető részére felmentvény megadása
/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
102/2014. (V.08.) határozata
Laki-Agrár Kft. 2013 évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Felföldi

Zoltán

polgármester

előterjesztését

A Képviselő-testület a Laki-Agrár Kft. 2013. évi egyszerűsített éves éves beszámolóját és
mérlegét a mellékletekkel elfogadja.
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Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Laki-Agrár Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

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
103/2014. (V.08.) határozata
Laki-Agrár Kft. ügyvezetője részére felmentvény megadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Tornyi Gyula, a Laki-Agrár Kft. ügyvezetője részére a 2013.
gazdasági évre vonatkozóan felmentvényt ad, mivel az ügyvezető a 2013.
gazdasági évben a társaság érdekeinek megfelelő módon végezte munkáját.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

11. NAPIREND –

- Laki-Agrár Kft.
- Irattár

Tőserdő Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának
elfogadása és az ügyvezető részére felmentvény megadása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Czinege Edit képviselő: mi a különbség a korábban kiadott és az új előterjesztés között?
Felföldi Zoltán polgármester: az ügyvezetés, a felügyelő bizottság, a könyvelő és a
könyvvizsgáló figyelmét is elkerülte az a tény, hogy 2012-ben a Kft. jelentősen veszteséges
volt, így negatívba fordult a saját tőkéje, ami miatt a 2013. évi nyereség jelentős részét a saját
tőke visszapótlására kell felhasználni addig, amíg el nem éri a jegyzett tőkét. Így az osztalék
jelentősen kevesebb lesz a Tőserdő Kft-nél. 6,3 millió Ft helyett most csak 1,1 millió Ft az
osztalék. Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
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104/2014. (V.08.) határozata
Tőserdő Kft. 2013 évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tőserdő Turisztikai Kft. 2013. évi egyszerűsített éves
beszámolóját és mérlegét a mellékletekkel elfogadja.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Tőserdő Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

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
105/2014. (V.08.) határozata
Tőserdő Kft. ügyvezetője részére felmentvény megadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Tornyi Gyula, a Tőserdő Turisztikai Kft. ügyvezetője részére a
2013. gazdasági évre vonatkozóan felmentvényt ad, mivel az ügyvezető a 2013.
gazdasági évben a társaság érdekeinek megfelelő módon végezte munkáját.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

12. NAPIREND –

- Tőserdő Kft.
- Irattár

Tőserdő Kft. 2013. évi eredmény felosztása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: 6,3 millió Ft eredményből 1,1 millió Ft vehető ki osztalékként,
melynek 10%-a lesz a civil szervezetek támogatása, a fennmaradó összeg pedig
idegenforgalmi célú beruházásra kerülne felhasználásra. Megkérdezi, van-e az
előterjesztéshez hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
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A Képviselő-testület a határozat tervezetet 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett,
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
106/2014. (V.08.) határozata
A Tőserdő Turisztikai Kft. 2013. évi eredmény felosztása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A tulajdonos a Tőserdő Turisztikai Kft. 2013. évi éves eredményéből 1.089.000
Ft-ot, azaz egymillió-nyolcvankilencezer forintot osztalékként elvonja.
2. A Képviselő-testület az osztalékot céltartalékba rendeli helyezni, amely a
következők szerint használható fel:
a. 108.900 forint lakiteleki civil szervezetek támogatására
b. 980.100 forint a Tőserdő Turisztikai Kft. ügyvezetőjének javaslata alapján a
Képviselő-testület
által
elfogadásra
kerülő
idegenforgalmi
célú
beruházásokra
3. A Képviselő-testület felkéri Tornyi Gyula ügyvezetőt, hogy a Képviselő-testület
soron következő ülésére tegye meg javaslatát az elvégzendő idegenforgalmi célú
beruházásokra vonatkozóan.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Tőserdő Turisztikai Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

13. NAPIREND – Tőserdő Kft. ügyvezetőjének jutalmazása
/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
107/2014. (V.08.) határozata
Tőserdő Kft. ügyvezetőjének jutalmazása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
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A Képviselő-testület a Tőserdő Kft. Felügyelő Bizottságának javaslata alapján
Tornyi Gyulát, a Tőserdő Kft. ügyvezetőjét egy havi bruttó megbízási díjának
megfelelő összegű, azaz bruttó 100.000 Ft jutalomban részesíti a 2013. évben
végzett munkája alapján.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

14. NAPIREND –

- Tőserdő Turisztikai Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Laki-Konyha
Kft.
2013.
beszámolójának elfogadása
felmentvény megadása

évi
egyszerűsített
éves
és az ügyvezető részére

/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
108/2014. (V.08.) határozata
Laki-Konyha Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Laki-Konyha Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját
és mérlegét a mellékletekkel elfogadja.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Laki-Konyha Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
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109/2014. (V.08.) határozata
Laki-Konyha Kft. ügyvezetője részére felmentvény megadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Tóthné Balla Mária, a Laki-Konyha Kft. ügyvezetője részére a
2013. gazdasági évre vonatkozóan felmentvényt ad, mivel az ügyvezető a 2013.
gazdasági évben a társaság érdekeinek megfelelő módon végezte munkáját.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

15. NAPIREND –

- Laki-Konyha Kft.
- Irattár

Laki-Konyha Kft. 2013. évi eredmény felosztása
/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
110/2014. (V.08.) határozata
Laki-Konyha Kft. 2013. évi eredmény felosztása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A tulajdonos a Laki-Konyha Kft. 2013. évi éves eredménye, azaz 6 805 000 Ft
összegnek 10%-át, 680.500 Ft-ot osztalékként elvonja, mely összeg a lakiteleki
civil szervezetek támogatására használható fel.
2. A Képviselő-testület a 2013. évi éves eredmény 90%-át, 6.124.500 Ft-ot
eredménytartalékba rendeli helyezni.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Laki-Konyha Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

20

16. NAPIREND –

Laki-Konyha Kft. ügyvezetőjének jutalmazása
/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
111/2014. (V.08.) határozata
Laki-Konyha Kft. ügyvezetőjének jutalmazása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Laki-Konyha Kft. Felügyelő Bizottságának javaslata alapján
Tóthné Balla Máriát, a Laki-Konyha Kft. ügyvezetőjét a Kft. 2013. évi
eredményének 10%-ával megfelelő összegű, azaz 680.500 Ft jutalomban részesíti
a 2013. évben végzett munkája alapján.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

17. NAPIREND –

- Laki-Konyha Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Tájékoztató a Laki-Konyha Kft. belső ellenőri jegyzőkönyvéről
/Tájékoztató kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

18. NAPIREND –

Lakiteleki Közvilágítási Kft. 2013. évi egyszerűsített éves
beszámolójának elfogadása és az ügyvezető részére
felmentvény megadása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
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Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
112/2014. (V.08.) határozata
Lakiteleki Közvilágítási Kft. 2013 évi beszámolójának elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Lakiteleki Közvilágítási Kft. 2013. évi éves beszámolóját és
mérlegét a mellékletekkel elfogadja.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Lakiteleki Közvilágítási Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

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
113/2014. (V.08.) határozata
Lakiteleki Közvilágítási Kft. ügyvezetője részére felmentvény megadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Izsó Gyula, a Lakiteleki Közvilágítási Kft. ügyvezetője részére
a 2013. gazdasági évre vonatkozóan felmentvényt ad, mivel az ügyvezető a 2013.
gazdasági évben a társaság érdekeinek megfelelő módon végezte munkáját.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Lakiteleki Közvilágítási Kft.
- Irattár
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19. NAPIREND –

Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. 2013. évi
egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása és az
ügyvezető részére felmentvény megadása
/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
114/2014. (V.08.) határozata
Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. 2013 évi beszámolójának elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. 2013. évi
éves beszámolóját és mérlegét a mellékletekkel elfogadja.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

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
115/2014. (V.08.) határozata
Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. ügyvezetője részére felmentvény
megadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Kis Nándorné, a Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit
Kft. ügyvezetője részére a 2013. gazdasági évre vonatkozóan felmentvényt ad,
mivel az ügyvezető a 2013. gazdasági évben a társaság érdekeinek megfelelő
módon végezte munkáját.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
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Értesül:

- Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft.
- Irattár

Felföldi Zoltán polgármester: valamennyi önkormányzati gazdasági
ügyvezetőjének és munkatársának köszönetet mond 2013. évi munkájáért.

