JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. június 5-i rendes, nyílt üléséről

Rendeletek: 19, 20, 21, 22, 23/2014. (VI. 06.)
Határozatok: 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147/2014. (VI.05.)

KT-2014-9/a

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 5-én, 14 órakor tartott
rendes, nyílt üléséről.
Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő (később érkezett)
képviselő

Távol van:

Sallai András

képviselő

Meghívottak:

dr. Tóth-Péli Emőke
Tóth Sándor
Kis Nándorné
Tornyi Gyula
Galgóczy Zsolt
Somodiné Német Ida
Tóthné Balla Mária
Varga Zoltán

jegyző
külső bizottsági tag
pénzügyi csoportvezető
Laki-Gazda, Laki-Park, Tőserdő Kft. ügyvezetője
Tőserdőért Alapítvány
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde gazdasági vezető
Laki-Konyha Kft. ügyvezetője
jegyzőkönyv-vezető

Felföldi Zoltán polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a 7 fő képviselőből 5 fő jelen
van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Czinege Edit és Olajos István képviselőket javasolja.
Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Felföldi Zoltán polgármester a napirendet az alábbi módosítások szerint javasolja
elfogadásra:
- 22. napirendként javasolja tárgyalni: Laki-Gazda Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási
szerződés módosítása,
- 25. napirendként javasolja tárgyalni: Tagi hitel nyújtása a Laki-Gazda Nonprofit Kft, valamint
a Tőserdő Turisztikai Kft. részére,
- 26. napirendként javasolja tárgyalni: Tájékoztató az Önkormányzattal szemben fennálló
tartozásokról, valamint az önkormányzati tartozásokról
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a módosított napirendet.
A Képviselő-testület a módosított napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
NAPIREND:
1. Együttműködési megállapodás kötése a Plain Rock Egyesülettel
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
2. Tőserdőért Alapítvány 2014. évi revitalizációjának elfogadása, valamint tájékoztató
a Tőserdő Szépe Fesztivál előkészületeiről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
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3. A Tőserdő Turisztikai Kft. beszámolója a 2014. évi szezonnyitásról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
4. Tájékoztató a 2014. április 26. és május 29. közötti időszak polgármesteri munkáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
5. Tájékoztató a 2014. április 26. és május 29. közötti időszak alpolgármesteri
munkáról
Előadó: Madari Andor alpolgármester
6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
7. Lakitelek Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.07.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
8. Mezőőrség létrehozása, valamint a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről
szóló rendelet megalkotása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
9. A közterületek használatáról és a köztisztaságról szóló 19/2013. (IX.06.) számú
rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
10. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 35/2013. (XII.20.)
önkormányzat rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
11. A piactéri ingatlanok előtti parkoló térkövezésére vonatkozó szerződés módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
12. Kezdeményezés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosítására
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
13. Kezdeményezés a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítására
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
14. Szikra 46. (hrsz. 3585) ingatlan árverés útján történő értékesítése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
15. A Tanyafejlesztési Program keretében
közbeszerzési eljárás lezárása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

„Gépjármű

beszerzése”

tárgyú

16. A 44-es számú főúton létesítendő körforgalmú csomópontok közvilágítására
vonatkozó nyilatkozat
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
17. Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 4.
számú módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
18. A Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének meghatározása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
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19. Együttműködési megállapodás kötése a Lakiteleki Iskoláért Alapítvánnyal az
Eötvös Iskola tornatermének bérbeadásáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
20. A Szent Flórián napi tűzoltó majális elszámolása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
21. Rendeletalkotás 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
22. Laki-Gazda Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
23. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS
24. Lakitelek Önkormányzata tulajdonában lévő lakások pályáztatását lezáró döntés
meghozatala
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
25. Felterjesztés megyei kitüntető díj adományozására
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
26. Tagi hitel nyújtása a Laki-Gazda Nonprofit Kft, valamint a Tőserdő Turisztikai Kft.
részére
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
27. Tájékoztató az Önkormányzattal szemben fennálló tartozásokról, valamint az
önkormányzati tartozásokról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

1. NAPIREND –

Együttműködési megállapodás kötése a Plain Rock Egyesülettel
/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 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett,
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
132/2014. (VI.05.) határozata
Együttműködési megállapodás kötése a Plain Rock Egyesülettel
Lakitelek

Önkormányzat

Képviselő-testülete
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Felföldi

Zoltán

polgármester

előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a kiskunfélegyházi Plain Rock Egyesülettel kötendő
együttműködési megállapodást elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi
együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Felföldi Zoltán polgármester
azonnal

Értesül:

- Plain Rock Egyesület
- Irattár

Zoltán

polgármestert

az

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
Plain-Rock Egyesület (6100 Kiskunfélegyháza, Halasi út 33. adószám: 19551133-1-03,
képviseli: Ónodi Árpád, az egyesület elnöke – a továbbiakban: Egyesület),
másrészről
Tőserdő Turisztikai Kft. (6065 Lakitelek, Széchenyi krt 48., adószám: 23716146-2-03
képviseli: Tornyi Gyula ügyvezető – a továbbiakban: Tőserdő Turisztikai Kft.)
harmadrészről
Lakitelek Önkormányzata (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48., adószám: 15724629-2-03,
képviseli: Felföldi Zoltán polgármester – a továbbiakban: Önkormányzat)
között (a továbbiakban együtt: a szerződést kötő felek), alulírott helyen, időben, az alábbiak
szerint:
1. Szerződést kötő felek között a Lakitelek-Tősfürdő területén megrendezésre kerülő I.
Tősfeszt (III. Tősrock) fesztivál tárgyában jelen együttműködési megállapodást kötik
meg.
2. E megállapodás értelmében a Tőserdő Turisztikai Kft. engedélyezi az Egyesület
részére „I. Tősfeszt fesztivál” rendezvényének lebonyolítását és biztosítja az esemény
megrendezéséhez szükséges területet és társszervezőként 50%-ban vesz részt a
munkálatokban.
3. A rendezvény ideje alatt az Egyesület és a Tőserdő Turisztikai Kft. közösen
rendelkezik a területtel és ezen időszakra a rendezvény támogatásáért cserébe az
Egyesület kitelepülő vállalkozóként megjelenik.
4. A Tőserdő Turisztikai Kft. kijelenti, az Egyesület pedig tudomásul veszi, hogy a
Tőserdő Turisztikai Kft. a rendezvénnyel összefüggésben az e szerződésben
rögzítetteknek megfelelően a felmerülő költségek 50 %-ig vállal felelősséget, egyéb
kötelezettséget nem vállal, kifizetést nem teljesít, illetve a rendezvény szervezésével
kapcsolatos egyes cselekményekért, vagy azok hiányáért felelősséggel nem tartozik.
5. A rendezvény ideje 2014. július 25-26.
6. Az Egyesület kötelességei a terület használatához kapcsolódóan:
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a) Az ott elhelyezett valamennyi építmény (táblák, padok, szemétgyűjtő edényzetek,
csapok, kutak stb.), felszerelési, berendezési tárgyak állagának megóvását biztosítja,
ideértve a Tős-sellő berendezési, felszerelési tárgyait is.
b) Az Egyesület – az általa telepített kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozók
helyett és nevében is - köteles folyamatosan, a rendezvén teljes területén, a
rendezvény teljes időtartama alatt szemétgyűjtő konténerek elhelyezéséről valamint
azok folyamatos ürítéséről, elszállításáról gondoskodni, akként, hogy a rendezvény
helyszíne rendezett maradjon.
Amennyiben az átadás után takarítás, szemétszállítás, helyreállítás válik szükségessé,
azt az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Laki-Gazda Kft elvégzi, és az
elvégzett munka ellenértékét az Egyesület megfizeti a Laki-Gazda Kft-nek.
Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a szemét összegyűjtését a fent felsorolt
területeken a rendezvény közben is elvégzi, különös tekintettel a péntekről szombatra,
majd szombatról vasárnapra virradó éjszaka programjai után, péntek, szombat, illetve
vasárnap reggelre. A hulladékmentesítést az Egyesület saját költségén, a lakiteleki
helyi rendelet rendelkezéseinek megfelelően köteles elvégezni.
c) Kötelesek a Szervezők a rendezvényen, annak létszámával arányos mértékű WC
használatát biztosítani.
d) A Szervezők a rendezvény tartásához megfelelő orvosi ügyelet, 1000 fő feletti látogató
esetén mentőkocsi rendelkezésre állásáról gondoskodnak.
A Tőserdő Turisztikai Kft. kötelezettségei:

