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Rendeletek: Határozatok: 44-45 /2019. (III.25.)

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 25-én tartott rendkívüli,
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Bende László
Csikós Mihály
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Gondi Etelka
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Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli Képviselő-testületi
ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 képviselőből 5 képviselő
jelen van.
A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtom a napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

NAPIREND:
1. Felterjesztés a Holt-Tisza, mint természeti kincs, ökológiai egyensúlyának fenntartása

érdekében az élővilág és a környezetében lévő természeti értékek megőrzése céljából
kormányzati szintű döntés meghozatala érdekében
Előadó: Kiss Anita polgármester
2. Lakiteleken székhellyel rendelkező civil szervezetek pályázatainak beadásához szükséges

támogató hozzájárulás
Előadó: Kiss Anita polgármester

1. NAPIREND -

Felterjesztés a Holt-Tisza, mint természeti kincs, ökológiai
egyensúlyának fenntartása érdekében az élővilág és a
környezetében lévő természeti értékek megőrzése céljából
kormányzati szintű döntés meghozatala érdekében
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Sokan nem tudják, hogy a Holt-Tiszánál a sziget közigazgatásilag
már Tiszaughoz tartozik. Ennek van előnye és hátránya is. Találtunk olyan pályázati
lehetőséget, mely szabad vízfelület növekedésére vonatkozik. Ebbe beletartozhatna a hínár-2-

mentesítés, azonban az ehhez szükséges hatástanulmány elkészítése olyan jelentős összeg,
melyet nem tudunk felvállalni, illetve nem is rendelkezünk megfelelő szakértelemmel. Úgy
gondoljuk, hogy egy olyan felterjesztés szükséges, amely egy olyan kormányzati döntést tud
eredményezni, mint ami által a Balatont is kiemelt térségként kezelik, így más feltételekkel
tudnak pályázni az önkormányzatok. Ezzel a felterjesztéssel azt szeretnénk, hogy ne nekünk,
mint Lakitelek Önkormányzatának kelljen megoldani ezt a problémát, hanem hogy aki pénzzel
és megfelelő technikai feltételekkel rendelkezik, tegye meg a szükséges intézkedéseket, és
azzal a szervezettel, amelyikkel a Kormány gondolja, valósítsa meg. A cél nem a mostani
állapotok megőrzése, hanem a régi szint visszaállítása. A felterjesztés Minisztériumba történő
eljuttatásához egy határozatot kell elfogadnunk. Már az üdülőterületről és a lakosság részéről is
jelezték, hogy aláírásukkal támogatják a felterjesztésünket. A Bácshosz vezetőjének elmondása
szerint is ez közös érdek és ők is támogatni fogják. Van-e kérdés, hozzászólás?
Csikós Mihály képviselő: Támogatom az előterjesztést! Meg kell találni az épített és a
természetes környezet közötti egyensúlyt. Arról van-e információ, hogy hogyan fog tudni ez a
dolog elindulni?
Kiss Anita polgármester: A felterjesztésünk egy figyelemfelhívás a Minisztérium felé. Első
körben eldöntik, hogy kívánnak-e foglalkozni vele, vagy sem. Nekik meg kell keresniük az
érintett társhatóságokat, és szakvéleményt kérni. Ha ezek alátámasztják a felterjesztésünket,
akkor döntenek egy hatástanulmány elkészíttetéséről. Számunkra az lenne a legkedvezőbb, ha
mindezt ők készítenék el, hiszen rendelkeznek anyagi forrással is. Ezt követően fognak tudni
döntést hozni. Miért fontos ez most? A Kormány a következő évi költségvetést nyár elején
elkezdi tárgyalni és meghozzák az ahhoz szükséges döntéseket. Hogy mi lesz ennek a hatása,
azt nem tudom, de kellenek a támogató aláírások, hogy ez a dolog minél nagyobb hangsúlyt
kapjon.
Dékány Zoltánné képviselő: Támogatom a határozat-tervezetet, és remélem, hogy pozitív
kormányzati döntés születik, ugyanis ez Kecskemét és Kiskunfélegyháza város lakói számára is
vonzó terület.
Bende László képviselő: Ha valóban vannak ilyen országos projektek, amelyekre megfelelő
előkészületek birtokában pályázhatnánk, akkor abba nem férnének bele ezek a költségek?
Párhuzamosan kellene elindítani a két folyamatot. Az aláírásgyűjtési kiáltványon, több helyen
szerepel, hogy „sem szakmai, sem pénzügyi forrással nem rendelkezünk a kiírt pályázatokhoz”.
Talán jobb arculatot mutatna, ha azt írnánk, hogy „a szükséges erőforrásokkal nem
rendelkezünk”.
Kiss Anita polgármester: Hatástanulmányt kell készíteni ahhoz, hogy pályázhassunk, de ez
több millió Ft és időigényes. A megpályázható összeg nagysága sem fedezné a terület komplex
rendbe tételét. Ezért lenne fontos, hogy ez egy kiemelt kormányzati beruházás keretében
valósuljon meg. A másik akadályozó tényező, hogy a Holt-Tisza több területe magánkézben
van, így csak mi, Lakitelek Önkormányzata nem tudnánk a teljes vízfelületet lefedni, ehhez
konzorcium kellene, adott esetben a magánszemélyekkel is. A Bácshosz-szal történő
egyeztetés során elmondták, hogy korábban volt törekvés a magánkézben lévő vízfelületek
állami tulajdonba kerülésére, illetve egy kézbe, de ez kudarcba fulladt. A szöveg módosítása
nagyon jó ötlet, köszönöm! Lakitelek, Tiszaug, Tiszaalpár és magánszemélyek érintése mellett
a halászati jog kérdése is felmerül. Tehát ezt mi, önkormányzatként nem tudunk úgy kezelni,
mintha kormányzati beruházás keretében történne, hiszen ezzel együtt jár az is, hogy az ehhez
szükséges szakhatósági igazolások kiadása is előnyt élvez egy sima eljáráshoz képest. Ezekre
az előnyökre egy ilyen területkezelésnél szükség van.
Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a határozattervezetet azzal a módosítással, hogy a felterjesztés szövegében a „sem szakmai, sem
pénzügyi forrással nem rendelkezünk a kiírt pályázatokhoz” mondatok helyére a „a szükséges
erőforrásokkal nem rendelkezünk” mondat kerüljön.
-3-

