JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő - testületének
2019. szeptember 12-i rendes, nyílt üléséről

Rendeletek: 19-21 /2019. (IX.13.)
Határozatok: 116-120 /2019. (IX.12.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 12-én tartott
rendes, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai: Kiss Anita
Szentirmay Tamás
Bende László
Csikós Mihály
Dakóné Harkai Csilla
Dékány Zoltánné
Mihalik Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

jegyző
aljegyző
pénzügyi csoportvezető
Laki-Gazda Kft, Laki Park Kft, LakiAgrár Kft, Tőserdő Kft. üv.
Községi Könyvtár vezetője
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vez.
jegyzőkönyv-vezető
Himalája Blue Kft. képviselője

Gondi Etelka
Szabó-Zádori Ivett
Pap Marianna
Tóth Ferenc
Szabó Istvánné
Aszódiné Magyar Beáta
Németh Nóra
Szénási Cintia

Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit! Megállapítom, hogy a Képviselőtestület határozatképes, 7 fő képviselőből 7 fő képviselő jelen van.
Az előzetesen kiküldött napirendhez képest módosítást szeretnék javasolni. Egy új napirendi
pontot szeretnék felvenni 8. sorszámmal, melynek címe „Polgármester szabadságáról és
annak választások utáni megváltásáról és kifizetéséről történő döntés”.
Van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtom a módosított napirendet.
A Képviselő-testület a módosított napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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NAPIREND:
1. Lakitelek

Önkormányzatának 2019.
önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

évi

költségvetéséről

szóló

2/2019.(II.15.)

2. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Kiss Anita polgármester
3. A közterületek használatáról és a köztisztaságról szóló 19/2013. (IX.06.) önkormányzati

rendelet módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester
4. Beszámoló a 2019. évi önkormányzati nyári napköziről

Előadó: Kiss Anita polgármester
5. Döntés vízmű kutak további hasznosításáról

Előadó: Kiss Anita polgármester
6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (hátrányos helyzetű,

szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása) 2020. évi pályázati
fordulójához történő csatlakozás
Előadó: Kiss Anita polgármester
7. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beszámolója 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Kiss Anita polgármester
8. Polgármester szabadságáról és annak választások utáni megváltásáról és kifizetéséről

történő döntés
Előadó: Kiss Anita polgármester
9. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS
10. Rendszergazdai feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződés módosítása

Előadó: Kiss Anita polgármester
11. Pályázat lezárása és szerződéskötés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására
Előadó: Kiss Anita polgármester

1. NAPIREND -

Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Az előterjesztésben tételesen fel vannak sorolva azok a pontok,
melyeknél a költségvetést módosítani kívánjuk. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet
tartózkodás nélkül elfogadta.
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7

igen szavazattal,

ellenszavazat

és

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
önkormányzati rendeletének módosítása

szóló

2/2019.(II.15.)

1. §
Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) rendelet (a
továbbiakban rendelet) 2. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
2. §
/1/ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2019. évi
költségvetésének
- bevételi főösszegét
- kiadási főösszegét
- költségvetési hiány összegét

1 025 333 004 Ft-ban
476 818 494 Ft-ban
451 485 490 Ft-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

