JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő - testületének
2019. március 28-i rendkívüli, nyílt üléséről

Rendeletek: Határozatok: 46-54 /2019. (III.28.)

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 28-án tartott rendkívüli,
nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai: Szentirmay Tamás
Bende László
Csikós Mihály
Mihalik Tibor

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

jegyző
Tőserdei Vadásztársaság és
Lakiteleki Traktoros E. képv.
jegyzőkönyv-vezető

Gondi Etelka
Hedrich István
Szabó-Zádori Ivett

Szentirmay Tamás alpolgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli
Képviselő-testületi ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7
képviselőből 4 képviselő jelen van.
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a napirendi pontot.
A Képviselő-testület a napirendi pontot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.

NAPIREND:
1. Lakiteleken székhellyel rendelkező civil szervezetek pályázatainak beadásához szükséges

támogató hozzájárulás
Előadó: Kiss Anita polgármester

1. NAPIREND -

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

Szentirmay Tamás alpolgármester: A Képviselő-testület a március 25-i rendkívüli ülésén erről
már tárgyalt és elvi kifogást nem emelt a pályázatok ellen, azonban hiánypótlás benyújtását
kérte a civil szervezetektől a pályázatok céljának megismeréséhez. Van-e kérdés,
hozzászólás?
Bende László képviselő: Nagyon jónak tartom, hogy a támogatásra érdemes civil szervezetek
kapnak ilyen segítséget és örülök, ha tudnak előre haladni. És nem csak az egyesületek saját
kis közösségére, hanem mások számára is kihatással van. A Lakiteleki Traktoros Egyesület
komoly főzési hagyománnyal rendelkezik, és bármilyen rendezvény van, részükről mindig lehet
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valamilyen megmozdulást látni. A pénzt a pályázatok esetében nem mi adjuk, nem nekünk kell
elszámolni vele, semmiféle felelősség nem terhel bennünket. Sajnos az elmúlt időszakban volt
rá példa, hogy segítséget nyújtottunk és pofont kaptunk helyette. Én ezt abban az esetben
tudom jó szívvel támogatni, ha az adott egyesület a pályázatról és a megvalósult eszközökről
szóló kommunikációjában szerepeltetni fogja, hogy ez az önkormányzat hozzájárulásával
jöhetett létre. Szeretném, ha a falu közössége is látná, hogy nem hátat fordítottunk, hanem
kezet nyújtottunk.
Csikós Mihály képviselő: Ha ezt belefogalmazzunk, akkor az a pályázatnál a különböző
nyilvánossági előírások miatt gondot okozhat. A felvetést támogatom, de ezt tegyük egy külön
határozat-tervezetbe.
Gondi Etelka jegyző: Hozzájáruló nyilatkozattal lehet megoldani.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Elviekben eddig is hozzájárultunk a támogatáshoz, de
volt olyan pályázó, aki semmit nem írt le a megvalósítandó célokról, csak kérte a polgármester
hozzájárulását. Úgy gondolom, hogy ha valaki kér valamit, az a legalapvetőbb dolog, ha leírja,
hogy miről van szó.
Mihalik Tibor képviselő: Jegyző asszonytól kérdezem, hogy a határozat-tervezetbe plusz
pontként bele lehetne-e fogalmazni Bende képviselő úr felvetését?
Gondi Etelka jegyző: A határozat-tervezetbe 4. pontként bele lehet tenni, hogy „nyertes
pályázat esetén a civil szervezet a kommunikáció során tüntesse fel az önkormányzat támogató