7.

a) Biztosítja a rendezvényhez szükséges elektromos áram vételt, amelyhez 2 db
ideiglenes lekötést alakít ki helyenként 3x65AH kapacitással, azzal, hogy az
Egyesület köteles az áramvételezés és fogyasztás költségének 50%-át megfizetni.
b) Reklámfelületek (molinók) elhelyezését biztosítja, megjelenteti internetes felületein
a rendezvény programját.
8. Az Egyesület által a területen ideiglenes jelleggel üzemelő vállalkozás működtetőjének
köteles felhívni a figyelmét, hogy tevékenységük gyakorlása során meg kell felelniük az
üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről
szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak, továbbá az
élelmiszer-higiénés és közegészségügyi feltételeknek. E szabályok betartásáért az
Egyesület felelősséggel tartozik.
9. A Szervezők a rendezvény biztonságos megrendezése érdekében kötelesek a
megrendezést megelőző 30 nappal biztonsági tervet készíteni, amelynek az alábbiakat
kell tartalmaznia:
a)

b)
c)
d)

e)

f)

g)

a rendezvény megnevezését, helyét, időpontját és időtartamát, a rendező szerv,
rendező megnevezését, képviselőinek nevét és címét, továbbá a rendezvény
helyszínének leírását és vázlatrajzát;
a rendezvény maximális látogatói létszámát,
a rendezvény helyszínére való belépés és eltávozás rendjét;
a közönségnek - különösen a fogyatékos nézőknek - a rendezvény helyszínén
történő elhelyezésére, az elhelyezés esetleges megváltoztatására vonatkozó
előírásokat;
a rendezvényre be nem vihető tárgyak körét, valamint azokat a magatartásokat,
amelyek tanúsítója a rendezvényről eltávolítható, vagy akinek a belépése
megtagadható;
a rendezvényen való részvétel feltételei, a részvételre vonatkozó korlátozások,
továbbá a rendezvény belső rendjére vonatkozó szabályok nyilvánosságra
hozatalának módját;
a rendezésben közreműködők nevét, igazolvány számát, létszámát, tevékenységük
szabályait, a rendezvény biztonsága érdekében a rendező szerv, rendező által
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h)

10.

alkalmazni kívánt technikai-védelmi berendezéseket, azok alkalmazási módjának
leírását;
a rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére
vonatkozó írásbeli kiürítési, menekítési tervet, , a menekülési útvonalakat és minden
egyéb, a katasztrófavédelem által előírt kötelezettségeket, melyeket a
Katasztrófavédelem felé köteles bejelenteni 30 nappal a rendezvény előtt.
Az Egyesület a rendezvény megrendezése előtt legalább egy hónappal bemutatja
a rendezvény részletes költségvetését,
A rendezvényt különböző médiákban megjelenítendő, illetve a helyszínen
elhelyezendő reklámjain, szóróanyagain a Tőserdő Turisztikai Kft-t, mint
társrendezőt az Egyesülettel egyforma méltó, módon tünteti fel. Az Egyesület ennek
részeként köteles Lakitelek jó hírnevének megőrzésére tekintettel eljárni.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a rendezvény szervezési
időszakában és a lebonyolítás idején felmerülő költségeket 50-50%-ban vállalják.
Továbbá megállapodnak abban is, hogy a rendezvény teljes nettó bevételét 5050%-ban osztják meg a szerződő felek.
Az Önkormányzat a Tőserdő Turisztikai Kft. által vállalt költségekért készfizető
kezességet vállal.
A rendezvényről, tapasztalatairól a rendezvényt követő két hónapon belül
beszámolót köteles készíteni Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete
számára, melynek részeként bemutatja a rendezvény költségvetésének
elszámolását, az esetleges többletbevételek felhasználását.

11.

Az Egyesületnek gondoskodnia kell a hatályos jogszabályok szerint fennálló
valamennyi kötelezettség teljesítéséről.

12.

Az Egyesület jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a rendezvény
időtartama alatt a rendezvénnyel összefüggésben felmerülő valamennyi
káreseményért helytáll, kivéve, ha felelősségét a Ptk. szabályai szerint ki tudja
menteni, illetve más közreműködő személy felelőssége megállapítható.

A megállapodást Lakitelek Képviselő-testülete 2014. június 5-i ülésén a 132/2014. (VI.05.)
számú határozatával fogadta el.

Lakitelek, 2014. június 5.
………………………………………….
Ónodi Árpád
Plain Rock Egyesület elnöke

………………………………………….
Tornyi Gyula
Tőserdő Turisztikai Kft. ügyvezetője

………………………………………….
Felföldi Zoltán
polgármester
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2. NAPIREND –

Tőserdőért Alapítvány 2014. évi revitalizációjának elfogadása,
valamint
tájékoztató
a
Tőserdő
Szépe
Fesztivál
előkészületeiről
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Galgóczy Zsolt, Tőserdőért Alapítvány kuratóriumának elnöke: a nyári rendezvények előtt
fog tartani az Önkormányzat egy biztonsági bejárást a Holt-Tisza parton, kéri, hogy az
Alapítvány képviselője is vehessen azon részt.
Madari Andor alpolgármester: a Tőserdőért Alapítvány tavaszi revitalizációs munkája
eredményes volt, azonban szükséges az elvégzett munkák nyári utógondozása, folyamatos
karbantartása is. Javasolja, hogy a nyári rendezvények előtt legyen még egy nagytakarítás a
Holt-Tisza parton.
/Dr. Rácz Péter képviselő megérkezett az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma: 6 fő./
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
133/2014. (VI.05.) határozata
Tőserdőért Alapítvány 2014. évi revitalizációjának elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tőserdőért Alapítvány 2014. évi revitalizációjáról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

3. NAPIREND –

- Irattár
- Tőserdőért Alapítvány

A Tőserdő Turisztikai
szezonnyitásról

Kft.

beszámolója

a

2014.

/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a beszámolóhoz van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
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évi

A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
134/2014. (VI.05.) határozata
A Tőserdő Turisztikai Kft. beszámolója a 2014. évi szezonnyitásról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tőserdő Turisztikai Kft. 2014es szezonkezdéséről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

4. NAPIREND –

- Tőserdő Turisztikai Kft.
- Irattár

Tájékoztató a 2014. április 26. és május 29. közötti időszak
polgármesteri munkáról
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

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

5. NAPIREND –

Tájékoztató a 2014. április 26. és május 29. közötti időszak
alpolgármesteri munkáról
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

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

6. NAPIREND –

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
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Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a beszámolóhoz van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
135/2014. (VI.05.) határozata
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a 2014. májusban lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

7. NAPIREND –

- Irattár

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

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2014. (VI.06.) 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) 2. §. helyébe az alábbi szöveg lép:
A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
2.§.
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/1/ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2014.
évi költségvetésének
- bevételi főösszegét
- kiadási főösszegét
- költségvetési hiány összegét

975 391 eFt-ban
1 080 602 eFt-ban
105 211 eFt-ban

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

29 374 eFt
75 837 eFt

3.§.
A rendelet 1. sz. és 1.1. sz. melléklete módosul jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint.
A rendelet 2. sz. melléklete módosul jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint.
A rendelet 3. sz. melléklete módosul jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint.
A rendelet 4. sz. melléklete módosul jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint.
A rendelet 5. sz. melléklete módosul jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint.
A rendelet kiegészül 13. sz. melléklettel jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint.
4. §.
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Lakitelek, 2014. június 5.
dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

/Megjegyzés: a 19/2014. (VI.06.) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2014. június 6.
napján kihirdette./

8. NAPIREND –

Mezőőrség létrehozása, valamint a mezei őrszolgálat
létesítéséről és működéséről szóló rendelet megalkotása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2014. (VI.06.) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
a) pontja, valamint a (2) bekezdésében, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. (1) bekezdésével
kapott felhatalmazás alapján - a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi, továbbá az
Emberi Erőforrások Bizottsága véleményének kikérését követően - a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja és hatálya
1. §
A rendelet célja:
a) a Lakitelek közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem értve az erdőt, a
halastavat - őrzését,
b) a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök,
haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, egyéb művelési ágú ingatlanok
földmérési jelek védelmét,
c) az illegális hulladéklerakó helyek kialakulásának megakadályozását és
d) a külterület közrendjének közbiztonságának erősítését szolgáló mezei őrszolgálat felállítása,
valamint az őrszolgálat működési feltételeinek biztosítása.

