JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő - testületének
2019. február 26-i rendkívüli, nyílt üléséről

Rendeletek: 5/2019. (II.27.)
Határozatok: 33, 34, 35/2019. (II.26.)

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 26-án tartott
rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai: Kiss Anita
Szentirmay Tamás
Bende László
Csikós Mihály
Dékány Zoltánné
Mihalik Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

aljegyző
Laki-Gazda Kft, Laki-Park Kft., LakiAgrár Kft., Tőserdő Kft. ügyvezetője
jegyzőkönyv-vezető

Gondi Etelka
Tóth Ferenc
Szabó-Zádori Ivett

Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli képviselőtestületi ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 6 képviselő jelen
van.
Négy napirendi pontot tárgyalunk nyílt ülésen. A 4. napirendi ponthoz nem küldtünk ki
előterjesztést, mert a felterjesztést nem tudtam olyan állapotba hozni, hogy tárgyalható
legyen. Szóban meg fogok fogalmazni egy határozatot, hogy készüljön felterjesztés, majd
azt követően, ha elkészült, behozom a Képviselő-testület elé.
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.

NAPIREND:
NYÍLT ÜLÉS
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének az adóigazgatási feladatokat ellátó

dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 28/2017. (XII.15.) önkormányzati
rendeletének hatályon kívül helyezése
Előadó: Kiss Anita polgármester
2. EFOP-1.5.3-16-2017-00071 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-

Tiszakécskei járásban” című pályázat keretében megvalósuló „Tér a térben” elnevezésű
helyiség, közösségi tér kialakítására, korszerűsítésére kivitelező kiválasztása
Előadó: Kiss Anita polgármester
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3. A Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. jegyárai

Előadó: Kiss Anita polgármester
4. Felterjesztés a Tőserdő Holt-Tisza védelme érdekében

Előadó: Kiss Anita polgármester

1. NAPIREND -

Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testületének
az
adóigazgatási
feladatokat
ellátó
dolgozók
anyagi
érdekeltségi
rendszeréről
szóló
28/2017.
(XII.15.)
önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Amennyiben
nincs, szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének az adóigazgatási feladatokat ellátó
dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 28/2017. (XII.15.) önkormányzati
rendeletének hatályon kívül helyezése
Lakitelek Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 1. pontja
felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Hatályát veszti az adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről
szóló 28/2017. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet.
2.§.
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.
Lakitelek, 2019. február 26.

Kiss Anita sk.
polgármester

jegyző helyettesítésével megbízott: Gondi Etelka sk.
aljegyző
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2. NAPIREND -

EFOP-1.5.3-16-2017-00071 „Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben- Tiszakécskei járásban”
című pályázat keretében megvalósuló „Tér a térben”
elnevezésű
helyiség,
közösségi
tér
kialakítására,
korszerűsítésére kivitelező kiválasztása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Erről a témáról már nagyon sokszor volt szó, az olajraktárnak a
rendbetételéről, felújításáról szól. Felmerült, hogy ideiglenesen ide költöztessük a
gyermekorvosi rendelőt, de a fő funkciója, hogy a „Tér a térben” projekten belül diák
önkormányzatoknak, civil szervezeteknek legyen közösségi tere.
Dékány Zoltánné képviselő: Ha most kiválasztjuk a kivitelezőt, mikor fejeződhet be a
felújítás?
Csikós Mihály képviselő: Az előzetes becslések szerint március vége, április eleje. A
szakágak egymásra épülése okozhat csúszást, mert elég összetett a munkafolyamat.
Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás, kérdés?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2019. (II.26.) határozata
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00071 azonosító számú ”Humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben- Tiszakécskei járásban” című pályázat keretében megvalósuló
„Tér a térben” (Lakiteleki Közösségi Térben) elnevezésű helyiség, közösségi tér
kialakítására, korszerűsítésére lefolytatott eljáráshoz kapcsolódó szerződéskötéshez
polgármesteri felhatalmazás meghozatala
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozza:
1.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az alábbi ajánlattevővel a
szerződéskötést, a Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert,
hogy a szerződést aláírja.
Szerződő fél: Pap-Építőmester Kft. (6065 Lakitelek, Árpád u. 9.)
Szerződéses összeg: 4.327.450 Ft + 27 % áfa, azaz 5.495.862 Ft