hozzájárulását”.
Hedrich István, a Tőserdei Vadásztársaság és a Lakiteleki Traktoros Egyesület
képviselője: Az általam képviselt két civil szervezet ebben semmilyen akadályt nem lát abban
az esetben, ha nyerünk. Valószínűleg a pályázat kiírójának is az volt a célja ezzel a
kritériummal, hogy a helyi közösségek érdekei megjelenjenek. Építő jelleggel mondom, hogy
nagyon jó lenne, ha egy ilyen remek képviselő-testületnek és polgármesteri hivatalnak lenne
lehetősége a civil szervezetek pályázatait összefogni. Csak megjegyzem, hogy ennél a
pályázatnál sem lett kihasználva a keret, pedig gyakorlatilag minden lakiteleki szervezetnek
jutna pénz belőle.
Bende László képviselő: A mostani helyzetet tekintve Nektek jobb, ha nem állunk a dolog
mellé, hiszen látható, hogy a lakiteleki pályázatokat milyen sors övezi. A civil szervezetek
háttere másabb és nekik mindig jut. De ettől függetlenül, amiben tudunk, segítünk.
Hedrich István, a Tőserdei Vadásztársaság és a Lakiteleki Traktoros Egyesület
képviselője: A mi civil szervezeteink mindig együttműködőek, eleget tesznek az Önkormányzat
meghívásainak, részt vesznek a rendezvényeken.
Csikós Mihály képviselő: A keret kimerítésében közrejátszik a bürokrácia. Egy viszonylag kis
összegű pályázathoz aránytalanul magas a befektetési költség. Az árajánlat sincs ingyen, a
költségvetés se és a tervezés se. Mi közvetetten azzal tudunk hozzájárulni a HACS
működéséhez, hogy elég komoly tagdíjat fizetünk.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Amennyiben nincs további hozzászólás, szavazásra
bocsájtom az elhangzott módosító javaslatot, mely szerint a határozat-tervezetek egy új, 4.
pontban egészüljenek ki a következő mondattal: „nyertes pályázat esetén a civil szervezet a
kommunikáció során tüntesse fel az önkormányzat támogató hozzájárulását”.
A Képviselő-testület a módosító javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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Szentirmay Tamás alpolgármester: Egyenként fogom szavazásra bocsájtani a módosított
határozat-tervezeteket. Elsőként szavazásra bocsájtom a Tőserdei Vadásztársaság
pályázatának beadásához szükséges támogató hozzájárulás tárgyú határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a módosított határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2019. (III.28.) határozata
Tőserdei Vadásztársaság pályázatának beadásához szükséges támogató hozzájárulás
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Tőserdei Vadásztársaság Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2019.
(III.25.) határozatában foglaltaknak eleget tett.
2. Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tőserdei Vadásztársaság által
Magyarország Kormányának felhívása a(z) Civil szervezetek támogatása: a(z) Helyi
életminőség fejlesztése, civil szervezetek eszközbeszerzésének elősegítése
érdekében, a VP6-19.2.1-44-05-17 azonosítószámú felhívásra benyújtott pályázatának
tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert a támogató nyilatkozat
aláírására.
4. Nyertes pályázat esetén a civil szervezet a kommunikáció során tüntesse fel az
önkormányzat támogató hozzájárulását.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Tőserdei Vadásztársaság
- Irattár