2. §
(1) A rendelet területi hatálya Lakitelek közigazgatási területéhez tartozó, valamennyi
mezőgazdasági jellegű művelési ágba sorolt területre kiterjed, kivéve az erdőt és a halastavat, a
védett természeti területet és értékeit.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a mezei őrszolgálat feladatait ellátó mezőőrre, a
mezőőr feladatainak ellátását irányító jegyzőre, valamint az (1) bekezdésben meghatározott
terület használójára illetve tulajdonosára.
2. A mezei őrszolgálat
3. §
(1) Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott feladatok ellátásáról mezei őrszolgálat
felállításával gondoskodik, melynek létszámát egy főben határozza meg.
(2) A mezei őrszolgálat szervezetileg Lakiteleki Polgármesteri Hivatalhoz tartozik, a mezőőrök
feletti egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.
(3) A mezőőr zöldszínű formaruhát és szolgálati jelvényt visel. A feladatának ellátása során a
zöld színű formaruha szolgálati jellegén változtató más ruhaneműt nem viselhet. A mezőőr
részére a hivatal a felszerelést biztosítja.
(4) A mezei őrszolgálat, illetve a mezőőr feladatait a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 20-23. §-ában
foglaltak, valamint a jegyző utasításai szerint látja el.
(5) A mezei őrszolgálat köteles együttműködni Lakitelek Önkormányzatával, a rendőrséggel, a
működési területén lévő vadásztársaságokkal, a katasztrófavédelemmel, a kormányhivatal
szerveivel, valamint a polgárőrséggel.
3. A mezőőri járulék
4. §
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(1) Az önkormányzat a mezei őrszolgálat létesítési, fenntartási és működési költségeit a
földhasználó - ha ez ismeretlen, a tulajdonos - által kifizetett mezőőri járulékból és a központi
költségvetés által biztosított hozzájárulásból fedezi.
(2) A mezőőri járulék mértéke: 0.- Ft.
(3) A mezőőri őrszolgálat megalakítási fenntartási és működési költségeit az önkormányzat a
költségvetéséből és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból fedezi.
4. Vegyes és záró rendelkezések
5. §
(1) Ez a rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a mezei őrszolgálat 1 fő mezőőrrel kerül felállításra.
Lakitelek, 2014. június 5.
dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

/Megjegyzés: a 20/2014. (VI.06.) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2014. június 6.
napján kihirdette./
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
136/2014. (VI.05.) határozata
Mezei őrszolgálat létrehozása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) bekezdése alapján úgy
dönt, hogy Lakitelek közigazgatási területére kiterjedő feladatkörrel mezei
őrszolgálatot hoz létre, melyet 2014. július 1-jétől kezdődően, 1 fő mezőőr
alkalmazásával kíván működtetni.
A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy az 1997. évi CLIX.
tv 19. §. (1a) bekezdése szerinti együttműködési megállapodást a rendőrséggel
megkösse.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Irattár
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9. NAPIREND –

A közterületek használatáról és a köztisztaságról szóló
19/2013. (IX.06.) számú rendelet módosítása
/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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2014. (VI.06.) önkormányzati rendelete
közterületek használatáról és a köztisztaságról szóló 19/2013. (IX.06.) számú rendelet
módosításáról
Lakitelek Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, figyelemmel az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 54. §. (1) bekezdésében foglaltakra, a következő rendeletet alkotja:
1. §
A közterületek használatáról és a köztisztaságról szóló 19/2013. (IX.06.) számú rendelet 2.
melléklete az alábbiakkal egészül ki.
2. melléklet
18. Egyéb
100,- Ft/m2/nap
19. Természeti erőforrások kiaknázását előkészítő kutatás, természeti erőforrások
kiaknzására irányuló tevékenység
500,- Ft/m2/nap
2. §
1.) Ezen rendelet hatálya a folyamatban lévő ügyekre is kiterjed.
2.) Ezen rendelet 2014. július 07. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Lakitelek, 2014. június 5.
dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

/Megjegyzés: a 21/2014. (VI.06.) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2014. június 6.
napján kihirdette./
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10. NAPIREND –

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
35/2013. (XII.20.) önkormányzat rendelet módosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2014. (VI.06.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 35/2013. (XII.20.) önkormányzat
rendelet módosításáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény felhatalmazása alapján valamint a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Idegenforgalmi, továbbá az Emberi Erőforrások Bizottsága
véleményének kikérését követően a következőket rendeli el:
1. §.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 35/2013. (XII.20.) önkormányzat
rendelet (továbbiakban: rendelet) 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendelet vonatkozásában a hatáskör
gyakorlását a polgármesterre ruházza át.
2. §
A rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
önkormányzati segélyt nyújt, maximum a költségvetésben meghatározott keretösszeg erejéig.
3. §
A rendelet 7.§ (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Temetési költség fedezésére abban az esetben adható önkormányzati segély, ha a meghalt
személy eltemettetéséről gondoskodó személy egy főre számított havi családi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének egyedül élő esetén a 200
%-át, családban élő esetén 150 %-át. A kérelmet a haláleset anyakönyvezését követő 30
napon belül lehet benyújtani.
A kérelemhez mellékelni kell
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a) az eltemettető és a vele közös háztartásban élők jövedelmét igazoló
jövedelemnyilatkozatot,
b) a temetési számlák eredeti példányát,
c) amennyiben a haláleset nem Lakiteleken történt, a halotti anyakönyvi kivonatot.
4. §.
A rendelet 8.§ (1) bekezdése első mondatának első fele helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg egy év időtartamra
a szociálisan rászorult személynek vagy állandó gondozásra szoruló fekvőbetegnek,
ha
a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg,
és - a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 20 %-át eléri,
b) Lakitelek Önkormányzat Idősek Otthonának gondozottja, és a havi rendszeres gyógyító
ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át
eléri.
5. §.
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát
veszti.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a rendelet 7.§ (7) bekezdése,
valamint a 7.§ (14)-(15) bekezdés.
Lakitelek, 2014. június 5.
dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

/Megjegyzés: a 22/2014. (VI.06.) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2014. június 6.
napján kihirdette./

11. NAPIREND –

A piactéri ingatlanok előtti parkoló térkövezésére vonatkozó
szerződés módosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
dr. Rácz Péter képviselő: a Pénzügyi Bizottság támogatta a javaslatot.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
137/2014. (VI.05.) határozata
1042/2 - 1042/18 hrsz-ú ingatlanok előtt parkoló térkövezésére vonatkozó szerződés
módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület elfogadja a térkövezési munkálatokra vonatkozóan a
megállapított +80,13 m2-t, és ennek összegét, nettó 320.520 Ft + ÁFA, azaz bruttó
407.060 Ft összeget, továbbá a kerítés elbontásának (bontás - 3 ember 1,5 napi
munkája + sitt elhordás), és az elbontásból adódóan keletkezett károk (felvonulás,
javítás, téglaburkolat díszítéssel, anyag és munkadíj összesen) költségét 210.000
Ft + Áfa, azaz bruttó 266.700 Ft amelyre az eredetileg meghatározott keretösszeg
felett is biztosít forrást a költségvetésben.
2. A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a költségvetési
rendeletbe való beépítésről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza, hogy a
korábban megkötött vállalkozási szerződés mintájára a térkövezési munkálatok
pontos
mennyiségére
és
összegére
vonatkozóan
megkösse
a
szerződésmódosítást.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
Amely létrejött
egyrészről
Név: Lakitelek Önkormányzata
székhely: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
képviselő: Felföldi Zoltán polgármester
adószám: 15724629-2-03
bankszámlaszám: 52000018-11100018
mint Megrendelő – továbbiakban: Megrendelő –
másrészről
Név: Gulyás Imre e.v.
székhely: 6065 Lakitelek, Móricz Zsigmond 1/D
vállalkozói nyilvántartási szám: 68752
adószám: 71254072-2-23
mint Vállalkozó, - a továbbiakban: Vállalkozó,
együttesen: Szerződő Felek
között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1.