A Képviselő-testület a módosított határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2019. (III.25.) határozata
Felterjesztés a Holt-Tisza, mint természeti kincs, ökológiai egyensúlyának fenntartása
érdekében az élővilág és a környezetében lévő természeti értékek megőrzése céljából
kormányzati szintű döntés meghozatala érdekében
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1./ A képviselő-testület a Felterjesztés a Holt-Tisza, mint természeti kincs, ökológiai
egyensúlyának fenntartása érdekében az élővilág és a környezetében lévő természeti
értékek megőrzése céljából kormányzati szintű döntés meghozatala érdekében tárgyú
előterjesztésben foglaltakkal egyetért, azt felterjesztésre javasolja az illetékes miniszterhez.
2./ Felhatalmazza a Képviselő-testület a Kiss Anita Polgármestert arra, hogy a
felterjesztést és annak mellékleteit képező dokumentumokat aláírja.
Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

2. NAPIREND -

- Irattár

Lakiteleken székhellyel rendelkező civil szervezetek
pályázatainak beadásához szükséges támogató hozzájárulás
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Az előterjesztést kiegészíteném azzal, hogy Sallai András felhívott,
hogy szeretnének pályázni ruhákra és eszközökre az Ifjúsági Néptánccsoport részére. Néhány
szóban elmondta, hogy ezek a pályázatok 50%-os önerőt igényelnek és 2 millió Ft körüli
összegre lehet pályázni, ami egy civil szervezet számára jelentős összeg. A beruházási
csoportvezetővel ezt átbeszéltük, és Sallai András beadta a kérelmét, majd sorban jött a többi
kérelem is, mivel futótűzként terjedt a civil szervezetek között. Most ennek támogatásáról kell
dönteni. Van-e kérdés, hozzászólás?
Dékány Zoltánné képviselő: Számomra visszatetsző, hogy a civil szervezetek kérnek valamit,
de a képviselő-testületi ülésre nem jönnek el. A másik, hogy nem ismerem a pályázatok
tartalmát. Mivel kell, hogy egyetértsek?
Csikós Mihály képviselő: A pályázati felhívásban szerepel az a mondat, hogy a helyi
önkormányzat támogató nyilatkozata szükséges. Ez a nekem is szúrja a szemem, mert ez kicsit
kényszerhelyzetet teremt. Ha nem támogatjuk, akkor kellemetlen, ha támogatjuk, azzal adunk
egy „biankót” és azt csinálnak vele, amit akarnak. Mivel a támogatás a helyieknek szól, így
mellette vagyok, de maga a szisztéma vérlázító.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Ha már valaki kér valamit, akkor jöjjön el és legalább azt
fogalmazza meg, hogy mit szeretne csinálni. Amit a Magyar Vándorló Hagyományőrző
Egyesület beadott, számomra elfogadhatatlan. Polgármester asszony hogy írjon alá bármit,
amiről semmit nem tud?
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Csikós Mihály képviselő: Az a szomorú, hogy valószínűleg az egyesületek sem tudnak
többet. Ezt központilag irányítják.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Értem, de a többi civil szervezet esetében van
elnevezése a pályázatnak és meg van, hogy mire akarják. Ebben semmi nincs.
Kiss Anita polgármester: Arra gondoltam, hogy a civil szervezetek küldjék be azt a pályázatot,
amivel egyet kell értenünk, közben tűzzünk ki időpontot egy rendkívüli ülésre, ahol elmondják,
hogy mit szeretnének, és annak függvényében döntsünk. A másik gondolatom, hogy aki a
kérelembe beleírta, hogy mit szeretne, azt támogassuk, aki pedig nem, attól hiánypótlás
keretében kérjük beadni. A Civilek az Árpádszállási Megállóért Egyesületnél a célok között
szerepel, hogy horgász-, extrém vízi- és kerékpáros turizmus támogatása. Itt mit takar, hogy
extrém? Mert maga a Holt-Tisza és a környezete eleve kizár bizonyos dolgokat. Ha megadjuk a
hozzájárulásunkat, akkor pl. felállíthatnak egy felfújható hegyet a víz közepére, amit én nem
szeretnék.
Dékány Zoltánné képviselő: Mindenki hozza be a pályázatát!
Bende László képviselő: Én is meglepődve olvastam az előterjesztést. Kérelmeket látunk 1
soros indoklással. Ez méltatlan eljárás velünk szemben. Maximálisan méltányos lenne