20. NAPIREND –

társaság

Tájékoztató a 2014. március 29. és április 25. közötti időszak
polgármesteri munkáról
/Tájékoztató kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

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

Tájékoztató a 2014. március 29. és április 25. közötti időszak
alpolgármesteri munkáról

21. NAPIREND –

/Tájékoztató kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, a tájékoztatóhoz van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

22. NAPIREND –

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
/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
116/2014. (V.08.) határozata
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadása
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a 2014. áprilisban lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Irattár

Bérleti szerződés kötése a Tőserdő Turisztikai Kft-vel

23. NAPIREND –

/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: mindkét bizottság ülésén felmerült, hogy mennyi időre adhat
bérbe a Tőserdő Kft. tovább ingatlanokat, valamint rendezi azt az esetet is, ha a tulajdonosnak
van szándéka az ingatlanon bérbeadással. 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
117/2014. (V.08.) határozata
Bérleti szerződés megkötése a Tőserdő Turisztikai Kft-vel
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán előterjesztését megvitatta és
az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a
Tőserdő Kft-vel bérleti szerződést kössön a melléklet szerinti tartalommal.
2. A bérleti díj összege: főszezonban 100.000 Ft/hó, főszezonon kívül 50.000
Ft/hó.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Tőserdő Kft.
- Irattár

Bérleti szerződés
amely létrejött egyrészről
Lakitelek Önkormányzata (képviseli Felföldi Zoltán polgármester,
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adószám: 15724629-2-03, bankszámlaszám: 52000018-11100018 ) 6065 Lakitelek,
Széchenyi krt. 48. sz. alatti székhelyű jogi személy, mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó )
másrészről
Tőserdő Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített nevén: Tőserdő
Kft.(képviseli: Tornyi Gyula ügyvezető, cégjegyzékszám: 03-09-123645, adószám: 237161462-03, bankszámlaszám: Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11027597) 6065
Lakitelek, Széchenyi körút 48. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint bérlő
(továbbiakban: Bérlő) között
alulírott helyen, időben, alábbi feltételekkel:
l./ A Bérbeadó bérbe adja a Bérlő részére, annak használatába, a Bérlő pedig bérbe veszi a
Bérbeadó tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
a., lakiteleki, 3677/2. hrsz. alatti, 14,0432 ha, strandfürdő megnevezésű,
b., lakiteleki, 3676. hrsz. alatti 0,3134 ha alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű (strand
parkoló).
2./ A Bérbeadó az 1. pontban megjelölt ingatlanokat a Bérlőnek 2014. január 1. napjától
határozatlan időre adja bérbe.
3./ Az 1. pontban megjelölt ingatlanok bérlet díja:
 Főszezonban: 100.000 Ft/hó
 Főszezonon kívül: 50.000 Ft/hó
A díj összegek Áfát nem tartalmaznak. A bérlő a bérleti díjat egy összegben, minden évben
december 31. napjáig köteles Bérbeadó részére megtéríteni.
4./ Bérlő köteles megfizetni Bérbeadónak a bérleti díjon túl az ingatlanok közüzemi díjait,
valamint az ingatlanokhoz kapcsolódó egyéb terheket, közterheket (pl.: adó…). Ezen
többletösszegek megfizetésére a Bérlő a Polgármesteri Hivatal által kiállított számla alapján
köteles fizetni.
5./A Bérlő köteles az ingatlanokat rendeltetésszerűen, jó gazda módjára használni, azok
állagát megóvni, ideértve az ingatlanok tartozékait, felszereléseit, az épületek központi és
minden egyéb berendezéseit, a közös használatra szolgáló helyiségeket is.
Bérlő köteles az ingatlanok karbantartását rendszeresen elvégezni, saját költségén. A rendes
karbantartáson felüli felújítási vagy helyreállítási munkák költségei Bérbeadót terhelik. Ilyen
esetben Bérlő köteles tűrni a karbantartással, felújítással, helyreállítással kapcsolatos munkák
elvégzését, illetve köteles a munkálatok elvégzésének szükségességéről Bérbeadót
előzetesen értesíteni.
6./ Szerződést kötő felek külön megállapodása alapján jogosult Bérlő az ingatlanokat
átalakítani, korszerűsíteni, a költségek viselését előzetesen egyeztetik. Bérlő az ingatlanokat
másnak albérletbe csak Bérbeadó hozzájárulásával adhatja.
7./ A Bérlő a Bérbeadó hozzájárulása nélkül a bérelt területek elemeit harmadik fél részére nem
adhatja ki.(pl. árusok a strand területén, rendezvényszervezők stb.)
8./ Jelen bérleti szerződés nem érinti Bérbeadó erdőgazdálkodói státusát a bérbeadott
területen (Lakitelek 3677/2).
9./ Bérbeadó a bérleti szerződést azonnali hatállyal, minden jogkövetkezmény nélkül
felmondhatja, ha a Bérlő a szerződésben, a Ptk-ban, továbbá a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII.
törvényben foglalt kötelezettségeit – beleértve a fizetési köztelezettségeit – megsérti.
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10./ A bérleti jogviszony megszűnése után a Bérlő másik ingatlanra, ingatlanokra nem tarthat
igényt.
11./ Mindazon fejlesztés, amelyet a Bérlő a bérleményen végrehajtott, és amelyet a
tulajdonos megtérített, a bérleti szerződés megszűnésekor térítésmentesen átkerül a
tulajdonos Lakitelek Önkormányzata tulajdonába.
12./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
13./ Esetleges ezen bérleti szerződésből eredő jogvitát felek elsődlegesen békés úton
kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre úgy felek kikötik a Kecskeméti
Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.
14./ A felek ezen bérleti szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt felolvasás és
értelmezést követően jóváhagyólag aláírják.

Lakitelek, 2014. május 15.
…………………………………………..
Lakitelek Önkormányzata
(képv. eljár: Felföldi Zoltán polgármester)
bérbeadó

24. NAPIREND –

….…………………………………..
Tőserdő Turisztikai Kft
(képv. eljár: Tornyi Gyula ügyvezető)
bérlő

Eszközök ingyenes használatra és üzemeltetésre átadása a
Gondozási Központ részére
/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
118/2014. (V.08.) határozata
Eszközök ingyenes használatra és üzemeltetésre átadása a Gondozási Központ részére
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az eszközök ingyenes használatra és
üzemeltetésre való átadásához.
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert mellékelt
megállapodás aláírására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár
Megállapodás

amely létrejött egyrészről
Lakitelek Önkormányzata (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48., adószáma: 15724629-2-03
KSH száma: 15724629-8411-321-03, törzsszáma: 724627), képviseletében: Felföldi Zoltán
polgármester (továbbiakban: Használatba adó)
másrészről
Gondozási Központ (6065 Lakitelek, Béke u. 20., adószáma: 16636327-2-03, Alapító
Okiratának
száma:
252/2013.
határozat,
bankszámlaszáma:
5200018-11027810
képviseletében Tigyi Istvánné (továbbiakban: Használatba vevő)
együttesen: Felek között az alábbi helyen és időben a következő feltételekkel:
1. A Gondozási Központ működtetése érdekében Használatba adó használatba adja, a
Használatba vevő használatba veszi 2014.05.08. napjától határozatlan időtartamra a
Használatba adó tulajdonában levő, mennyiségi nyilvántartás szerinti ingóságokat, mely a
megállapodás mellékletét képezi.
-

1. sz. melléklet: számítástechnikai eszközök, szerszámok, gépek, berendezések

A szerződő felek megállapodnak, hogy a használat ingyenes, a Használatba vevő az
ingóságok használatáért bérleti vagy egyéb díjat nem fizet.
Az ingóságok birtokba adásának napja 2014.05.08. napja.
A birtokba adás napjától kezdődően a Használatba vevő viseli az ingóságok fenntartásával
járó valamennyi terhet és kiadást, illetve viseli a javítási és egyéb költségeket.
2. Ezen megállapodást a felek közös megegyezéssel, illetve rendes felmondás útján 6
hónapos felmondási idővel megszüntethetik.
A szerződés megszűnése esetén a Használatba vevő köteles az ingóságokat a szerződés
megszűnésétől számított 30 napon belül rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban
a Használatba adónak visszaszolgáltatni.
3. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre nézve a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
4. A jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
írják alá.
Lakitelek, 2014. május 8.
………………………………..
Felföldi Zoltán
Polgármester
Lakitelek Önkormányzata

……………………………….
Tigyi Istvánné
vezető
Gondozási Központ
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Ellenjegyzem:
Dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