Előzmények
A 2013. november 18-án létrejött vállalkozói szerződésben a térkövezésre vonatkozóan
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a mennyiség a munkálatok elvégzését követően pontosításra került. A szerződés nem
tartalmazta az 1042/5 hrsz-ú ingatlan határán húzódó kerítés elbontásának, az
elbontásból adódóan az épületen keletkezet károk javításának költségeit, ill. az azon
belüli rész térburkolattal való ellátásának költségeit.
2.

A szerződés hatálya
A szerződés Szerződő Felek általi aláírásával lép hatályba.

3.
A szerződés tárgya
3.1. A szerződés 6.1 pontja kiegészül a plusz térkövezés mennyiség 80.13 m2 ellenértékével,
azaz nettó 320.520 Ft-tal, azaz háromszázhúszezer-ötszázhúsz forinttal. Továbbá
kiegészül a kerítés elbontásának (bontás - 3 ember 1,5 napi munkája + sitt elhordás), az
elbontásból adódóan az épületen keletkezet károk javításának (felvonulás, javítás,
téglaburkolat díszítéssel, anyag és munkadíj összesen) ellenértékével, mely nettó
210.000 Ft, azaz kettőszáztízezer forinttal. Így a szerződéses összeg nettó 2.530.520 Ftra, azaz kettőmillió-ötszázharmincezer-ötszázhúsz forintra módosul.
4.

Egyéb rendelkezések
Jelen szerződés 4 példányban készült, ebből 3 a Megrendelőt, 1 pedig a Vállalkozót illeti
meg.
A szerződést a szerződő felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után – jogosított
képviselőiken keresztül – mint akaratukkal mindenben megegyező okiratot jóváhagyólag
és cégszerűen írták alá.
Lakitelek, 2014. június 5.

---------------------------------Lakitelek Önkormányzata mint Megrendelő
képv.elj.: Felföldi Zoltán polgármester

12. NAPIREND –

----------------------------------Gulyás Imre mint Vállalkozó

Kezdeményezés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény módosítására
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
138/2014. (VI.05.) határozata
Kezdeményezés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítására
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta, és
az alábbi határozatot hozza:
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A Képviselő-testület hozzájárulását adja a mellékelt kezdeményezésben
foglaltakhoz, jóváhagyja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény módosítása tárgyában elkészült kezdeményezés továbbításra kerüljön az
Emberi Erőforrások Minisztériuma felé.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesítésül: - Emberi Erőforrások Minisztériuma
- Irattár

Ügyiratszám: ………./2014.
Tárgy: Kezdeményezés törvény módosítására
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Balogh Zoltán
emberi erőforrások minisztere
Budapest
Akadémia u. 3.
1054
Tisztelt Miniszter Úr!
Lakiteleken az iskolai oktatás 2007. augusztus 1. napjától kezdődően társulás keretein belül,
majd 2012 év végén történt átszervezések folytán a KLIK fenntartása, míg Lakitelek
Önkormányzata működtetése révén valósul meg. Iskolánk, a Lakiteleki Eötvös Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény falai között tanulnak a Tiszaug településen élő
gyermekek is, tekintettel arra, hogy Tiszaugon megszűnt az iskolai oktatás. Jelenleg naponta
37 általános iskolai tanuló jár át oktatási intézményünkbe.
A 2007-es társulás megalakulásakor Tiszaug létszámarányosan fizette meg az iskolai
fenntartáshoz szükséges hozzájárulást. 2013-ban szintén fizetett hozzájárulást, de azt már a
létszámarányos mértékhez képest jóval alacsonyabb összegben tette, egy a Lakitelekkel
kötött önálló megállapodásban rendezve, mely megállapodás megkötése Tiszaug jóindulatán,
önkéntességén alapult. Tiszaug a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. §.
(3) bekezdésében foglaltakra hivatkozva tette mindezt, mely szerint:
„(3) A működtető feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, az
állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem
kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. Az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben az állami
intézményfenntartó központ költségvetésében az erre a célra tervezett keret erejéig az
intézményvezető javaslatára, az állami intézményfenntartó központ jóváhagyásával a
működtető által beszerzett, külön jogszabályban meghatározott eszközöket, felszereléseket,
továbbá a taneszközöket az állam finanszírozza. A működtető az általa működtetett
intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtetéshez
hozzájárulást igényelhet.”
A törvény lehetőségként, és nem kötelezettségként határozza meg az önkormányzatok
számára a hozzájárulás megfizetését, azaz az önkormányzatok szabad megállapodásának
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körébe tartozó a hozzájárulás mértékének és feltételeinek meghatározása, megfizetése.
Jelen esetben a törvény ezen rendelkezése akár diszkriminatívnak is mondható, a pontosabb
érthetőség kedvéért ezt egy példával igazolom:
Lakitelek nehéz anyagi helyzetben lévő település, iparral nem rendelkezik, így csekély az
adóbevétele. Ennek ellenére több jogszabály alapján - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bek.-e alapján; a tűz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 28. § (1)
bekezdésében, valamint az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a
hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához
való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 31. §ában foglaltak alapján - köteles évente hozzájárulást fizetni egy másik település részére az
önkormányzati tűzoltóság működtetése érdekében.
Így az a furcsa helyzet áll elő, hogy Lakitelek hozzájárulást köteles fizetni az önkormányzati
tűzoltóság működtetése érdekében a törvényi rendelkezések folytán, míg iskolája
működtetése érdekében viszont nem tud hozzájárulást igényelni szintén a törvényi
rendelkezések folytán, tekintettel arra, hogy az utóbbi megfizetése az azt igénybevevő
önkormányzatok részéről nem kötelezettség, csak lehetőség.
Fentiekre tekintettel Képviselő-testületünk …………/2014. önkormányzati határozatával
kezdeményezéssel él T. Cím felé törvénymódosítás tárgyában alábbiak szerint: módosuljon a
köznevelési törvény két szakasza, az alábbiak szerint:
- A 74. §. (2) bek. második mondata: „A gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
önkormányzat köteles az óvoda fenntartásához létszámarányosan hozzájárulást fizetni a
fenntartó részére, a fenntartott intézménybe járó gyermekei után.”
- 76. §. (3) bek. utolsó mondata: „Az általános iskolai tanuló - amennyiben a tanuló az
általános iskola beiskolázási körzetében állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik - lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti önkormányzat köteles az általános
iskola működtetéshez létszámarányosan hozzájárulást fizetni a működtető részére, a
működtetett intézménybe járó tanulói után ”
Álláspontunk szerint csak az általános iskolák, és csak a beiskolázási körzeteken belül lakó
diákok vonatkozásában állna fenn ez a kötelezettség, hiszen ebben az esetben az iskola
működtetője nem utasíthatja vissza a tanulók felvételét, azok jelentkezése esetén kötelező
őket felvenni.
Kezdeményezésünk, reméljük T. Cím részéről is egyetértésre talál, mivel mindannyiunk közös
érdeke, hogy egyetlen önkormányzat se szenvedjen a másikkal szemben hátrányt, azaz ne
legyen különbség önkormányzatok működtetéssel, fenntartással járó kötelezettségeik között.
Lakitelek, 2014. június 5.