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
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Értesül:

3. NAPIREND -

- Beruházási Csoport
- Pénzügyi csoport
- Irattár

A Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. jegyárai
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Az előző, rendes Képviselő-testületi ülésen is volt téma, de
kértünk kiegészítéseket, egyeztettük az álláspontokat. Közös megoldásra nem jutottunk, az
előterjesztés csak iránymutatás, így várom a javaslatokat, hozzászólásokat.
Mihalik Tibor képviselő: A kimutatást megkaptuk arról, hogy a környező településeken
hogy alakulnak a jegyárak. Én eddig az áremelés ellen voltam, de most már látom, hogy ha
emelünk is, akkor is alul maradnak a jegyáraink a környező településekéhez képest.
Felelősek vagyunk azért is, hogy a hiányt ne növeljük, ez a kis teher pedig még elviselhető a
lakosság számára.
Dékány Zoltánné képviselő: Annak idején azt beszéltük meg, hogy amíg nincs fejlesztés,
nem emelünk, de most nem engedhetjük meg, hogy ne emeljünk, és mint ahogy az már
elhangzott, nem olyan nagy terhet ró a lakosságra.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Úgy gondolom, hogy az eddigi árak is megfelelőek.
Elfogadom, hogy emeljünk, de módosító javaslattal élnék, miszerint a lakiteleki lakosoknak
maradjon az eredeti jegyár.
Kiss Anita polgármester: Tudom, hogy erre nem készültél, de tudod véletlenül, hogy
mekkora arányú a lakiteleki látogatottság?
Tóth Ferenc ügyvezető: Nem a lakiteleki látogatók adják a látogatottság jelentős részét.
Sokan jönnek Kiskunfélegyházáról, Kecskemétről, Nagykőrösről, valamint az üdülőterület
nagy része.
Kiss Anita polgármester: Ez viszont azt eredményezné, hogy az önkormányzatnak
nagyobb összeget kellene megtéríteni, mivel a lakitelekieknek és az üdülőtulajdonosoknak
adott kedvezmény és az eredeti jegyár közötti különbséget az önkormányzat téríti meg a Kft.
részére.
Először a módosító javaslatot bocsájtom szavazásra, mégpedig, hogy a lakiteleki állandó
lakosok jegyárai ne emelkedjenek, még a többi ár az előterjesztésnek megfelelően
változzon.
Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a módosító javaslatot 1 igen szavazattal és 5 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül nem fogadta el.
Kiss Anita polgármester: A határozat-tervezetet bocsájtom szavazásra azzal, hogy emeljük
be a 2. pontba az előterjesztésben szereplő jegyárakat.
Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2019. (II.26.) határozata
A Tőserdő Turisztikai Kft. jegyárai
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. Lakitelek Önkormányzata a 2019-es szezont követően, a Tőserdő Turisztikai Kft.
részére a lakiteleki állandó lakosok és a lakiteleki üdülőtulajdonosoknak nyújtott
jegyár kedvezményt megtéríti. Az elszámolás alapját képezi a Kft. által, a
kedvezményes szolgáltatás igénybe vételéről vezetett naprakész nyilvántartás.
2. A 2019-es szezonban a Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. az alábbi jegyárakkal
üzemelteti a Tősfürdőt, a Kalandparkot és a csónakkölcsönzőt:

Megnevezés

Ár Ft/Fő

Felnőtt
Kedvezményes felnőtt
15 óra után: felnőtt
Nyugdíjas, diák
*
Kedvezményes nyugdíjas, *kedvezményes diák
15 óra után: nyugdíjas, diák
Családi (2 felnőtt 3 gyermek)
*

Kedvezményes családi (2 felnőtt 3 gyermek)
Felnőtt bérlet 10 alkalmas
*
Kedvezményes, diák, nyugdíjas 10 alkalmas
bérlet
**
Csoportos jegy
4 éves korig