104 799 426 Ft
346 686 064 Ft

2. §
A rendelet 3. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE
3. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi működési költségvetését jelen rendelet 1.sz.
mellékletének részletezése szerint 879 175 348 Ft bevétellel és 633 457 830 Ft kiadással
hagyja jóvá.
A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 1.1.sz.
mellékletének részletezése szerint 492 111 436 Ft bevétellel és 469 214 979 Ft kiadással
hagyja jóvá.
3. §
A rendelet 4. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A LAKITELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE
4. §
A Képviselő-testület a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetését 6 265 561 Ft
működési bevétellel, 77 449 560 Ft működési kiadással, 1 000 000 Ft felhalmozási kiadással,
69 510 639 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 2. sz. mellékletének
részletezése szerint.
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4. §
A rendelet 5. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A GONDOZÁSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSE
5. §
A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2019. évi költségvetését 25 622 600 Ft működési
bevétellel, 63 000 Ft felhalmozási bevétellel, 89 352 689 Ft működési kiadással, 69 420 000 Ft
felhalmozási kiadással, 70 214 057 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3.
sz. mellékletének részletezése szerint.
5. §
A rendelet 6. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE
6. §
A Képviselő-testület a Községi Könyvtár 2019. évi költségvetését 50 000 Ft működési
bevétellel, 13 955 680 Ft működési kiadással, 1 157 000 Ft felhalmozási kiadással, 14 980 924
Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése
szerint.
6. §
A rendelet 7. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A LAKITELEKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSE
7. §
A Képviselő-testület a Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2019.07.01-től a költségvetését
7 902 401 Ft működési bevétellel, 120 790 756 Ft működési kiadással, 1 020 000 Ft
felhalmozási kiadással, 113 908 355 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5.
sz. mellékletének részletezése szerint.
7. §
A rendelet 10. § helyébe az alábbi szöveg lép:
TARTALÉK KÉPZÉSE
10. §
/1/ A Képviselő-testület 2019. évi költségvetésében 5 568 787 Ft működési általános tartalékot
képez. A tartalék felosztásáról a Képviselő-testület dönt.
/2/ Környezetvédelmi céltartalék: 500 000 Ft.
/3/ Céltartalék árvízi védekezésre: 1 000 000 Ft.
/4/ Szennyvíztelep karbantartásra elkülönített céltartalék: 13 934 481 Ft.
/5/ Beruházási tartalék: 850 471 Ft
/6/ Módosított pénzmaradvány tartalék: 24 091 828 Ft
A költségvetésben szereplő tartalékok mindösszesen: 45 945 567 Ft.
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8. §
A rendelet 1. sz. és 1.1.sz. melléklete módosul a jelen rendelet 1.sz. melléklete szerint.
A rendelet 2. sz. melléklete módosul a jelen rendelet 2.sz. melléklete szerint.
A rendelet 3. sz. melléklete módosul a jelen rendelet 3.sz. melléklete szerint.
A rendelet 4. sz. melléklete módosul a jelen rendelet 4.sz. melléklete szerint.
A rendelet 5. sz. melléklete módosul a jelen rendelet 5.sz. melléklete szerint.
A rendelet 7. sz. melléklete módosul a jelen rendelet 6.sz. melléklete szerint.
A rendelet 8. sz. melléklete módosul a jelen rendelet 7.sz. melléklete szerint.
A rendelet 10. sz. melléklete módosul a jelen rendelet 8.sz. melléklete szerint.
9. §
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a következő napon hatályát veszti.

Lakitelek, 2019. szeptember 12.

Kiss Anita sk.
polgármester

2. NAPIREND -

Gondi Etelka sk.
jegyző

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy módosítani szükséges a
mellékletet, ezeket el is végeztük, a kiküldött anyagban már a módosított részek
szerepelnek. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a
rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet
tartózkodás nélkül elfogadta.

7

igen szavazattal,

ellenszavazat

és

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2019. (IX.13.) rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 6. § (4) bekezdés, 8. § (3) bekezdés,
16. §, 40.§ (1)-(3) bekezdés, 41.§ (3) bekezdés, 42. §-ban foglaltakra, és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§(1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek község közigazgatási területén fekvő temetőkre, az ezek
fenntartásával kapcsolatban végzett temetkezési és temető fenntartási tevékenységre.
2. §
(1) Lakitelek község közigazgatási területén köztemető létesítése, bővítése, fenntartása,
lezárása és megszüntetése az önkormányzat feladata.
(2) Működő köztemető: 041 hrsz. alatt lévő temető, amely Lakitelek Önkormányzatának
tulajdonában áll.
(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő lezárt temető nincs.
(4) Az önkormányzat a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kötelezettségéről
gazdálkodó szervezet útján, kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. A
gazdálkodó szervezet kegyeleti közszolgáltatás mellett temetkezési szolgáltatást is végezhet.
(5) A kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése, az önkormányzat Képviselő-testülete
hatáskörébe tartozik.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt kegyeleti közszolgáltatási szerződés tartalmát a törvény előírásai
alapján a Képviselő-testület határozza meg.
(7) A szerződés csak a törvényben, illetve Kormányrendeletben meghatározott feltételeket
teljesítő vállalkozóval köthető meg.
(8) A szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését a Jegyző ellenőrzi, szerződésszegés
esetén kezdeményezi a szerződés felmondását.
TEMETÉSI HELYEK
3. §
(1) A temető beépítési előírásait a helyi építésügyi szabályzat és szabályozási terv, valamint a
temető rendezési terv módosításáról szóló Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2019. (VIII.13.) határozata tartalmazza.
(2) A temető, vagy a sírhelytáblák lezárásáról, kiürítéséről az önkormányzat képviselő-testülete
dönt.
4. §
Szociális temetés
(1) A köztemető fenntartója a szociális temetkezések biztosítására az üzemeltető útján szociális
parcellát, illetve urnás temetkezés esetében a szociális temetkezési helyet jelöl ki a
Köztemetőben.
(2) Szociális temetés a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportjánál (a
továbbiakban: Hivatal) igényelhető a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény idevonatkozó szakaszai alapján előírt nyilatkozatban és szabályok szerint. A Hivatal a
nyilatkozat másolatát átadja a temető üzemeltetőjének, hogy a temetkezés rendben
megvalósulhasson.
5. §
(1) A temetőt sírhely-táblákra, gyermeksírhely, sírbolt táblákra kell felosztani.
(2) A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a használati idő elteltével szabályszerű eljárás mellett - ki lehet üríteni és temetés céljára igénybe lehet venni.
(3) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal temetési helyekre
(sírhelyekre, sírboltokra, urnasírhelyekre, urna sírboltokra, a továbbiakban együtt: sírhelyek) kell
felosztani.
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(4) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető. Szociális sírhely esetén
csak az állam által biztosított sírjelet lehet használni.
6. §
Sírhelyek
(1) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely-táblákban - fő szabályként – az elhalálozás ideje
szerinti folytatólagos sorrendben kell felhasználni.
(2) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben (rátemetéssel),
urnasírban vagy sírboltban lehet elhelyezni.
(3) A temetőben lévő sírhelyek méreteit a rendelet melléklete tartalmazza.
(4) Mélyített sírhelybe a rendelet mellékletében meghatározott díj fizetése ellenében - még egy
koporsó temethető.
(5) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban történő
rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el.
(6) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.
(7) A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező.