Tisztelettel:
……………………………………………………...
Lakitelek Önkormányzata
(képv. eljárva: Felföldi Zoltán polgármester)

13. NAPIREND – Kezdeményezés a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.

törvény módosítására
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
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Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
139/2014. (VI.05.) határozata
Kezdeményezés a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény módosítása tárgyában
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozza:
A Képviselő-testület hozzájárulását adja a mellékelt kezdeményezésben
foglaltakhoz, jóváhagyja, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
módosítása tárgyában elkészült kezdeményezés továbbításra kerüljön a
Vidékfejlesztési Minisztérium felé.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesítésül: - Vidékfejlesztési Minisztérium
- Irattár

Ügyiratszám: ………./2014.
Tárgy: Kezdeményezés törvény módosítására

Vidékfejlesztési Minisztérium
Dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter
Budapest
Kossuth L. tér 11.
1055

Tisztelt Miniszter Úr!
A Lakiteleki Önkormányzat azon kevés önkormányzat közé tartozik, ahol a
hulladékgazdálkodással összefüggő feladatok nem konzorciumi formában valósulnak meg,
hanem lakiteleki, azaz 100 %-ban, kizárólagos önkormányzati tulajdonú cégünk, a Laki-Gazda
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft működése folytán.
Ugyanakkor sajnos cégünknek jelentős kintlévőségei vannak a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjak behajtása tekintetében. A szilárd hulladék közszolgáltatási
díjhátralékainak behajtását a gazdasági társaság teljes egészében átadja a Nemzeti Adó - és
Vámhivatalnak, addig a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási
díjának behajtását településenként megbontva szükséges átadni a helyi adóhatóságoknak,
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azaz a települési önkormányzat jegyzőjének.
Tapasztalataink alapján kijelenthetjük, hogy ez utóbbi folyamat jóval több munkát és
utánajárást eredményez gazdasági társaságunknak, s ezáltal minden más, hasonló gazdasági
tevékenységet folytató cég számára is.
Az önkormányzatok hulladékgazdálkodásával összefüggő közszolgáltatásaihoz kapcsolódó
kötelezettségeiket alapjában véve az alábbi törvények – mint kiindulópontok – szabályozzák:
- a települési szilárd hulladék esetében ez a jogszabály a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. tv. (továbbiakban: Ht.),
- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (azaz a folyékony hulladék)
vonatkozásában a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgtv. )
IX./A. fejezete.
Fentiekre tekintettel Képviselő-testületünk …………/2014. önkormányzati határozatával
kezdeményezéssel él T. Cím felé törvénymódosítás tárgyában alábbiak szerint:
A közszolgáltatási díj meg nem fizetése esetén a hátralékokat, azok kamatát, a felmerült
költségeket adók módjára szükséges behajtani, azonban az adók módjára történő behajtás
címzettjei eltérőek:
- A Ht esetében a szabályozás a következő:
„52. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót
terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a
behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.
(2) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató vagy a követelés egyéb
jogosultja (a továbbiakban együtt: a követelés jogosultja) felhívja az ingatlanhasználó
figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére.
(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét
követő 45. nap elteltével a követelés jogosultja - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett
- a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a
továbbiakban: NAV) kezdeményezi.
(4) A NAV - a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül - jogszabályban
meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek
behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a követelés
jogosultjának ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a NAV 8 napon belül átutalja
a követelés jogosultjának.
(5) Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban életvitelszerűen élő
tulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetében az életvitelszerűen élő használók,
illetve birtokosok felelőssége egyetemleges.
(6) Ha az (5) bekezdés szerinti behajtás eredménytelen, ennek tényéről és okáról a NAV - a
behajtás eredménytelenségét követő 8 napon belül - igazolást ad a követelés jogosultjának.”
- A Vgtv. esetében pedig az alábbiak szerint történik:
„ 44/E. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési
kötelezettség határidejének elmulasztása esetén díjhátralék keletkezik, amely az azzal
összefüggésben megállapított késedelmi kamattal, valamint a behajtás egyéb költségeivel
együtt adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
(2) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak
teljesítésére a jogkövetkezményekről történő tájékoztatás mellett.
(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. nap elteltével
a közszolgáltató a díjhátralék, a késedelmi kamat és az egyéb költségek adók módjára történő
behajtását kezdeményezi.
(4) A települési önkormányzat jegyzője - a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8
napon belül - a külön jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, a
késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot,
késedelmi kamatot, valamint a közszolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott
költségeit a települési önkormányzat jegyzője 8 napon belül átutalja a követelés jogosultjának.
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(5) Ha a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele
szemben lefolytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a felmerült
költségeket az ingatlan tulajdonosától vagy vagyonkezelőjétől kell behajtani. Közös
tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges.
(6) A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról a települési önkormányzat
jegyzője - a behajtás eredménytelenségét követő 8 napon belül - igazolást ad a követelés
jogosultjának.”
Tekintettel fentiekre javaslom az egységes joggyakorlat megteremtése érdekében, hogy a
Vgtv. törvényi szinten rendelkezzék arról, - kezdeményezve a jelenlegi törvény módosítását hogy a díjhátralékok adók módjára történő behajtása során a NAV legyen, mint országos
hatáskörű adóhatóság illetékes adóhatóság - szemben a települési önkormányzat
jegyzőjével – ne csak a szilárd, hanem a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
vonatkozásában is.
Kezdeményezésünk, reméljük T. Cím részéről is egyetértésre talál, mivel mindannyiunk közös
érdeke, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységek hatékonyan működjenek, s ennek fontos,
elengedhetetlen feltétele a bevételek kiegyensúlyozott, folyamatos biztosítása.
Lakitelek, 2014. június 5.
Tisztelettel:
……………………………………………………...
Lakitelek Önkormányzata
(képv. eljárva: Felföldi Zoltán polgármester)

14. NAPIREND –

Szikra 46. (hrsz. 3585) ingatlan árverés útján történő
értékesítése
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás.
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: az értékbecslő különböző
árra értékelte az ingatlant, ha lakott, és mint, ha lakatlan.
Felföldi Zoltán polgármester: a zárt ülésen fog kiderülni, hogy lakott vagy lakatlan lesz végül
az ingatlan. A bizottságok javaslata alapján az árverés időpontját a polgármester tűzi ki.
Szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
140/2014. (VI.05.) határozata
Szikra 46. (hrsz. 3585) ingatlan árverés útján történő értékesítése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza.
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1. A Képviselő-testület árverésre jelöli ki a Lakitelek 3585 helyrajzi számú lakóház,
udvar megnevezésű ingatlant.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert nyílt árverés
lefolytatására és árverési hirdetmény közzétételére.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - sajtó
- Irattár
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Lakitelek Önkormányzata nyílt árverés útján kívánja értékesíteni a tulajdonában álló 3585
hrsz.-ú (Szikra 46.) lakóház, udvar megnevezésű ingatlant.
Ingatlan adatai: 5334 m2 térmértékű, kivett művelési ágú, belterületi ingatlan. Az ingatlan
Lakitelek-Tőserdő területén található, a Csöpp utcáról közvetlenül megközelíthető, szilárd
burkolatú úttól kb. 300 m távolságra. A terület rendezési tervi besorolása: Üdülő terület. A
telek beépített, egy kb. bruttó 250 m2 alapterületű alápincézett lakóépület áll rajta. Vegyes
falazatú épület, mely a XX. század közepe táján épült. Hagyományos ácsszerkezetű
nyeregtető, szalagcserép fedéssel. Közművesítés: elektromos hálózat biztosított, egyéb
közmű csatlakozás nincs kiépítve. Az ingatlanban 4 külön bejáratú lakás található, melyek
területe 58 m2, 37 m2, 32 m2 és 58,5 m2. Ezek közül 2 jelenleg lakott, a lakók bérleti
szerződése 2014. június 30-ig érvényes.
Kikiáltási ár: 7,3 millió Ft
Az árverés időpontja: 2014. június …
Helyszín:
Az árverésen való részvétel:
- Az árverés nyíltan történik, bármilyen természetes vagy jogi személy részt vehet, aki a
megadott időpontban és helyen megjelenik vagy képviselteti magát.
- Árverésen ajánlatot tenni, licitálni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A
meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
- A pályázóknak 5%, azaz 365.000.- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó
esetén a díj a vételárba beszámít, azonban ha a nyertes pályázóval a szerződés kötés
meghiúsul, a pályázati díj összege nem kerül visszafizetésre. A nem nyertes pályázók
esetén a nyertessel való szerződés kötést követő 10 napon belül visszafizetésre kerül.
A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással
a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018 számú számla
javára.
- Az árverésen az eladási ár az indulási ár alá nem csökkenthető.
- Az árverést a kiíró által megbízott személy vezeti.
- Az ajánlott legmagasabb ár az árverés nyertesével kötött szerződés után egy
összegben fizetendő.
- Az árverés nyertesével történő szerződéskötés meghiúsulása esetén a szerződést a
második legjobb ajánlat tevőjével kell megkötni.
- Az árverés eredménytelen, ha:
a) a vagyontárgyra érvényesen senki nem tett ajánlatot,
b) a legmagasabb ajánlatot tevővel a szerződés nem jön létre, és második
legmagasabb ajánlatot tevő nincs, vagy nem kíván szerződést kötni.
- Az árverés eredménytelensége esetén a megismételt árverésen nem vehet részt az,
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aki az előző árversenyen nyertesként, vagy a nyertes helyébe lépve, második legjobb
ajánlatot tevőként később a szerződéskötéstől visszalépett, vagy az ellenszolgáltatást
határidőn belül nem fizette meg.