1. sz. mellékelt
Átadott eszközök:
- 1 db Acer Notebook (ACER E1-531-10054G50MNKS 15,6’ BK Cel1005 4 500)
- 1 db operációs rendszer (OEM Windows 8.1 64 bit HUN WN7-00610)
- 1 db MS Office 2013. irodai szoftver
- 1 db HP Laser Jet multifunkcionális nyomtató (HP Laser Jet M1212nf MFP CE841A
18pp FAX Eth)
- 1 db Canon digitáis fényképező gép (PS A2500 16Mp/5x op.zoom 3’ black) + 4Gb
kingmax SDMicro memóriakártya + adapter + tok
- 2 db Omron M3WR Multi típusú vérnyomásmérő
- 2 db Accuchek Activ Kit típusú vércukorszintmérő
- 1 db utánfutó (alvázszám: TSWTPK32UDK001946, rendszám: XZY561)
- 1 db ponyva 100 cm-es UV védett szürke (azonosítószám: P-TP12513100)
- 1 db ponyvaváz 100 cm-es erősített (azonosítószám: PV-T12513100)
- 1 db Stihl motoros kasza (FS 410 C-E)
- 1 db Karcher magasnyomású mosó (HD5/11C Plus)
- 1 db Honda áramfejlesztő (ECT 7000)
- 1 db IBO szennyvízszivattyú (WQ1500)
- 1 db digitális személymérleg (ETA 1780)

25. NAPIREND –

Lakitelek Önkormányzata és intézményei Közbeszerzési terv
módosítása a 2014. költségvetési évre
/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
119/2014. (V.08.) határozata
Lakitelek Önkormányzata és intézményei Közbeszerzési terv módosítása a 2014.
költségvetési évre
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
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1. A Képviselő-testület Lakitelek Önkormányzata és költségvetési szervei Közbeszerzési
terv módosítását a 2014. költségvetési évre elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza a Felföldi Zoltán Polgármestert, hogy a
Közbeszerzési terv nyilvánosságát a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően biztosítsa.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár

Lakitelek Önkormányzatának közbeszerzési terve 2014.

Beszerzés
tárgya

A
szerződésh
ez rendelt
elnevezés

A
beszerzés
tárgya:1

Becsült érték:
(nettó Ft)

Az alkalmazott
eljárásrend

A közbeszerzési
eljárás fajtája

Piactér
fejlesztése

vállalkozási
szerződés

építési
beruházás

56.944.113,Ft

Nemzeti
eljárásrend
(Kbt. Harmadik
Rész)

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

vállalkozási
szerződés

építési
beruházás

58.207.469,Ft

Nemzeti
eljárásrend
(Kbt. Harmadik
Rész)

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

vállalkozási
szerződés

építési
beruházás

97.247.997,Ft

Nemzeti
eljárásrend
(Kbt. Harmadik
Rész)

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

15.599.999,Ft

Nemzeti
eljárásrend
(Kbt.
Harmadik
Rész)

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

Gondozási
Központ
bentlakásos
intézményének
korszerűsítése
Eötvös Lóránd
Általános
Iskola építési,
gépészeti
munkák
Gépjármű
beszerzés

szállítási
szerződés

26. NAPIREND –

árubeszerz
és

Iskolaigazgatói pályázat véleményezése
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Olajos István képviselő, iskolaigazgató: bejelenti, hogy érintettsége miatt nem kíván részt
venni a szavazásban.
1

árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió
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Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
120/2014. (V.08.) határozata
Iskolaigazgatói pályázat véleményezése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán előterjesztését megvitatta és
az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §
(4) bekezdés h) pontja alapján – mint működtető önkormányzat – a Lakiteleki
Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetésére Olajos
István által benyújtott pályázatot az alábbiak szerint véleményezi:
A pályázat alapos, mindenre kiterjedő és tartalmas vezetői munkát mutat be az
előző vezetői ciklusból. Szakmai szempontból jól felkészült, nagy gyakorlattal
rendelkezik, és folyamatosan képezi magát annak érdekében, hogy lépést tartson
az oktatás terén bekövetkező fejlődésekkel, változásokkal.
Célkitűzései a realitás talaján állnak, hiszen ismeri a lehetőségeket. A pályázó
több éves igazgatói gyakorlata, szakmai felkészültsége és emberi adottságai
továbbra is alkalmassá teszik az iskolaigazgatói feladatok ellátására.
A Képviselő-testület Olajos István iskolaigazgatóvá történő kinevezését támogatja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

27. NAPIREND –

- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
- Irattár

Megállapodás kötése a Lakiteleki Takarékszövetkezettel
/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
121/2014. (V.08.) határozata
Megállapodás kötése a Lakiteleki Takarékszövetkezettel
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán előterjesztését megvitatta és
az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Lakiteleki Takarékszövetkezettel kötendő megállapodást
elfogadja, egyben felkéri Felföldi Zoltán polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Lakiteleki Takarékszövetkezet
- Irattár

Megállapodás
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 képviseletre
jogosult, Pénzforgalmi jelzőszáma: 52000018-11100018) továbbiakban, mint Önkormányzat
másrészről: LAKITELEKI TAKARÉKSZÖVETKEZET
(Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2. Cg. száma: 03-02-000135. KSH száma: 10043268-6419122-03 Lakitelek, Liget u. 2., Képviseli: Gombos Lajos elnök-ügyvezető valamint Gál Róbert
ügyvezető igazgató képviseletre jogosult) továbbiakban, mint Takarékszövetkezet
alulírott helyen időben, alábbiak szerint:
1. Lakitelek Önkormányzata, valamint a Lakiteleki Takarékszövetkezet egyaránt tenni kíván
azért, hogy a Takarékszövetkezet előtti parkos terület, illetve a Takarékszövetkezet mellett lévő
parkoló gondozott legyen télen és nyáron egyaránt.
2. Az 1. pontban megjelölt célra figyelemmel az Önkormányzat vállalja, hogy térítésmentesen, a
Takarékszövetkezet tulajdonában álló 280/3. hrsz. alatti ingatlanon a síkosság mentesítési, és hó
eltakarítási feladatokat az évente rögzített besorolási sorrend szerint ellátja saját tulajdonú
eszközeivel, gépjárműveivel, településüzemeltetési csoportja igénybevételével.
3. A 2. pontban megjelölt feladatok teljesítésének ellenszolgáltatásaként a Takarékszövetkezet
vállalja, hogy a Takarékszövetkezet tulajdonában álló kútból az előtte fekvő, 280/19. hrsz.-ú, a
megállapodás 1. számú mellékletét képező térképmásolaton bejelölt közterület folyamatos
öntözéséhez szükséges vízmennyiséget biztosítja, valamint parkolójukat önkormányzati
rendezvények lebonyolításához – a Takarékszövetkezet előzetes egyedi jóváhagyásával térítésmentesen rendelkezésre bocsátja.
4. Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton
kötelesek rendezni.
8. Jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben,
különös tekintettel az együttműködési megállapodás módosítására és felmondására a magyar
jog szabályai – elsősorban a Polgári Törvénykönyv – az irányadók.
Felek a jelen megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
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A jelen megállapodás 4 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban
készült, amelyből 2 darab Lakitelek Önkormányzatánál, 2 darab a Lakiteleki
Takarékszövetkezetnél marad.
Kelt,: Lakitelek, 2014. május 15.
…………………………………………………….. ……………………………………………………….
Lakitelek Önkormányzata
Lakiteleki Takarékszövetkezet
(képv.elj.: Felföldi Zoltán)
(képv.elj.: Gombos Lajos
Gál Róbert)
polgármester
elnök-ügyvezető ügyvezető igazgató

28. NAPIREND –

Szikra 46. önkormányzati ingatlan értékesítésére kiírt pályázat
zárása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: a pályázatra két ajánlat érkezett be, azonban mindkettő az
értékbecslési ár alatt, ezért a pályázat eredménytelenné nyilvánítását javasolja. A Pénzügyi
Bizottság javasolja az ingatlan nyilvános árverésen való eladását. Megkérdezi, az
előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság valóban értékesítésre
javasolja az ingatlant, mivel nem érzi azt, hogy azzal az Önkormányzat hosszabb távon tudna
kezdeni valamit. Az árverésen az értékbecslési ár lenne az indulóár, a befolyt összeget pedig
a Cseh Vendégház felújítására fordítaná a bizottság.
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
122/2014. (V.08.) határozata
Lakitelek 3585 hrsz-ú önkormányzati ingatlan (Szikra 46.) értékesítésére kiírt pályázat
lezárása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. A pályázati eljárás során a következő pályázók adtak be ajánlatot:
Ajánlattevő neve: Farkas Lehel
Címe: 6065 Lakitelek, Zalán u. 14.
Ajánlati ár: 4.500.000 Ft
Ajánlattevő neve: Szabolcska Zoltán
Címe: 6060 Tiszakécske, Szolnoki u. 1/A/1
Ajánlati ár: 5.000.000 Ft
2. A pályázati eljárás során érvénytelen ajánlat nem volt.
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3. A Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánítja az eljárást.
4. A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a soron
következő képviselő-testületi ülésre terjesszen elő az ingatlan nyilvános
árverésen való értékesítésére előterjesztést.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