Szentirmay Tamás alpolgármester: Szavazásra bocsájtom a Tőserdei Vadásztársaság
pályázatának beadásához szükséges támogató hozzájárulás tárgyú 2. határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a módosított határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2019. (III.28.) határozata
Tőserdei Vadásztársaság pályázatának beadásához szükséges támogató hozzájárulás
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Tőserdei Vadásztársaság Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2019.
(III.25.) határozatában foglaltaknak eleget tett.
2. Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tőserdei Vadásztársaság által
Magyarország Kormányának felhívása a(z) Civil szervezetek, önkormányzatok
támogatása: a(z) „A mezőgazdaság helyi szintű fejlesztése, látvány főző helyszínek,
öko- és gyógynövénykert kialakításával” érdekében, a VP6-19.2.1-44-06-17
azonosítószámú felhívásra benyújtott pályázatának tartalmával, célkitűzéseivel
egyetért, annak megvalósítását támogatja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert a támogató nyilatkozat
aláírására.
4. Nyertes pályázat esetén a civil szervezet a kommunikáció során tüntesse fel az
önkormányzat támogató hozzájárulását.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Tőserdei Vadásztársaság
- Irattár

Szentirmay Tamás alpolgármester: Szavazásra bocsájtom a Lakiteleki Traktoros Egyesület
pályázatának beadásához szükséges támogató hozzájárulás tárgyú határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a módosított határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2019. (III.28.) határozata
Lakiteleki Traktoros Egyesület pályázatának
hozzájárulás

beadásához

szükséges

támogató

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Lakiteleki Traktoros Egyesület Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2019. (III.25.) határozatában foglaltaknak eleget tett.
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2. Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakiteleki Traktoros Egyesület
által Magyarország Kormányának felhívása a(z) Civil szervezetek támogatása: a(z)
Helyi életminőség fejlesztése, civil szervezetek eszközbeszerzésének elősegítése
érdekében, a VP6-19.2.1-44-05-17 azonosítószámú felhívásra benyújtott pályázatának
tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert a támogató nyilatkozat
aláírására.
4. Nyertes pályázat esetén a civil szervezet a kommunikáció során tüntesse fel az
önkormányzat támogató hozzájárulását.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Lakiteleki Traktoros Egyesület
- Irattár

Szentirmay Tamás alpolgármester: Szavazásra bocsájtom a Civilek az Árpádszállási
Megállóért Egyesület pályázatának beadásához szükséges támogató hozzájárulás tárgyú
határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a módosított határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2019. (III.28.) határozata
Civilek az Árpádszállási Megállóért Egyesület pályázatának beadásához szükséges
támogató hozzájárulás
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Civilek az Árpádszállási Megállóért Egyesület Lakitelek Önkormányzat Képviselőtestületének 45/2019. (III.25.) határozatában foglaltaknak eleget tett.
2. Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civilek az Árpádszállási
Megállóért Egyesület (6065 Lakitelek, Szikra tanya 28.) által Magyarország
Kormányának felhívása a(z) Civil szervezetek támogatása: a(z) Helyi életminőség
fejlesztése, civil szervezetek eszközbeszerzésének elősegítése érdekében, a VP619.2.1-44-05-17 azonosítószámú felhívásra benyújtott pályázatának tartalmával,
célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert a támogató nyilatkozat
aláírására.
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4. Nyertes pályázat esetén a civil szervezet a kommunikáció során tüntesse fel az
önkormányzat támogató hozzájárulását.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Civilek az Árpádszállási Megállóért Egyesület
- Irattár

Szentirmay Tamás alpolgármester: Szavazásra bocsájtom a Civilek az Árpádszállási
Megállóért Egyesület pályázatának beadásához szükséges támogató hozzájárulás tárgyú
2. határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a módosított határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2019. (III.28.) határozata
Civilek az Árpádszállási Megállóért Egyesület pályázatának beadásához szükséges
támogató hozzájárulás
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Civilek az Árpádszállási Megállóért Egyesület Lakitelek Önkormányzat Képviselőtestületének 45/2019. (III.25.) határozatában foglaltaknak eleget tett.
2. Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civilek az Árpádszállási
Megállóért Egyesület (6065 Lakitelek, Szikra tanya 28.) által Magyarország
Kormányának felhívása a(z) Civil szervezetek támogatása: a(z) „A mezőgazdaság
helyi szintű fejlesztése, látvány főző helyszínek, öko- és gyógynövénykert
kialakításával” érdekében, a VP6-19.2.1-44-06-17 azonosítószámú felhívásra
benyújtott pályázatának tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását
támogatja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert a támogató nyilatkozat
aláírására.
4. Nyertes pályázat esetén a civil szervezet a kommunikáció során tüntesse fel az
önkormányzat támogató hozzájárulását.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Civilek az Árpádszállási Megállóért Egyesület
- Irattár
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Szentirmay Tamás alpolgármester: Szavazásra bocsájtom a Civilek az Árpádszállási
Megállóért Egyesület pályázatának beadásához szükséges támogató hozzájárulás tárgyú
3. határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a módosított határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2019. (III.28.) határozata
Civilek az Árpádszállási Megállóért Egyesület pályázatának beadásához szükséges
támogató hozzájárulás
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Civilek az Árpádszállási Megállóért EgyesületLakitelek Önkormányzat Képviselőtestületének 45/2019. (III.25.) határozatában foglaltaknak eleget tett.
2. Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civilek az Árpádszállási
Megállóért Egyesület (6065 Lakitelek, Szikra tanya 28.) által az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program 4. tengelyében meghirdetésre került Tervek és tanulmányok
készítése című célterületre benyújtott pályázatának tartalmával, célkitűzéseivel
egyetért, annak megvalósítását támogatja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert a támogató nyilatkozat
aláírására.
4. Nyertes pályázat esetén a civil szervezet a kommunikáció során tüntesse fel az
önkormányzat támogató hozzájárulását.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Civilek az Árpádszállási Megállóért Egyesület
- Irattár