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

15. NAPIREND –

A Tanyafejlesztési Program keretében „Gépjármű beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás.
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
141/2014. (VI.05.) határozata
Döntés „Gépjármű beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. „Gépjármű beszerzése” tárgyú eljárásban érvényes ajánlatot nyújtott be a "BRILL"
Gépjármű Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Halasi út 32.)
2. „Gépjármű beszerzése” tárgyú eljárásban az 1. rész vonatkozásában az
összességében legkedvezőbb ajánlatot a BRILL" Gépjármű Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Halasi út 32.) nyújtotta be.
A képviselő-testület falhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések
megtételére, a szállítási szerződés aláírására.
3. „Gépjármű beszerzése” tárgyú eljárásban a 2. rész vonatkozásában az eljárás a
Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen
A képviselő-testület falhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések
megtételére, új közbeszerzési eljárás indítására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár
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16. NAPIREND –

A 44-es számú főúton létesítendő körforgalmú csomópontok
közvilágítására vonatkozó nyilatkozat
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: a Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy a közvilágítás kapcsán
az Önkormányzat adja meg a nyilatkozatot, egyúttal kezdjen el tájékozódni más megoldási
lehetőségek terén is. Mindkét bizottság a LED-es megoldást támogatta. Megkérdezi, van-e az
előterjesztéshez hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
142/2014. (VI.05.) határozata
Lakitelek 44. sz. főút 24+454 km szelvényében (4505 j. út csomópontjában, LakitelekKapásfalu mellett), valamint a 27+153 km szelvényében (4622 j. út csomópontjában,
Lakitelek mellett) létesülő körforgalmú csomópontok közvilágítására vonatkozó
nyilatkozat
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. Lakitelek Önkormányzata vállalja, hogy a Lakitelek 44. sz. főút 24+454 km
szelvényében (4505 j. út csomópontjában, Lakitelek-Kapásfalu mellett), valamint a
27+153 km szelvényében (4622 j. út csomópontjában, Lakitelek mellett) létesülő
körforgalmú csomópontokban tervezett világítás közvilágításként üzemeljen.
2. Lakitelek Önkormányzata vállalja a két körforgalomban tervezett közvilágítás
üzemeltetési költségeit.
3. Lakitelek Önkormányzata vállalja, hogy a hálózat üzemeltetésével a
mindenkori szerződött közvilágítás üzemeltetőjét bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert a szükséges
nyilatkozatok aláírására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerűen
Értesül:

- HÍRVILL-GM. Kkt.
- Pénzügyi Csoport
- Beruházási Csoport
- Irattár
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17. NAPIREND –

Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának 4. számú módosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
143/2014. (VI.05.) határozata
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 4.
számú módosítása
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 4. számú módosítását a
csatolt mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Felföldi Zoltán polgármester
azonnal

Értesül:

- Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
- Irattár

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
4. 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:
1. Felek Társulási Megállapodást kötöttek egymással 2013. év június hónap 7. napján
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 161/2013.(VI.05.) Kth. és Lakitelek
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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 három ízben módosították 2014. június 28-ai
keltezéssel. Az első módosítás 2013. július 1-én, a második – amelyet Nyárlőrincnek a
társuláshoz való csatlakozása indokolt - 2013. szeptember 1-én lépett hatályba. A
harmadik módosításra a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Osztályának észrevételei miatt került sor, 2014.április 30-án.
4. A társulási megállapodás felülvizsgálata következtében megállapítottuk, hogy a
társulás ellenőrzésére létrehozott pénzügyi bizottság további működési szükségtelen.
A bizottság helyett a továbbiakban a Társulás átfogó, belső ellenőrzését a Társulási
Tanács megbízásából kirendelt belső ellenőr végzi.
5. Ezek alapján került sor a módosítások elvégzésére a III. fejezetben az alábbi
tartalommal:
a.
b.

A III. Fejezet 1. pontjának 13. alpontjának c.) pontja törlésre került.
A III. fejezet 2. pontja törlésre került, ezáltal a 3. pont 2. számúvá módosult.

6. 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 jogosult. A
kötelezettségvállalás
pénzügyi
ellenjegyzésére
a
Polgármesteri
Hivatal
Vagyongazdálkodási Csoportjának vezetője, és a jegyző által felhatalmazott pénzügyi
szakképesítéssel rendelkező köztisztviselő jogosult.
6.

A IV. Fejezet 7. pontja a következők szerint került módosításra:
„7. A Társulás költségvetésének felügyeletét a Társulási Tanács által megbízott belső
ellenőr végzi, aki e jogkörében betekinthet a Társulás könyvelésébe, nyilvántartásaiba,
megvizsgálhatja a megkötött szerződéseket, továbbá a Társulás és a Társulási
Tanács, továbbá a Polgármesteri Hivatal alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet.

7.

A IV. Fejezet 8. pontja a következők szerint került módosításra:
„8. A Társulás költségvetési javaslata, a beszámolója, mérlege, éves pénzügyi terve,
gazdálkodással kapcsolatos egyéb dokumentumai a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Csoportjának vezetőjének véleményével együtt terjeszthetők a
Társulási Tanács elé.”

8.

Az V. Fejezet 6. pontja a következők szerint került módosításra:
„6. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra tekintet
nélkül a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A javaslatról előzetesen
állást foglal a Társulási Tanács által megbízott belső ellenőr. A vagyonátadásra csak
abban az esetben kerülhet sor, ha az átadandó vagyon a társulás által ellátott
feladatok biztosítását szolgálja.”

9. A VII. Fejezet 1. pontja a következők szerint került módosításra:
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„1. A Társulás átfogó, teljes belső ellenőrzését a Társulási Tanács megbízásából
kirendelt belső ellenőr végzi.”
10.
A VII. Fejezet 4. pontja a következők szerint került módosításra:
„4. A társulás tagjai – polgármesterük útján ellenőrizhetik a társulás működését
célszerűségi és gazdasági szempontból. A lefolytatott ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell
felvenni, és azt a társulás elnökének és a társulás tagjainak meg kell küldeni.”

Záradék:
A társulási megállapodás 4. 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.

…../2014.(…..) Kth

18. NAPIREND –

A Képviselő-testület
meghatározása

2014.

II.

félévi

munkatervének

/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
144/2014. (VI.05.) határozata
A Képviselő-testület 2014. II. félévi munkaterve
Lakitelek
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező 2014. II. félévi
munkatervét.
Felelős:

Felföldi Zoltán polgármester
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Határidő: azonnal
Értesül:

- Irattár

Képviselő-testület 2014. II. félévi munkaterve
2014. JÚLIUS
Emberi Erőforrások Bizottsága: 2014. július 1.
Pénzügyi Bizottság:

2014. július 2.

Képviselő-testület:

2014. július 3.

1. Aktuális ügyek tárgyalása
2. Polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett munkájáról
3. Alpolgármester beszámolója az előző ülés óta végzett munkájáról
4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2014. AUGUSZTUS
Emberi Erőforrások Bizottsága: 2014. augusztus 5.
Pénzügyi Bizottság:

2014. augusztus 6.

Képviselő-testület:

2014. augusztus 7.

1. Aktuális ügyek tárgyalása
2. Polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett munkájáról
3. Alpolgármester beszámolója az előző ülés óta végzett munkájáról
4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2014. SZEPTEMBER
Emberi Erőforrások Bizottsága: 2014. szeptember 2.
Pénzügyi Bizottság:

2014. szeptember 3.

Képviselő-testület:

2014. szeptember 4.

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett munkájáról
3. Alpolgármester beszámolója az előző ülés óta végzett munkájáról
4. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
5. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beszámolója 2013. évi tevékenységéről.
6. 2014. évi költségvetés módosítása
7. Nyári rendezvények rendezvény utáni beszámolói
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8. Polgármesteri Hivatal 2014. I. félévi pénzügyi beszámolója

2014. OKTÓBER
Emberi Erőforrások Bizottsága:

2014. szeptember 30

Pénzügyi Bizottság:

2014. október 1.