29. NAPIREND –

- Beruházási csoport
- Irattár

A településkép alakításáról és védelméről szóló 13/2013. (V.03.)
számú önkormányzati rendelet módosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
dr. Rácz Péter képviselő: az eddigi tapasztalatok alapján felvetődik az, hogy a településképi
bizottság megpróbálja túlszabályozni az új épületek paramétereit. Egy konkrét ügyben
markánsan döntött a bizottság, ami miatt több millió forintos kiadása keletkezik a
kérelmezőnek.
/Szentirmay Tamás képviselő kiment a teremből, így a Képviselő-testület létszáma: 6 fő./
Felföldi Zoltán polgármester: a településképi bizottság az Önkormányzat fedett piac terve
kapcsán is komoly véleménnyel jelentkezett, ami miatt módosítani is kellett a tervet. A
településképi bizottság tevékenysége most kezd megszilárdulni, jelen módosítás is az eddigi
tapasztalatok alapján történik. Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2014. (V.09.) önkormányzati rendelete
a településkép alakításáról és védelméről szóló 13/2013. (V. 03.) számú önkormányzati
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 településkép alakításáról és védelméről szóló 13/2013. (V.03.) számú önkormányzati
rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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(1) (…)
a) belterületen minden építési tevékenység, kivéve:
aa) homlokzatot nem érintő belső átalakítás
ab) hátsókerti melléképület
ac) az alábbi területeken kívül eső ingatlanokon 1 egységet magába foglaló lakó- és
üdülőépület és melléképületei:
- Széchényi körút és Május 1. utca által határolt terület, beleértve a határoló
utcákkal, közterületekkel kapcsolatban álló ingatlanokat
- Lakitelek-Oncsa településrész
- Lakitelek-Tőserdő területén a Napsugár utca, Szivárvány utca, Fenyő utca és a
4625. j. út által határolt terület, beleértve a határoló utcákkal, közterületekkel
kapcsolatban álló ingatlanokat
- a Dr. Deák István utca mindkét oldala
- a 4625. j. út belterületi szakaszának mindkét oldala
b) külterületen minden építési engedélyhez kötött tevékenység, kivéve 1 egységet magába
foglaló lakóépület és melléképületei
2. §
A rendelet 3.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(7) A polgármester által kiadott településképi állásfoglalás, illetve kötelezés ellen önálló
jogorvoslatnak helye nincs, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében
vitatható.
3. §
A rendelet 2. sz. melléklete az alábbiakban módosul:
A településképi bizottság összetétele:
-

Berze György
ifj. Csikós Mihály
Honti Attila
Pankotai Gyula
lakiteleki vállalkozók képviselője

magasépítő technikus [Rédeiné Bondor Klára]
környezetgazdálkodási agrármérnök
építész
építész
(1 fő)
4. §

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát
veszti.
Lakitelek, 2014. május 8.

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

/Megjegyzés: a 16/2014. (V.09.) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2014. május 10.
napján kihirdette./
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30. NAPIREND –

181/2012. (XI.08.) számú önkormányzati határozat módosítása a
kamaszjátszótér 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
123/2014. (V.08.) határozata
181/2012. (XI.08.) számú önkormányzati határozat módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 181/2012. (XI.08.)
határozatát akként, hogy a 863/1 hrsz-ú ingatlan helyébe a 288 hrsz-ú
ingatlan lép.
A 181/2012. (XI.08.) számú határozat egységes szerkezetbe foglalva a
következő:
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
Európai Mezőgazdasági Alapból a falumegújításra és fejlesztésre LEADER
Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető
támogatások jogcímre benyújtandó pályázat megvalósításával érintett
ingatlanok használatára vonatkozóan, a mellékelt szerződés módosítás
alapján a 1076/44, 288, 280/19, 281, 282, 284, 285/1, 356 hrsz-ú ingatlanok,
fejlesztéssel érintett területére vonatkozóan az Önkormányzat a Tölgy
Alapítvánnyal a megállapodást megkösse.
2.

A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán Polgármestert, hogy a szükséges
szerződés módosítás megkötésében megfelelő körültekintéssel és teljes körű
felhatalmazással járjon el.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről
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Lakitelek Önkormányzata (képviseli Felföldi Zoltán polgármester, adószám: 15724629-2-03,
bankszámlaszám: 52000018-11100018) 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. sz. alatti
székhelyű jogi személy, mint tulajdonos, mint haszonkölcsönbe adó – továbbiakban:
Kölcsönadó –
másrészről
Társadalmi Összefogás Lakitelek Gyarapodásáért Alapítvány, rövidített nevén: Tölgy
Alapítvány (képviseli: Harmatos Zoltán titkár, nyilvántartási száma: Pk.60.172/2007/15,
adószám: 19550534-1-03, bankszámlaszám: Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett
52000018-11021371) 6065 Lakitelek, Kiss János u.1. szám alatti székhelyű szervezet, mint
haszonkölcsönvevő – továbbiakban: Kölcsönvevő –
együttes megnevezésben szerződést kötő felek között, alulírott napon, helyen, időben, alábbi
feltételekkel:
1. A Felek között 2012. november 6-án 1076/44, 863/1, 280/19, 281, 282, 284, 285/1 és 356
hrsz-ú megjelölt ingatlanok a pályázati fejlesztéssel érintett ingatlanrészek
vonatkozásában haszon kölcsönszerződést kötöttek ingyenes használatba adás
biztosításáról.
2. A haszon kölcsönszerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Kölcsönadó kizárólagos tulajdonát képezi a 1076/44, 288, 280/19, 281, 282, 284, 285/1
és 356 hrsz-ú területek.
3. A haszon kölcsönszerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
Kölcsönadó hozzájárul ahhoz, hogy Kölcsönvevő az 2. pontban szereplő 288. hrsz-ú
területen:
- 288. hrsz-on 25x40 m befoglaló területen (1000m2) gördeszkapályát (aszfalt
térburkolaton olyan játszóeszközök elhelyezése, mely alkalmas gördeszka, bmx,
görkorcsolya sporteszközök használatára) alakítson ki és üzemeltesse.
A Szerződéses megállapodás jelen Módosítással nem érintett részei változatlanok maradnak.
Szerződő felek jelen szerződés módosítást  elolvasás és értelmezés után  mint az
akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag, saját kezűleg írták alá.
Lakitelek, 2014. május 8.

...............................................................

..............................................................

Kölcsönadó
Lakitelek Önkormányzata

Kölcsönvevő
TÖLGY Alapítvány
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31. NAPIREND –

Lakitelek Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet módosítása közterületfelügyelő alkalmazása kapcsán
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: jelen rendelet-módosításban csak a státusz biztosításáról dönt
a Képviselő-testület, a következő képviselő-testületi ülésen kerül sor a rendelet pénzügyi
tárgyú módosítására. Megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
/Szentirmay Tamás képviselő visszaérkezett a terembe, így a Képviselő-testület létszáma: 7
fő./
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
17/2014. (V.09.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
önkormányzati rendeletének módosításáról.

szóló

2/2014.(II.07.)

1. §.
Lakitelek Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.07.) rendelet (a
továbbiakban rendelet) 11. §. helyébe az alábbi szöveg lép:
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA
11.§
/1/ Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítja
meg:
Önkormányzat
22,00 fő
Művelődési ház
1,50 fő
Településüzemeltetés
9,00 fő
közfoglalkoztatott
5,00 fő
Iskola működtetés
6,50 fő
Védőnői szolgálat
3,00 fő
Pályázati csoport
2,00 fő
Lakiteleki Polgármesteri Hivatal
16,50 fő
közfoglalkoztatott
1,00 fő
Községi Könyvtár
2,50 fő
közfoglalkoztatott
1,00 fő
Gondozási Központ
17,00 fő
közfoglalkoztatott
1,00 fő
Bölcsőde
9,00 fő
Eötvös Óvoda
41,00 fő
közfoglalkoztatott
3,00 fő
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Összesen:
108,00 fő
közfoglalkoztatottak éves létszáma
MINDÖSSZESEN:

11,00 fő
119,00 fő
2. §.