Szentirmay Tamás alpolgármester: Szavazásra bocsájtom a Lakiteleki Iskoláért Alapítvány
pályázatának beadásához szükséges támogató hozzájárulás tárgyú 3. határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a módosított határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2019. (III.28.) határozata
Lakiteleki Iskoláért Alapítvány pályázatának
hozzájárulás

beadásához

szükséges

támogató

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Lakiteleki Iskoláért Alapítvány Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2019. (III.25.) határozatában foglaltaknak eleget tett.
2. Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakiteleki Iskoláért Alapítvány
által Magyarország Kormányának felhívása a(z) Civil szervezetek támogatása: a(z)
Helyi életminőség fejlesztése, civil szervezetek eszközbeszerzésének elősegítése
érdekében, a VP6-19.2.1-44-05-17 azonosítószámú felhívásra benyújtott pályázatának
tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert a támogató nyilatkozat
aláírására.
4. Nyertes pályázat esetén a civil szervezet a kommunikáció során tüntesse fel az
önkormányzat támogató hozzájárulását.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Lakiteleki Iskoláért Alapítvány
- Irattár

Szentirmay Tamás alpolgármester: Szavazásra bocsájtom a Magyar Vándor-Ló
Hagyományőrző Egyesület pályázatának beadásához szükséges támogató hozzájárulás
tárgyú határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a módosított határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2019. (III.28.) határozata
Magyar Vándor-Ló Hagyományőrző Egyesület pályázatának beadásához szükséges
támogató hozzájárulás
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Magyar Vándor-Ló Hagyományőrző Egyesület Lakitelek Önkormányzat Képviselőtestületének 45/2019. (III.25.) határozatában foglaltaknak eleget tett.
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2. Lakitelek
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Magyar
Vándor-Ló
Hagyományőrző Egyesület által Magyarország Kormányának felhívása a(z) Civil
szervezetek támogatása: a(z) Helyi életminőség fejlesztése, civil szervezetek
eszközbeszerzésének elősegítése érdekében, a VP6-19.2.1-44-05-17 azonosítószámú
felhívásra benyújtott pályázatának tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak
megvalósítását támogatja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert a támogató nyilatkozat
aláírására.
4. Nyertes pályázat esetén a civil szervezet a kommunikáció során tüntesse fel az
önkormányzat támogató hozzájárulását.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Magyar Vándor-Ló Hagyományőrző Egyesület
- Irattár

Szentirmay Tamás alpolgármester: Szavazásra bocsájtom a Magyar Vándor-Ló
Hagyományőrző Egyesület pályázatának beadásához szükséges támogató hozzájárulás
tárgyú 2. határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a módosított határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2019. (III.28.) határozata
Magyar Vándor-Ló Hagyományőrző Egyesület pályázatának beadásához szükséges
támogató hozzájárulás
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Magyar Vándor-Ló Hagyományőrző Egyesület Lakitelek Önkormányzat Képviselőtestületének 45/2019. (III.25.) határozatában foglaltaknak eleget tett.
2. Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Vándor-Ló Egyesület által
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 4. tengelyében meghirdetésre került
Tervek és tanulmányok készítése című célterületre benyújtott pályázatának
tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja.
3. Nyertes pályázat esetén a civil szervezet a kommunikáció során tüntesse fel az
önkormányzat támogató hozzájárulását.

- 10 -

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Magyar Vándor-Ló Hagyományőrző Egyesület
- Irattár

Szentirmay Tamás alpolgármester: Köszönöm! A rendkívüli képviselő-testületi ülést bezárom.

kmf.

Szentirmay Tamás
alpolgármester

Gondi Etelka
jegyző
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