Képviselő-testület:

2014. október 2.

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett munkájáról
3. Alpolgármester beszámolója az előző ülés óta végzett munkájáról
4. Beszámoló a 2014. évi turisztikai munkáról
5. Beszámoló a Grill terasz büfé működéséről
6. Felkészülés a téli síkosság-mentesítésre

2014. NOVEMBER
Emberi Erőforrások Bizottsága:

2014. november 4.

Pénzügyi Bizottság:

2014. november 5.

Képviselő-testület:

2014. november 6.

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett munkájáról
3. Alpolgármester beszámolója az előző ülés óta végzett munkájáról
4. A 2014. évi ellenőrzési munkaterv jóváhagyása
5. Beszámoló

az

önkormányzat

2014.

évi

költségvetésének

teljesítéséről

2014. DECEMBER
Emberi Erőforrások Bizottsága:

2014. december 2.

Pénzügyi Bizottság:

2014. december 3.

Képviselő-testület:

2014. december 4.

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett munkájáról
3. Alpolgármester beszámolója az előző ülés óta végzett munkájáról
4. 2014. évi költségvetés módosítása
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I-III.

negyedéves

5. Tájékoztató Lakitelek 2015. évi programtervéről
6. A Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének elfogadása

19. NAPIREND –

Együttműködési megállapodás kötése a Lakiteleki Iskoláért
Alapítvánnyal az Eötvös Iskola tornatermének bérbeadásáról
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: a Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy év végén legyen az
Alapítványnak beszámolási kötelezettsége a bérleti díjakról és azok felhasználásáról.
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
145/2014. (VI.05.) határozata
Megállapodás kötése a Lakiteleki Iskoláért Alapítvánnyal az Eötvös Iskola
tornatermének bérlőkijelölési jogával kapcsolatban
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület határozatlan időre szólóan, térítésmentesen bérlőkijelölési jogot
biztosít a Lakiteleki Iskoláért Alapítvány részére a lakiteleki Eötvös Iskola, Kiss
János u. 1. szám alatti, lakiteleki 281 hrsz.-ú iskolaépület tornatermi ingatlanrésze
vonatkozásában.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert a bérlőkijelölési
jogot biztosító megállapodás aláírására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Lakiteleki Iskoláért Alapítvány
- Irattár

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
Lakitelek Önkormányzata (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48., képviseli: Felföldi Zoltán
polgármester), mint tulajdonos (továbbiakban: Tulajdonos)
másrészről
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Lakiteleki Iskoláért Alapítvány (6065 Lakitelek, Kiss János u. 1., képviseli: Olajos István
igazgató), mint jogosult (továbbiakban: Jogosult)
között a mai napon az alábbi feltételek mellett:

1. Lakitelek Önkormányzata tulajdonát képezi a lakiteleki 281 hrsz. alatti, természetben
lakiteleki, Kiss János u. 1. sz. alatti ingatlan tornateremi ingatlanrésze. Lakitelek
Önkormányzatának Képviselő-testülete 145/2014.(VI.05.) határozata alapján határozatlan
időre, térítésmentesen biztosítja a tornaterem ingatlanrész tanítási időn kívüli bérlőkijelölési
jogát Jogosult részére.
2. Az 1. pontban megjelölt ingatlanrészben, a bérlőkijelölési jog keretein belül Jogosult maga
határozza meg a bérlő személyét és a bérlő felelősségét, a bérleti szerződésbe foglaltakat
illetve a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban okozott károk megtérítésére vonatkozó
rendelkezését.
3. Jogosult a kijelölt személlyel/személyekkel szabadon, a Tulajdonos külön hozzájárulása
nélkül köthet szerződést.
4. Az 1. pontban jelzett ingatlanrész a bérlőkijelölési jog fennállása alatt nem idegeníthető el.
5. Tulajdonos a bérlő szükségtelen háborítása nélkül jogosult a használatot ellenőrizni.
Jogosult a bérlő magatartásáért úgy felel, mintha az ingatlanrészt saját maga használta volna.
6. A Jogosult minden év elején beszámol az előző évben bérlőkijelölési joga keretében tett
tevékenységéről, a bérlések számáról és összegéről.
7. A jelen megállapodásra valamint a jelen megállapodás alapján kötött bérleti szerződésre a
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, továbbá az önkormányzati
rendeletekben foglaltak az irányadók.
Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
aláírták.
Lakitelek, 2014. június 5.
………………………………
Lakitelek Önkormányzata
képviseletében

20. NAPIREND –

…………………………………….
Lakiteleki Iskoláért Alapítvány
képviseletében

A Szent Flórián napi tűzoltó majális elszámolása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megköszöni a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, hogy
2014-ben is megszervezte a lakiteleki majálist. Az Önkormányzat szempontjából anyagilag is
jól sikerült a rendezvény. Megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
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A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
146/2014. (VI.05.) határozata
Szent Flórián napi tűzoltó majális elszámolása
Lakitelek
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület a Szent Flórián napi tűzoltó majális elszámolását elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Irattár

21. NAPIREND –

Rendeletalkotás 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, a tájékoztatóhoz van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2014. (VI.06.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdésének a.) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről
szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. - 15. §-aiban foglaltak figyelembe vételével, a
következőket rendeli el.
1. §
A rendelet hatálya a Lakiteleki Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott
valamennyi köztisztviselőre kiterjed.
2. §
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(1) A Hivatalban a 2014. évi igazgatási szünet
a.) a nyári időszakban 2014. július 14. napjától 2014. augusztus 15. napjáig,
b) a téli időszakban 2014. december 24. napjától 2015. január 2. napjáig tart.
(2) Az igazgatási szünet alatt a Hivatal ügyeletet tart.
3. §
A jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. január 6. napján a hatályát
veszti.
Lakitelek, 2014. június 5.
dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

/Megjegyzés: a 23/2014. (V.09.) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2014. június 6.
napján kihirdette./

22. NAPIREND –

Laki-Gazda Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés
módosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: a Laki-Gazda Nonprofit Kft. OHÜ-pályázatának ellenőrzése
kapcsán merült fel a közszolgáltatási szerződés módosításának szükségessége. 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
147/2014. (VI.05.) határozata
Laki-Gazda Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület a Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött, a
189/2013. (VIII.06.) számú határozattal elfogadott közszolgáltatási szerződés
módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert a közszolgáltatási
szerződés módosításának, valamint egységes szerkezetének aláírására.
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Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Laki-Gazda Nonprofit Kft.
- Irattár

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről
Lakitelek Önkormányzata
Székhelye:
6065. Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Képviseli:
Felföldi Zoltán polgármester
Adószáma:
15724629-2-03
Bankszámlaszáma:
52000018-11100018
Számlavezető pénzintézete:
Lakiteleki Takarékszövetkezet
Kapcsolattartója:
Zobokiné Kiss Anita
Telefon, fax:
76/449-011; 76/449-055
mint megrendelő (a továbbiakban: Önkormányzat)
Másrészről
Laki-Gazda Nonprofit Kft.
Székhelye:
6065. Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Képviseli:
Tornyi Gyula ügyvezető
Kapcsolattartója:
Tornyi Gyula ügyvezető
Telefon, fax:
76/449-987
KÜJ száma:
102 905 065
KTJ száma:
102 289 922
Adószáma:
14373615-2-03
Bankszámlaszáma:
72000018-11022970
mint vállalkozó (a továbbiakban: Közszolgáltató)
között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1. Szerződést kötő felek 2013. július 10. napján közszolgáltatási szerződést kötöttek Lakitelek
közigazgatási területén a települési szilárd hulladék begyűjtésére és elszállítására.
2. Szerződést kötő felek a közszolgáltatási szerződést jelen szerződésmódosítással közösen
megváltoztatják.
3. A közszolgáltatási szerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Szerződést kötő felek tudomással bírnak arról, hogy a Közszolgáltató közbeszerzési eljárás
keretében kiválasztotta a kötelezően igénybe vehető hulladéklerakót, amely a Csongrádi Vízés Kommunális Szolgáltató Kft. (Felgyő, 0294/27 hrsz.), mellyel a Közszolgáltató megkötötte a
szerződést.
4. A közszolgáltatási szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
Jelen közszolgáltatási szerződés tárgya Lakitelek közigazgatási területén a települési szilárd
hulladék begyűjtése és elszállítása a – mindenkor hatályos – magasabb szintű jogszabályok,
illetve a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatás szabályairól
szóló 5/2014. (III.07.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) rendelkezései
alapján.
5. Egyebekben a szerződés többi pontjai változatlan tartalommal maradnak.
6. Jelen szerződésmódosítás hat, egymással szó szerinti megegyező eredeti példányban
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készült, melyet szerződést kötő felek elolvasás, áttanulmányozás után helybenhagyólag
aláírtak.
Lakitelek, 2014. június 5.
………………………………
Önkormányzat