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Lakitelek, 2014. május 8.
dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

/Megjegyzés: a 17/2014. (V.09.) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2014. május 10.
napján kihirdette./

32. NAPIREND –

Pályázat kiírása
támogatására

lakiteleki

civil

szervezetek

2014.

évi

/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: a pályázat keretösszege a korábbi módosításnak megfelelően
789.400 Ft összegre változik. 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
124/2014. (V.08.) határozata
Pályázat kiírása lakiteleki civil szervezetek 2014. évi támogatására
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán előterjesztését megvitatta és
az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a lakiteleki civil szervezetek támogatására kiírt pályázati
felhívást elfogadja, egyben felkéri Felföldi Zoltán polgármestert a pályázati felhívás
közzétételére.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Irattár

Pályázati felhívás
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lakiteleki civil szervezetek 2014. évi támogatására

Lakitelek Önkormányzata 2014-ban is támogatni kívánja a településen működő civil
szervezeteket és közösségeket, ezért az Önkormányzat a Laki-Konyha Kft. és a Tőserdő Kft.
2013. évi osztalékából 789.400 Ft keretösszeg terhére, az alább meghatározott feltételekkel
pályázatot ír ki:
Pályázati feltételek:
- azon szervezetek, közösségek pályázhatnak, melyek tevékenységüket ténylegesen
folytatják, illetve programjaik megvalósításával Lakitelek kulturális és közösségi életét segítik
elő; - a 2013. évben igénybe vett támogatással elszámoltak, - lakiteleki székhellyel
rendelkeznek, és tevékenységüket itt végzik.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a szervezet, közösség tagjainak létszámát, a szervezet aktivitását, az előző évben elért
eredményeket és beszámolót,
- a pályázó 2014. évi programjait,
- a szervezet 2014. évi programjai, tevékenysége költségvetésének összegét,
- az önkormányzattól kért támogatás összegét,
A pályázat beadására pályázati adatlapot bocsát ki a kiíró.
A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható
meg.
A nyertes pályázóval szerződést köt az Önkormányzat a támogatás céljáról, az elszámolás
rendjéről, határidejéről, a megállapodás megsértésének szankciójáról. A támogatás a
szervezet vagy közösség programjának, működésének segítségét szolgálja, amelyből
személyi jellegű kiadás (bér és járulékai) nem finanszírozható.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. május 26. 16.00 óra
A pályázatokat a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal címére (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.)
kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „CIVIL SZERVEZETEK PÁLYÁZATA 2014.”
A benyújtott pályázatokról Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága 2014.
június 3. napján tartandó ülésén dönt. A döntésről a pályázókat írásban értesíti.
A pályázattal kapcsolatos kérelmek és adatok nyilvánosak.
További információ kérhető munkaidőben a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal titkárságán (449011, titkarsag@lakitelek.hu)

Lakitelek, 2014. május 8.
Lakitelek Önkormányzata

33. NAPIREND –

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívüli szolgáltatási díjairól és az anyakönyvvezető díjazásáról
szóló 15/2011. (IV.8.) számú önkormányzati rendelet
módosítása
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/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2014. (V.09.) önkormányzati rendelete
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli szolgáltatási díjairól és
az anyakönyvvezető díjazásáról szóló 15/2011. (IV.8.) sz. rendelet módosításáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról
és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. §. (4) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.)
pontjában, biztosított feladatkörében eljárva, az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli szolgáltatási díjairól és az
anyakönyvvezető díjazásáról szóló 15/2011. (IV.8.) sz. rendelet 5.§. (3) bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
(3) A Lakitelek Polgármesteri Hivatal, Lakitelek Önkormányzata, Lakitelek Önkormányzat
intézményeinek, valamint Lakitelek Önkormányzat gazdasági társaságainak munkatársai
mentesülnek a díjfizetési kötelezettség alól.

2. §
Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát
veszti.
Lakitelek, 2014. április 28.

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

/Megjegyzés: a 18/2014. (V.09.) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2014. május 10.
napján kihirdette./

34. NAPIREND –

Az Önkormányzat kezelésében lévő utak javítása
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/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: külterületi dűlők gréderezése, az összes üdülőterületi földút
gréderezése a javaslat, az összes üdülőterületi földút kátyúzása, valamint több belterületi út
kátyúzása a javaslat. A fennmaradó összegből a belterületi utak padkázására kerülhet sor. A
padkázás települési érdek a jó vízelvezetés miatt. Megkérdezi, az előterjesztéshez van-e
hozzászólás?
Czinege Edit képviselő: a Széchenyi krt. és a József Attila utca sarkáról érkezett egy
lakossági levél Stankováczki Margittól, hogy tavaly óta, mióta megcsinálták előtte az utat,
hozzá folyik be az útról a víz.
Felföldi Zoltán polgármester: erre az évre gréderezés lesz előírva a József Attila utcára, így
ez a helyzet javulhat.
Szentirmay Tamás képviselő: végig járta a belterületi utakat és valamennyi kátyút
megszámolt. Több helyen talált eltérést. A földutak nagyon hepe-hupásak, hatalmas
mélyedések vannak, azt a gréder sem biztos, hogy ki tudja egyenesíteni.
Madari Andor alpolgármester: érdemes lenne először padkázással kezdeni, a padkaföldet
pedig az egyenetlen földutakra hordani, majd ezt követően kezdeni a gréderezést. Egy kisebb
keretet el kellene különíteni arra, hogy olyan utcákban is történjen kátyúzás, ami nincs a listán,
de mégis nagy kátyúk vannak benne, így az is javításra kerülhetne.
Sallai András képviselő: a padkázás kapcsán gondosságot kér, virágágyásokat ne
csapjanak szét, oda lejtessék be a vizet majd, akik csinálják.
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
125/2014. (V.08.) határozata
Lakitelek Önkormányzata kezelésében lévő utak 2014. évi javítása
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Felföldi

Zoltán

előterjesztését

1. A Képviselő-testület az üdülőterületen található, 1. sz. melléklet szerinti földes
utcák gréderrel való javítását határozza el bruttó 462.000 Ft összeg erejéig.
2. A Képviselő-testület a 2. sz. melléklet szerinti külterületi utak gréderrel való
javítását határozza el bruttó 407.000 Ft összeg erejéig.
3. A Képviselő-testület a 3. sz. melléklet szerinti belterületi földes utcák gréderrel
való javítását határozza el bruttó 412.500 Ft összeg erejéig.
4. A Képviselő-testület a 4. sz. melléklet szerinti üdülőterületi burkolt utak
kátyúzással és padkázással való javítását határozza el: 1.133.316 Ft összeg
erejéig.
5. A Képviselő-testület az 5. sz. melléklet szerinti belterületi szilárd burkolatú utak
kátyúzással és padkázással történő javítását, valamint a melléklet szerinti
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belterületi szilárd burkolatú utak padkázással történő javítását határozza el bruttó
6.527.037 Ft összeg erejéig.
Felelős:
Határidő:

Felföldi Zoltán polgármester
értelemszerű

Értesül: - Településüzemeltetési Csoport
- Irattár
1. sz. melléklet

UTCA név
Ibolya u.
Nefelejcs u.
Szegfű u.
Tisza u.
Zalán u.
Csónak u.
Nyíl u.
Buzogány u.
Kengyel u.
Pillangó u.
Páva u.
Rigó u.
Seregély u.
Gerle u.
Fürj u.
Tegez

UTCA
hossza
MEGJEGYZÉS
270m Átlagos állapot, bakhát homok
Közepes állapot felső harmad folyó
270m homok, 2/3-ad bakhát
Bal oldal átlagos bakhát, jobb oldal
360m rossz állapotban
400m Nagyon rossz állapot
1370m Nagyon rossz állapot
130m Nagyon rossz állapot
620m Nagyon rossz állapot
580m Nagyon rossz állapot
480m Nagyon rossz állapot
120m Nagyon rossz állapot
300m Nagyon rossz állapot
300m Nagyon rossz állapot
300m Nagyon rossz állapot
260m Nagyon rossz állapot
100m Nagyon rossz állapot
480m Nagyon rossz állapot