RENDELKEZÉSI JOG, DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
7. §
(1) Az egyes temetési helyért a törvény 20 §-ban megjelölt eltemetésre kötelezettnek, illetve
azok újraváltásáért a törvény 21. § (3) bekezdésében meghatározott személynek díjat kell
fizetnie. A díj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza
(2) A temettetőknek az elhaltak hűtéséért hűtési díjat kell fizetni a rendelet mellékletében
meghatározottak szerint.
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
a) sírbolt esetén
:
60 év
b) urnasírbolt esetén
:
25 év
c) sírhely esetén
:
25 év
d) urnasírhely esetén
:
25 év

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
8. §
(1) A temetkezési szolgáltatások körét a törvény 25. §-a tartalmazza.
(2) A köztemetőben az elhunyt hűtésével, az elhunyt temetőn belüli szállításával, a
sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására a temettető köteles az
üzemeltető szakszemélyzetét és berendezéseit igénybe venni.
9. §
(1) A temető infrastruktúrájának, létesítményeinek a temetkezési szolgáltatások és a temetőben
vállalkozásszerű munkavégzés céljára történő igénybevételét az üzemeltetőtől kell kérni. Az
üzemeltető folyamatos elérhetőséget (minimálisan ügyeleti telefonszámot) köteles biztosítani és
azt a temető hirdetőtábláján köteles kifüggeszteni.
(2) A temetkezési szolgáltatók az e rendelet mellékletében meghatározott temető-igénybevételi
díjat kötelesek fizetni az üzemeltetőnek a 11. § (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatások
igénybevételéért..
(3) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek (pl. sírhelyállítás, karbantartás) a
rendelet mellékletében meghatározott temető-fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetniük.
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(4) A temető üzemeltetője a temető-igénybevételi, illetve temető-fenntartási hozzájárulási díjat
befizetett temetkezési szolgáltatást végzőnek a munkálatokhoz szükséges infrastruktúrát
köteles biztosítani.
10. §
(1) Az üzemeltető által az Önkormányzat javára beszedett díjak, valamint az üzemeltető által
befizetett bérleti díj és fejlesztési hozzájárulás céltartalékként elkülönítésre kerülnek az
önkormányzat költségvetésében.
(2) Az elkülönített összeg kizárólagosan temetőfejlesztésre fordítható, melynek
felhasználásáról, a fejlesztések meghatározásáról a Képviselő-testület szükségessé válás
esetén dönt.
A TEMETŐK RENDJE
11. §
(1) A temető nyitva tartása:






Március 01-től
- szeptember 30-ig
06,00 - 21,00 óráig
Október 01-től
- október 20-ig
07,00 - 18,00 óráig
Október 21-től
- november 10-ig
07,00 - 20,00 óráig
November 11-től - február végéig
07,00 - 18,00 óráig
Halottak napján a temetők 06,00 órától igény szerint tartanak nyitva.