hiánypótlást kérni. Ha megvannak a célokról szóló dokumentációk, akkor pedig a költségvetés
alapján lehet dönteni. Én egyébként is csak akkor támogatom ezt az egészet, ha a pályázatból
megvalósult dolgokat nem csak maguknak akarják, hanem egy szélesebb közösség is
hozzáférhet. Kell egy nyilatkozat, ami elkötelezettséget jelent a pályázat benyújtója számára.
Csikós Mihály képviselő: Én a Civilek az Árpádszállási Megállóért Egyesületnél az
elérhetőséget hiányolom. Se székhely, se cím nincs. Bennem a mai napig kérdésként vetődik
fel, hogy egy az egyesület hivatalos szervezet-e, mert amikor a megálló körüli események
zajlottak, akkor még nem volt bejegyezve.
Kiss Anita polgármester: Legyen-e, amit elfogadunk, vagy mindegyiknél kérjünk hiánypótlást?
Tekintve, hogy hozzájárulásként olyan határozat-tervezetet várnak a Képviselő-testülettől, ami
azt tartalmazza, hogy a benyújtott pályázatok tartalmával és célkitűzéseivel egyetértünk.
Azonban nem láttuk a pályázatot.
Csikós Mihály képviselő: A Vadásztársaság és a Lakiteleki Iskoláért Alapítvány leírta, hogy
mit szeretne.
Dékány Zoltánné képviselő: Itt le van írva 5 mondat, de ettől még a pályázatban nem tudjuk,
mi van. A határozat-tervezetben szereplő mondat számomra az jelenti, hogy láttam a
pályázatot, annak a tartalmával egyetértek és támogatom. Tehát amíg én nem láttam a
pályázatot, addig nem tudom támogatni.
Kiss Anita polgármester: 2 perc szünetet rendelek el!
/ 2perc szünet /
Kiss Anita polgármester: Szünet után folytatódik a Képviselő-testületi ülés. A Képviselőtestület továbbra is határozatképes, 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. A 2. napirendi pontot
tárgyaljuk, melyben egy új határozat-tervezetet fogalmaznék meg:
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Kiss

Anita

polgármester

előterjesztését

1. A Tőserdei Vadásztársaság, Lakiteleki Traktoros Egyesület, Civilek az Árpádszállási
Megállóért Egyesület, Lakiteleki Iskoláért Alapítvány, Magyar Vándor-Ló Hagyományőrző
Egyesület által benyújtott pályázatok támogatásával kapcsolatos kérelmek ellen elvi
kifogást nem emel.
2. A megalapozott döntés meghozatala érdekében a civil szervezetek




mutassák be a benyújtott pályázatok tartalmát és célkitűzéseit,
nyilatkozzanak arról, hogy a pályázatok milyen közösségi célt képviselnek,
Lakitelek közössége milyen feltételekkel kapcsolódhat be a nyertes pályázat
megvalósuló tartalmának gyakorlásába.

Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsájtom a módosított határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a módosított határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2019. (III.25.) határozata
Lakiteleken székhellyel rendelkező civil szervezetek
szükséges támogató hozzájárulás

pályázatainak

beadásához

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Tőserdei Vadásztársaság,
Lakiteleki Traktoros Egyesület,
Civilek az Árpádszállási Megállóért Egyesület,
Lakiteleki Iskoláért Alapítvány,
Magyar Vándor-Ló Hagyományőrző Egyesület
által benyújtott pályázatok támogatásával kapcsolatos kérelmek ellen elvi kifogást nem
emel.

2. A megalapozott döntés meghozatala érdekében a civil szervezetek




mutassák be a benyújtott pályázatok tartalmát és célkitűzéseit,
nyilatkozzanak arról, hogy a pályázatok milyen közösségi célt képviselnek,
Lakitelek közössége milyen feltételekkel kapcsolódhat be a nyertes pályázat
megvalósuló tartalmának gyakorlásába.
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Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Tőserdei Vadásztársaság
- Lakiteleki Traktoros Egyesület
- Civilek az Árpádszállási Megállóért Egyesület
- Lakiteleki Iskoláért Alapítvány
- Magyar Vándor-Ló Hagyományőrző Egyesület
- Irattár

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

kmf.

Kiss Anita
polgármester

Gondi Etelka
jegyző
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