RÁFORDÍTO Munkabér:
TT IDŐ
5500Ft/óra
5
27 500 Ft
5

27 500 Ft

5
5
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

27 500 Ft
27 500 Ft
49 500 Ft
27 500 Ft
27 500 Ft
27 500 Ft
27 500 Ft
27 500 Ft
27 500 Ft
27 500 Ft
27 500 Ft
27 500 Ft
27 500 Ft
27 500 Ft
462 000 Ft
2. sz. melléklet

UTCA név
Makai dűlő
Nyárlőrinci határút
Kerekes dűlő
Szikra-Oncsa
baloldal
Bíbicháti dűlő
Parádi dűlő
Bódor dűlő
Kerekes dűlő
Csatornapart jobb

UTCA
hossza

MEGJEGYZÉS
Nagyon gödrös, erősen rossz
4200m állapotú
1,2 km a 44-ig kritikus, 44-től 900m
2100m gödrös
1,4km első 300m kritikus, a többi
1400m gödrös
600m
1300m
1000m
900m
1800m
1200m

közepes állapotú,bakhátas
első 700m kritikus 500m közepes
közepes állapotú
első 200m kritikus 700m közepes
jó állapotú,bejáratnál homokos
erősen gödrös
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RÁFOR
DÍ-TOTT Munkabér:
IDŐ
5500Ft/óra
9

49 500 Ft

6

33 000 Ft

5

27 500 Ft

5
6
5
5
6
5

27 500 Ft
33 000 Ft
27 500 Ft
27 500 Ft
33 000 Ft
27 500 Ft

Csatornapart bal
Téglagyári dűlő
Agyagos út
Nyíl utca folytatása

UTCA név

Rózsa u.
Szikra u.
Dózsa Gy. u.

erősen gödrös
300m gödrös 900m homokos "sárga
1200m iskola" kövesútig
1200m
1200m
Összesen:
800m

UTCA
hossza

5
5
6
6

MEGJEGYZÉS

RÁFORDÍT
OTT IDŐ
(óra)
330m Erősen gödrös, nehezen járható
5
200m Erősen gödrös, nehezen járható
5
540m Kossuth-Széchenyi közt
5
földtöltés, talajcsere szükséges

27 500 Ft
27 500 Ft
33 000 Ft
33 000 Ft
407 000 Ft
3. sz. melléklet
Munkabér: bruttó
5500Ft/óra
27 500 Ft
27 500 Ft
27 500 Ft

Móricz Zs. u.

810m Gödrös a Jókai és Mikes között,
Deáktól nagyon rossz

5

27 500 Ft

Hankovszky u.
Muraközi u.
Deák Ferenc u.
dr. Kis Ágoston
József Attila u.

300m Gödrös,rossz állapotban
350m Gödrös,rossz állapotban
700m Gödrös,rossz állapotban
370m Gödrös,rossz állapotban
670m Széchenyi-Kossuth között
erősen gödrös, lakosság által
feltöltve, Park ABC töltés
310m Erősen gödrös,rossz állapotú
120m Béke-Széchenyi között gödrös
200m Gödrös, rossz állapotban
100m Gödrös, rossz állapotban
100m Gödrös, rossz állapotban
180m Gödrös, rossz állapotban

5
5
5
5
5

27 500 Ft
27 500 Ft
27 500 Ft
27 500 Ft
27 500 Ft

5
5
5
5
5
5

27 500 Ft
27 500 Ft
27 500 Ft
27 500 Ft
27 500 Ft
27 500 Ft
412 500 Ft

Bocskai u.
Iskola u.
Semmelweis u.
Kodály u.
Esze T. u.
Martinovics u.

4. sz. melléklet
Vibrohe
nger
üzeman
yagkölts
ége

UTCA név

Asz Aszfa Aszfa Munka Aszfalt
falt
lt (t)szállító
lt ár bér
3
(m ) ban (1t=28 2embe IFA díja
3
KÁTYÚ (1m = .913Ft r/8óra= 3000Ft/ór 2225Ft/na Padka
db
ben 2,4t)
(m)
)
15.520 a
p

Domb u.
Akácos u.
Bagolyvár
u.
Holdfény u.
Nefelejcs u.
Erdősor u.
Új erdősor
u.
Galamb u.

Gép
(db) +
dolgozó
(fő)

Munkabér:
970Ft/óra
Gép(traktor
+komatsu):
6350Ft/óra

Összkölts
ég (Ft)

300
200
100
200

167 920
8 3db+2fő
Ft 167 920 Ft
4 3db+2fő 83 800 Ft 83 800 Ft
167 920
8 3db+2fő
Ft 167 920 Ft
4 3db+2fő 83 800 Ft 83 800 Ft
4 3db+2fő 83 800 Ft 83 800 Ft
4 3db+2fő 83 800 Ft 83 800 Ft

100
100

4 3db+2fő 83 800 Ft
4 3db+2fő 83 800 Ft

400
150
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Ráfo
rdíto
tt
idő
(óra)

83 800 Ft
83 800 Ft

Fecske u.
Pintyőke u.
Ezerjó u.

18

0,4
0,4

27 15 520
0,96 756 Ft
Ft
27
0,96 756 Ft
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100
100

4 3db+2fő 83 800 Ft
4 3db+2fő 83 800 Ft

83 800 Ft
83 800 Ft

100

4 3db+2fő 83 800 Ft 127 076 Ft
1 133 316
Ft

UTCA név

Aszf
Aszfalt
Asz alt
Munkab szállító
falt
(t)- Aszfalt ér
IFA
3
(m
ban
ár
(2ember/8 díja
3
KÁTYÚ )1m
1t=28.9 óra=15.52 3000Ft/
db
ben =2,4t
13Ft
0)
óra

Kinizsi u.
Széchenyi u.
(Polg.
HivataltólCzakó
autósboltig)

Vibrohen
ger

üzeman
yagkölts
Pad
ége
2225Ft/na ka
(m)
p

Munkab
ér:
970Ft/ór
a
Ráfor
Gép
Gép(trak
dított
(db) +
tor+kom
idő
(óra dolgozó atsu):63
)
(fő)
50Ft/óra

69

1,5

3,6

104 087
Ft

15520

24000

2225

300

8

3db+2fő

167920

60

1,3

3,12

90 208
Ft

15520

24000

2225 1000

14

3db+2fő

293860

400

8

3db+2fő

167920

1000

14

3db+2fő

293860

2225 1200

14

3db+2fő

293860

1800

24

3db+2fő

503760

2225 1000

14

3db+2fő

293860

1000

14

3db+2fő

293860

800

12

3db+2fő

293860

Össz
költs
ég
(Ft)
31375
2

2225 1200

14

3db+2fő

293860

42581
3
16792
0
29386
0
43969
2
50376
0
42769
2
29386
0
29386
0
22460
0
26132
0
16792
0
36788
8

Úttörő u.

200

4

3db+2fő

83800

83800

Kis J. u.

200

4

3db+2fő

83800

Zrínyi u.

900

14

3db+2fő

293860

Hunyadi u.

900

14

3db+2fő

293860

Toldi u.

800

12

3db+2fő

251400

Móra F. u.

800

12

3db+2fő

251400

Vörösmarty u.

800

12

3db+2fő

251400

Petőfi u.
Damjanich /
Erkel u.

300

8

3db+2fő

167920

83800
29386
0
29386
0
25140
0
25140
0
25140
0
16792
0

200

4

3db+2fő

83800

1050
1705
15575
0

14

3db+2fő

293860

Csokonai u.
Rákóczi u.
Ady Endre u.

69

1,5

3,6

104 087
Ft

3,6

104 087
Ft

15520

24000

Kossuth u.
Május 1. u.

74

1,5

15520

12000

Táncsics u.
Katona J. u.
Bánk Bán u.

30

0,5

1,2

Dobó u.

48 1,03

2,47

34 695
Ft
71 415
Ft

1,8

52 043
Ft

7760

12000

2225

500

8

3db+2fő

167920

7760

12000

2225

400

8

3db+2fő

167920

300

8

3db+2fő

167920

Iskola u.
Arany J. u.

35 0,75

7760

12000

Alkotmány u.
Összesen:

8,08

19,3
9

85360

120000

8,08

19,3
9

258

5455480

Anyagszükségle
t
Összesen
EMULZIÓ
140 000
(200Ft/l)
700liter
Ft
150 000
Zúzott kő
Ft

Kátyúzás&Padka a
Községben

Minden ár bruttó!