23. NAPIREND –

……………………………
Közszolgáltató

Egyéb ügyek

1) Czinege Edit képviselő: felemelő érzés volt ott lenni a június 4-i trianoni emlékműsoron,
viszont többen sérelmezték neki, hogy az iskolából és az óvodából alig voltak a rendezvényen
jelen oktatók, nevelők. Úgy általában a községi rendezvényeken is kevés lakiteleki szokott
részt venni.
Felföldi Zoltán polgármester: sajnos az a mai magyar valóság, hogy kevés ember van a
községi rendezvényeken, viszont az, hogy a település értelmisége sem vesz részt az
eseményeken, az szomorú.
Olajos István képviselő: ha délelőtti időpontban lett volna a megemlékezés, akkor
bizonyosan ott lettek volna mind a diákok, mind a tanárok az eseményen. A tanárok
tájékoztatva lettek a megemlékezésről, amelyen több iskolás is műsorban szerepelt.
Szociológiai okai is vannak annak, hogy az egyes rendezvényeken különböző létszámban
vesznek részt a helyiek.
Szentirmay Tamás képviselő: többen azért nem tudnak részt venni a rendezvényeken, mivel
dolgoznak, a mezőgazdaságban sötétedésig.
2) Szentirmay Tamás képviselő: mikor lehet elkezdeni a Gondozási Központ bentlakásos
részének felújítását és bővítését?
Felföldi Zoltán polgármester: a bentlakásos részleg felújításának pályázata még mindig nem
dőlt el, hogy nyerni fog-e. A végleges döntést követően lehet dönteni arról, hogy melyik
változat valósuljon meg. Ha a pályázat nyerne, 2015 végéig meg kell valósítani.
3) Szentirmay Tamás képviselő: többen észrevételezték, hogy a Széchenyi körúton, a posta
előtti szakaszon túl sűrűn lettek kirakva a 30 km/h közúti táblák, és azokat nem tartja be szinte
senki. Ellenőrizni, mérni kellene a sebességet. Ugyancsak ellenőrizni kellene a kamionok
behajtását is.
Felföldi Zoltán polgármester: ha a közterület-felügyelő munkába tud állni, egyik feladata
például a kamionok ellenőrzése lesz.
4) Szentirmay Tamás képviselő: a kerékpárút építése kapcsán kapott-e büntetést az
Önkormányzat, ha igen, mennyit és azt kifizette-e már? A kalandpark esetében volt-e
hasonló?
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Felföldi Zoltán polgármester: 2,4 millió Ft bírságot kapott az Önkormányzat az erdészeti
hatóságtól, melyet 10 havi részletben fizet meg. A kalandpark miatt 100 ezer forint bírságot
kellett fizetnie az Önkormányzatnak. A kalandparknál folyamatban van a fennmaradási
engedélyezési eljárás.
5) Szentirmay Tamás képviselő: többen mondták, hogy a gréderezés nem sikerült jól a
faluban. Ami előtte tömör volt, fel lett bolygatva, padkák keletkeztek, így nehezen lehet
közlekedni. Egy henger is végig mehetne a gréderezett utakon. Javasolja, hogy padkázás ne
történjen az aszfaltozott utakon, hanem helyette legyen leaszfaltozva egy út.
Felföldi Zoltán polgármester: a földutak esetében a mai állapotok fenntartása, vagy a
gréderezés a megoldás. Ahhoz, hogy sima legyen a földút, anyagot kell hozni, ami a padkából
kerül ki. Ezzel a ledöngölt talajra egy puhább szint kerül, ami kellemetlenebb, mint előtte,
viszont hosszabb távon jobb lesz az út.
Tornyi Gyula településüzemeltetési csoportvezető: a gréderezés jelenleg szünetel, mivel a
MOL olajkutatás miatt nagyon sok kábel van az utakon.
Felföldi Zoltán polgármester: a kövesutak esetében a padkázásra vízelvezetési okokból van
szükség. A padkázás sokaknak nem tetszik, azonban az utak hosszabb távú fenntartása miatt
szükség van.
6) Szentirmay Tamás képviselő: történt-e már egyeztetés a piac kivitelezőjével, hogy a
piacon tapasztalható hibák kijavításra kerüljenek? Lesznek-e a piacon fából készült
szemetesek, szükség lenne rájuk. A piactéri mosdó jelenleg csak piacnapokon van nyitva.
Javasolja meggondolni, hogy bedobós rendszert kiépítve akár más napokon is nyitva
lehessen. Az árusok a fedett részt nem is használják. Magasnak tartják az árusok a helypénzt
is.
Felföldi Zoltán polgármester: az egyeztetések folyamatban vannak a kivitelező
képviselőjével. Tudjuk, hogy a piacon több mindent kell még pótolni, ilyenek a szemetesek is.
Felmerült továbbá, hogy újabb burkolásokra lenne szükség a piac területén. Jelenleg gyűjtik a
tapasztalatokat. Vannak olyan árusok, akik a tető alatt és a szabad ég alatt is bérelnek helyet,
így eső esetén a tető alá is be tudnak állni.
7) Szentirmay Tamás képviselő: mikor nyílik a tőserdei vízi foglalkoztató?
Felföldi Zoltán polgármester: a vízi foglalkoztató minden engedélye beszerzésre került, így
várhatóan június 15-től fogadhatja a vendégeket.
8) Olajos István képviselő: várhatóan mikor kezdődik az Eötvös Iskola felújítása?
Felföldi Zoltán polgármester: június 12-én fog dönteni a Képviselő-testület a kivitelező
személyéről, azt követően munkaterület átadás lesz és kezdődhet a munka. Szeptemberre be
fog fejeződni a munka azon része, ami szükséges ahhoz, hogy a tanítás elkezdődhessen.
9) Tóth Sándor külső bizottsági tag: mit lehet tudni a nyárlőrinci kerékpárút építésének
jelenlegi állásáról.
Felföldi Zoltán polgármester: várhatóan novemberre tud elkészülni a nyárlőrinci kerékpárút,
kisajátítási problémák miatt állt sokáig a kivitelezés.
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10) Tóth Sándor külső bizottsági tag: a vasútállomás és a Bacchus borozó között lévő járda
szakasz állapota nem méltó arra, hogy fogadja a Lakitelekre érkező utazókat.
Felföldi Zoltán polgármester: ajánlatot fog kérni az Önkormányzat a járdaszakasz
felújításának költségeire.
Madari Andor alpolgármester: a faluban tapasztalható, hogy nagyon sok járda elavult,
leromlott.
11) Tornyi Gyula, Tőserdő Kft. ügyvezetője: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a
Tőserdő Kft. hosszú tárgyalás után, peren kívül megegyezett az AB Holding Kft-vel, így a 650
ezer forint helyett 330 ezer forintot kell fizetnie a Kft-nek három részletben.
12) Madari Andor alpolgármester: a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 2013 év
végén megszavazott 1,2 millió forintos, tűzoltóautó vásárlásra kapott visszatérítendő
támogatást az Egyesület a tegnapi napon visszafizette.
13) Madari Andor alpolgármester: a Tőserdőben, a szigeten belül nagyon belógnak a fák az
utakra, ami balesetveszélyes mind az autókra, mind az emberekre. Valaki vállaljon
felelősséget arra vonatkozóan, ha valakivel történik valami.
Felföldi Zoltán polgármester: levelet fog írni az Önkormányzat a Kiskunsági Nemzeti
Parknak és Tiszaug Önkormányzatának az érintett ügyben.
Felföldi Zoltán polgármester, mivel több bejelentés, észrevétel nem volt, a nyílt ülést
berekesztette és zárt ülést rendelt el.
kmf.
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