1 350 Ft
1 050 Ft
1 050 Ft
1 050 Ft
750 Ft
750 Ft
4 500 Ft
3 700 Ft
11 500 Ft
9 500 Ft
950 Ft
ingyenes

Kalandpark jegyárak
Megnevezés
Ár Ft/Fő
Felnőtt
2 000 Ft
Gyermek (18 év alatt)
1 700 Ft
Családi (2 felnőtt, 2 gyermek)
6 000 Ft
**
Csoport
1 500 Ft
*Kedvezményes: lakiteleki lakos (lakcímkártyával szükséges igazolni), lakiteleki üdülő
tulajdonos (önkormányzat által kiadott igazolással szükséges igazolni)
**Csoport: min. 10 főtől
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Csónakkölcsönző jegyárak
Megnevezés

Ár Ft/csónak

Fél óra
Horgászoknak

800 Ft
3 000 Ft

3. A Képviselő-testület a Tőserdő Turisztikai Kft. jegyárait jóváhagyta.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

4. NAPIREND -

-Tőserdő Nonprofit Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Felterjesztés a Tőserdő Holt-Tisza védelme érdekében
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Már nagyon sokszor beszéltünk róla, hogy mi mit tudnánk tenni
az ügy érdekében, ugyanis az utóbbi években rengeteget romlott a Holt-Tisza állapota, ami
természetbeni problémákat is felvet. Múlt évben történt is halpusztulás. Az anyagi
lehetőségeink ehhez kevésnek bizonyulnak, de a pályázati lehetőségeket figyelemmel
kísérjük.
Lesz majd egy pályázat, ahol pont ilyen természetes vizek vízszintjének emelésével
kapcsolatos munkálatokra lehet pályázni, mint például iszapkotrás. Hatástanulmány
csatolása is szükséges hozzá, amelynek elkészítése szintén nagyon sokba kerül. Úgy
gondolom, meg vannak erre a megfelelő szervek, ahol a pénzt is osztják, ezért szeretném a
felterjesztést elkészíteni.
A lakosságot bevonni, valamint az érintett szerveket, településeket szeretném támogatóként
megnyerni, mint a Kiskunsági Nemzeti Park, Tiszaalpár Önkormányzata és Tiszaug
Önkormányzata. Horgászok, üdülőtulajdonosok is jelezték már támogatásukat az ügyben.
Májusig lenne érdemes ezt elkészíteni, mert akkor a Kormány kezdi már a következő évi
költségvetést tárgyalni.
Csikós Mihály képviselő: Mivel elég komplex ez az ügy, valóban érdemes Tiszaalpárt és
Tiszaugot is bevonni, hogy ne csak félmunkát végezzünk, hanem akkor egységes legyen a
kép.
Kiss Anita polgármester: Úgy gondolom, a kivitelezést nem fogják a kezünkbe adni,
vannak már olyan hatóságok, szakemberek, akik megfelelő tudással és kivitelezésben nagy
tapasztalattal rendelkeznek. Láttunk már erre példát korábban. Mi csak közreműködők,
konzorcium tagok lehetünk. Részünkről ez a lépés elengedhetetlen, meglátjuk a többi
település és érintett reakcióját.
Megfogalmaznám a szóbeli határozatot: „A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita
polgármestert, hogy a Tőserdő Holt-Tisza védelme érdekben készítsen egy felterjesztést,
melyet majd a Képviselő-testület elé terjeszt.”.
Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat, és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2019. (II.26.) határozata
Felterjesztés a Tőserdő Holt-Tisza védelme érdekében
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szóbeli előterjesztése alapján az
alábbi határozatot hozza:
1.) Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kiss Anita polgármestert,
hogy a Tőserdő Holt-Tisza védelme érdekében felterjesztést készítsen, melyet majd a
Képviselő-testület elé terjeszt.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Pénzügyi csoport
- Irattár

Kiss Anita polgármester: Köszönöm! A rendkívüli képviselő-testületi ülést bezárom.

kmf.

Kiss Anita
polgármester

Gondi Etelka
jegyző helyettesítésével megbízott aljegyző
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