Összes aszfalt
mennyiség és ár
(nagyközség és
üdülőterület):

560 622
Ft

560 622
Ft

290 000
Ft
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83800
29386
0
62370
37

Össz költség
a
nagyközségb
en:

35. NAPIREND –

6 527
037 Ft

Tájékoztató a 2013. október 1. és 2014. április 30. között
lefolytatott beszerzésekről
/Tájékoztató kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

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

36. NAPIREND –

Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. évi
zárszámadásának elfogadása
/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
126/2014. (V.08.) határozata
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. évi zárszámadásának
elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán előterjesztését megvitatta és
az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013.
évi zárszámadását az előterjesztés szerinti mellékletekkel együtt elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
- Irattár
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36. NAPIREND –

Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának 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
127/2014. (V.08.) határozata
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
társulási megállapodásának módosítását, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetét a melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a döntésről
az arra jogosultakat értesítse, illetve az ahhoz kapcsolódó jogi lépéseket
megtegye.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
- Irattár

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
3. számú módosítása
amely létrejött
1. Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat (székhely: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.,
törzskönyvi azonosítószám: 724649, törvényes képviseletében: Dr. Vancsura István
polgármester), mint Tiszaalpár Önkormányzat (a továbbiakban: Tiszaalpár),
2. Lakitelek Önkormányzata (székhely: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48., törzskönyvi
azonosítószám: 724627 törvényes képviseletében: Felföldi Zoltán polgármester), mint
Lakitelek Önkormányzata (a továbbiakban: Lakitelek),
3. Nyárlőrinc Község Önkormányzata (székhely: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca
34., törzskönyvi azonosítószám:…………….., törvényes képviseletében: Pap Sándor
polgármester), mint Nyárlőrinc Község Önkormányzata (a továbbiakban: Nyárlőrinc)
együttesen mint társulásban együttműködő felek (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és
időpontban a következő feltételekkel:
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1. Felek Társulási Megállapodást kötöttek egymással 2013. év június hónap 7. napján
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 161/2013.(VI.05.) Kth. és Lakitelek
Önkormányzata 144/2013.(VI.06.) Önk.hat. önkormányzati határozatokra tekintettel és
Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 87-95.§
alapján. (a továbbiakban: társulási megállapodás)
2. Ebben Felek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (Szoc.tv.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (Gyvt.) alapján – önkéntes és szabad elhatározásukból,
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, arányos teherviselés mellett, a térség
összehangolt fejlesztése érdekében – jogi személyiséggel rendelkező társulást hoztak
létre.

3.

„A társulási megállapodást a felek két ízben módosították 2014. június 28-ai
keltezéssel. Az első módosítás 2014. július 1-én, a második – amelyet
Nyárlőrincnek a társuláshoz való csatlakozása indokolt - 2014. szeptember 1-én
lépett hatályba. ”

4. A társulási megállapodás felülvizsgálata következtében megállapítottuk, hogy az
tartalmában kiegészítésre vár, és a társulási megállapodás egyes pontjait még
módosítani szükséges, hogy az a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseivel kompetens legyen.
5. Ezek alapján került sor a módosítások elvégzésére fent hivatkozott törvények szerint
az alábbi tartalommal:
a. A III. Fejezet 4. pontja a következők szerint került módosításra:
„4. A Társulási Tanács alakuló ülését a Társulás székhely települése önkormányzatának
polgármestere hívja össze. Az alakuló ülés nyilvánítja ki a Társulás megalakulását, és
választja meg tagjai sorából az elnököt minősített többséggel. Az elnök személyére a
Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a Társulásban
részt vevő tagok minősített többségi szavazata szükséges.
b. A III. Fejezet 6. pontja a következők szerint került módosításra:
„6. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén mindhárom tag
képviselteti magát.”
c. A III. Fejezet 10. pontja a következők szerint került módosításra:
„A társulás minden döntését minősített többségi szavzazással hozza meg.A
minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri
a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét.”
d. A III. Fejezet 11. pontja a következők szerint került módosításra:
„11. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést
az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a
korelnök hívja össze és vezeti.
e. A III. Fejezet 1. Alcím 20. pontjának f.) alpontjának szövege törlésre kerül, helyébe a
g.) pont szövege lép.

49

f.

A III. Fejezet 2. Alcímének minden pontja törlésre került. Ugyanazon Fejezetben a 3.
Alcím 2. Alcímre módosul, és a 4. Alcím 3. Alcímre módosul.

g. A III. Fejezet 4. Alcímének (módosítást követően: 3. Alcímének) e.) pontja törlésre
került.
h. A IV. Fejezet 4. pontja a következők szerint került módosításra:
„4. A Társulás nevében kötelezettséget a Társulási Tanács elnöke vagy a
társulási tanács írásban felhatalmazott tagja vállalhat.
Utalványozásra az elnök és a Pénzügyi Bizottság elnöke jogosult. A
kötelezettségvállalás
pénzügyi
ellenjegyzésére
a
Polgármesteri
Hivatal
Vagyongazdálkodási Csoportjának vezetője, és a jegyző által felhatalmazott pénzügyi
szakképesítéssel rendelkező köztisztviselő jogosult.”

i.

A IV. Fejezet kiegészül az alábbi ponttal:
„17. A Társulásban részt vevő tagok minden Társulási Tanácsi ülésen elhangzott
javaslatról, elfogadott határozatról, döntésről tájékoztatni kötelesek az érintett
település képviselő-testületeit annak soron következő ülésén.”
j. Az V. Fejezet 7. pontja a következők szerint került módosításra:
„7. A Társulás vagyonának támogatással létrejött vagyoni része ingatlan esetében
tizenöt évig, egyéb vagyon esetében öt évig – jogszabályban meghatározott esetet
kivéve – nem idegeníthető el.”
k. A VI. Fejezet 1. Alcímének 2a. pontja törlésre került.
l. A VI. Fejezet kiegészül az alábbi szöveggel:
„6.Társulási megállapodás módosításának feltételei

1.Társulási megállapodás módosítása az alábbi esetekben szükséges:
a.) Társulás bővülése, új társulási tag csatlakozása;
b.) Társulásból tag kiválása;
c.) Társulás feladatkörének módosulása;
d.) Területileg illetékes kormányhivatal törvényességi észrevétele esetén;
e.) Egyéb – társulás módosulásával járó - jogszabályban előírtak megvalósulása esetén.
f) ha a tagok a módosítást szükségesnek tartják.
1. Társulási megállapodás módosítását megelőzi a társulásban érintett települések
jegyzőinek – akadályoztatásuk esetén aljegyzőinek – egyeztetése a módosítás
jogszabályi feltételeinek biztosítása céljából. Az elvégzett jogszabályi egyeztetéseket
követően a módosított társulási megállapodás tervezetét az érintett települések
polgármesterei is áttanulmányozzák, megteszik az általuk szükségesnek tartott
észrevételeiket, majd ezt követően került a módosított társulási megállapodás
tervezete a Társulási Tanács ülése elé, valamint az érintett települések képviselőtestületeinek ülése elé elfogadás céljából.
2. A Társulási Tanács a megállapodás módosítását minősített többségi szavazattal
fogadja el.”
m.) .A Társulási megállapodás VIII. Fejezete helyébe az alábbi VIII. Fejezet lép, a VIII.
Fejezet számozása X. Fejezetre módosul .
VIII.FEJEZET
TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ CSALÁDGONDOZÓK FELADATELLÁTÁSA
A Társulás szakmai vezetői:
 Tiszaalpár település gyermekjóléti szolgálatának családgondozója
50



Tiszaalpár település családsegítésének családgondozója.

Tiszaalpár nagyközség családgondozói közalkalmazott jogállásúak. A gyermekjóléti szolgálat
családgondozója és a családsegítés családgondozója akadályoztatásuk esetén egymást
helyettesítik. A tiszaalpári családsegítés szakfeladatnál szociális tanácsadói feladatellátás is
szerepel részmunkaidőben, megbízási szerződéssel.
Fentiek mellett a tiszaalpári családgondozó ellátja a nyárlőrinci családgondozó helyettesítését
is, aki szintén közalkalmazott jogállású, aki a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés
feladatait részmunkaidőben látja el.
Lakitelek nagyközségben a gyermekjóléti szolgálat családgondozója a feladatát szociális
vállalkozóként látja el. A családsegítés családgondozója megbízási szerződés alapján látja el
a feladatát. A lakiteleki családgondozók –akadályoztatásuk esetén – egymást helyettesítik.
A társulás szakmai vezetői:
-felelősek szakmai működéséért;
-képviselik a társulás gyermekjóléti szolgálatát és családsegítését a külső szervek előtt,
-tervezik, szervezik, irányítják és ellenőrzik a társulás szakmai működésének valamennyi
területét,
-ellátják a társulás működését érintő jogszabályokban, fenntartói döntésekben a vezető
részére előírt feladatokat,
-elkészítik, elkészíttetik a társulás kötelezően előírt szabályzatait,
rendelkezéseit,
-kapcsolatot tartanak a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai
szervezetekkel, intézményekkel,
-támogatják a társulás munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét,
-folyamatosan értékelik a társulás szakmai tevékenységét, munkáját,
- a családgondozók számára legalább havonta kétszer szakmai megbeszéléseket szerveznek,
melynek célja az esetmunka hatékonyságának elősegítése,
- a családgondozók részére rendszeres továbbképzéseket és szakmai tapasztalatcseréket
szerveznek.
A családgondozók felett a munkáltatói jogokat a Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a
Társulási Tanács elnöke gyakorolja.
A családgondozók kinevezése, felmentése a Társulás Tanács tagjának székhelye szerinti
önkormányzat képviselő-testülete javaslatának figyelembe vételével történik. Az érintett
képviselő-testület a javaslathoz a helyben kialakított véleményezési eljárást lefolytatja.
n) A Társulási megállapodás kiegészül az alábbi IX. Fejezettel
IX. FEJEZET
TÁRSULÁS SZOLGÁLTATÁSAI IGÉNYBE VÉTELÉNEK
FELTÉTELEI, MÓDJAI
1. A gyermekjóléti szolgálat az észlelő és jelzőrendszer tagjait képező személyek és
intézmények bármely gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzését fogadja, és a
probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó
intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. A gyermekjóléti szolgálat az intézkedéséről
tájékoztatja a jelzést tevőt.
A gyermekjóléti szolgálat fogadja a panaszával hozzá forduló gyermeket, és segíti őt
problémája megoldásában.
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A gyermekjóléti szolgálat intézkedései lehetnek – a gyermek veszélyeztetettségének
mértékéhez viszonyítva - : alapellátásba vétel, védelembe vétel vagy ideiglenes elhelyezés
kezdeményezése a gyámhivatalnál.
2. A családsegítő szolgálatnak biztosítani kell
a.) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b.) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli és természetbeni
ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás
megszervezését,
c.) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve
konfliktusok megoldásának elősegítését,
d.) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
e.) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és
lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők,
illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére a
tanácsadás nyújtását,
f.) a családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
g.) környezettanulmányok végzését.
.
3. A gyermekjóléti szolgálathoz és családsegítéshez érkező jelzéseket az érintett települések
családgondozóinál lehet megtenni.
X. FEJEZET
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Jelen társulási megállapodás 2013. július 1 lép hatályba. A társulási megállapodás
érvényességéhez valamennyi társult tag képviselő-testületének minősített többséggel
hozott jóváhagyó határozata szükséges.
2. A Társulási megállapodást a társulás tagjai módosíthatják, vagy törvényben,
kormányrendeletben meghatározottak szerint módosítják. A társulási megállapodást a
helyi önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon belül a tagok
felülvizsgálják.
3. A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselőtestületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.
4. Felek jelen megállapodás értelmezésével, és teljesítésével kapcsolatos jogvitáikat a
Kecskeméti Járásbíróság illetékességi körébe utalják.
5. A felmondás, vagy a bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább 8 nappal
a felek kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat egyeztetni, amelyről
jegyzőkönyv készül.
6. Az egyeztetés sikertelensége esetén a megállapodás az abban meghatározott módon
felmondható, vagy a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthető.
7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2003. évi V. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a vonatkozó
egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
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Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Tiszaalpáron, 2014. év április hónap … napján Lakitelek, 2014. év április hónap …… napján
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
nevében:
..............................................................
Dr. Vancsura István polgármester

Lakitelek Önkormányzata
nevében:
...............................................................
Felföldi Zoltán polgármester

Nyárlőrinc Község Önkormányzata nevében:
..............................................................
Pap Sándor polgármester

Záradék:
A társulási megállapodás 3. számú módosítását az érintett önkormányzatok képviselőtestületei határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező
rendelkezésként fogadták el.
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Jóváhagyó határozat száma:

TISZAALPÁR Nagyközségi Önkormányzat
6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.

…../2014.(…..) Kth.

LAKITELEK Önkormányzata
6065 Széchenyi krt. 48.

…../2014.(…..) Kth

NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata
6032Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34.

37. NAPIREND –

…../2014.(…..) Kth

Egyéb ügyek

1) Felföldi Zoltán polgármester: május folyamán üdülőterületi fórumot kell tartani, valamint
egy közmeghallgatást is a 2015-től bevezetendő szelektív hulladékgyűjtés kapcsán. Ezek
időpontja május 29-én lenne, 17 órától az egyik, 18 órától a másik.
2) Czinege Edit képviselő: a majális kapcsán érkezett hozzá megkeresés, hogy elállták az
autóbejáróját, nem volt jó a közlekedés.
Felföldi Zoltán polgármester: minden Művelődési Ház melletti rendezvény esetében meg
kell oldani ezt a problémát.
Madari Andor alpolgármester: megköszöni a majális szervezőinek és résztvevőinek a sok
munkát és a részvételt.
Szentirmay Tamás képviselő: az utóbbi idők legjobb majálisa volt az idei.
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3) dr. Rácz Péter képviselő: Tiszakécskeről jelezték, hogy Lakitelekről már nem lehet a
tiszakécskei szakrendelésekre küldeni betegeket, így már csak Kecskemétre mehetnek a
lakitelekeiek.
Sallai András képviselő: mely szakrendeléseket használták Tiszakécskén a lakitelekiek?
dr. Rácz Péter képviselő: sok szakrendelésre tudtak menni a lakitelekiek. Tiszakécskén azt
mondják, hogy veszteséges fenntartani a szakrendelést, és így próbálják a költségeket
csökkenteni. Két-három hete már nem fogadnak betegeket.
4) dr. Rácz Péter képviselő: a szerdai pénzügyi bizottsági ülésen jelezte, hogy fel kellene
festeni a piactéri parkolónál a mozgáskorlátozott jelet, ami mára meg is történt, amit
megköszön.
5) Szentirmay Tamás képviselő: lesz-e lomtalanítás a településen?
Felföldi Zoltán polgármester: külön szervezett lomtalanítás nem lesz, hanem egyedi, házhoz
menő a lomtalanítás, amit a lakosoknak előre be kell jelenteni a közszolgáltatónak.
dr. Rácz Péter képviselő: a közszolgáltató felé a fizetési hajlandóságot lehet-e javítani azzal,
hogy csak azok vehetnék igénybe a lomtalanítást, akinek nincs tartozása?
Tornyi Gyula, Laki-Gazda Kft. ügyvezetője: a lomtalanítás is kötelező közszolgáltatás, így
egy évben egyszer kötelezően meg kell csinálni, ha kéri a lakos.
6) Szentirmay Tamás képviselő: a Holt-Tisza partja szépen ki lett takarítva, viszont a víz
melletti nádas rész ott maradt, nem néz ki szépen.
Tornyi Gyula, településüzemeltetési csoportvezető: hamarosan kapálni kell az elültetett
erdőt, de nehezen jutnak oda a sok munka miatt.
Felföldi Zoltán polgármester: az erdő ápolását első helyre kell venni.
7) Szentirmay Tamás képviselő: a tőserdei vízi foglalkoztató mikor kapja meg az engedélyt?
Felföldi Zoltán polgármester: az utolsó szakhatóság is járt a helyszínen, hamarosan
megkapja az engedélyt a foglalkoztató.
Szentirmay Tamás képviselő: nincs minden ponton lekerítve a vízi foglalkoztató, kéri a
lekerítést.
8) Tóth Sándor külső bizottsági tag: a körforgalom mellett, az ABC-vel szemben ott is
megállnak az autók, ahol nem lehetne. Ki kellene tenni egy megállni tilos táblát a körforgalom
kijáróiban.
Felföldi Zoltán polgármester, mivel több bejelentés, észrevétel nem volt, a nyílt ülést
berekesztette és zárt ülést rendelt el.
kmf.
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Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Czinege Edit
jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Rácz Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő
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