(2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.
(3) A nyitva-tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.
(4) Gyermekek 10 éves korukig csak felnőttekkel látogathatják a temetőt.
(5) A temetőben végzett valamennyi munkálat során törekedni kell arra, hogy a munkálatok a
lehetséges legrövidebb időtartam alatt fejeződjenek be, továbbá hogy a munkavégzés során a
környező sírhelyekben, kegyeleti tárgyakban kár ne keletkezzen, a munkálatok elvégzése után
az eredeti állapotot, rendet vissza kell állítani a munkát végzőnek.
(6) A temetőkben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. Ügyelni
kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.
(7) A temetőben a kijelölt hulladéklerakókból való szemételszállításról az üzemeltető Lakitelek
Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló kötelező
közszolgáltatás szabályairól szóló 11/2012. (III.02.) számú önkormányzati rendelete
rendelkezéseire tekintettel gondoskodik.
A SÍRHELYEK GONDOZÁSA, SÍREMLÉKEK ÁLLÍTÁSA
12. §
(1) A sírhely birtokosa köteles a sírhely, síremlék gondozását, gyomtalanítását, tisztítását
rendszeresen elvégezni.
(2) A hozzátartozók által végezhető további munkák:
a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,
b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése,
c) olyan fás szárú növények ültetése, amelyek kifejlett állapotban sem érik el a 2 m.
magasságot.
(3) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül. Padot elhelyezni csak az
üzemeltető engedélyével szabad, amennyiben az a gépjármű és gyalogosforgalmat nem
akadályozza.
(4) A látogatók az öntözéshez szükséges vízszolgáltatást díjmentesen vehetik igénybe.

-9-

13. §
(1) Síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének
az elhelyezés előtt be kell mutatni.
(2) A bemutatási kötelezettség, illetve a 12. § (1) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség
elmulasztása esetén vagy a bemutatott tervtől való eltérés esetén, továbbá a sírhely
gondozására irányuló
kötelezettség elmulasztása, vagy nem e rendeletnek megfelelő
gyakorlása esetén az üzemeltető:
 felhívja a sírhely birtokosát - határidő kitűzésével - a sérelmes állapot megszüntetésére,
 a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és annak
költségeit áthárítja a sírhely birtokosára.
(3) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a temető
üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.
14. §
Sírok védetté nyilvánítása
(1) Lakitelek neves személyiségeinek sírjai legalább egy közeli hozzátartozó hozzájáruló
nyilatkozatával védetté nyilváníthatók. Élő közeli hozzátartozó hiányában nyilatkozat nélkül is
védetté nyilvánítható a sírhely.
(2) Lakitelekért Emlékéremben részesült Lakiteleken eltemetett személyek sírja e rendelet
erejénél fogva az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel automatikus védettséget élvez.
(3) A védetté nyilvánítást kezdeményezheti minden lakiteleki születésű, vagy lakhelyű
magánszemély, illetve Lakiteleken tevékenykedő civil szervezet.
(4) A védetté nyilvánítást írásban kell kezdeményezni, a kérelmezett személy életútjának,
amennyiben ez nem lehetséges tevékenységének rövid bemutatásával. A beadványt Lakitelek
polgármestere részére kell benyújtani.
(5) A kérelmeket a Képviselő-testület kulturális szakterülettel foglalkozó bizottsága bírálja el,
majd szakmai javaslataival alátámasztva a védelemre érdemes sírokat előterjeszti a Képviselőtestületnek, amely félévente egyszer, minősített többséggel dönt a védetté nyilvánításról.
(6) A temető üzemeltetője a nyilvántartó könyvben köteles feltüntetni az adott síremlék
védettségének tényét.
(7) A védett síremlék megszüntetése, eltávolítása tilos. A sírhelytábla kiürítésekor vagy
átrendezésekor a helyén kell tartani, vagy a temetőnek erre a célra kijelölt részére kell áthelyezni.
15. §
A védett sírok gondozása
(1) A védett sírhelyek gondozásáról az elhunyt hozzátartozói, ennek hiányában az üzemeltető
köteles gondoskodni.
(2) Az Önkormányzat a védett sírhelyek gondozására gondozási szerződést köthet
magánszemélyekkel és helyi civil szervezetekkel. Erről értesíteni kell az üzemeltetőt.
(3) A kulturális szakterülettel foglalkozó bizottság évente ellenőrzi, hogy a védett sírokat méltó
módon gondozzák-e.
(4) A védett sírokról a jegyző nyilvántartást, a Községi Könyvtár dísznyilvántartást vezet
(fotóval, leírással).
A védett sírba a rendeletben a sírnyitásra és rátemetésre vonatkozó szabályok megtartása,
költségeinek viselése, továbbá a rátemetés előtti állapot helyreállítása mellett az elhalt özvegye,
valamint az elhalt felmenő és lemenő hozzátartozói (szülei, gyermekei) is eltemethetők.
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NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE
16. §
Az üzemeltető az 1999. évi LXIII. tv. 18.§-a szerinti tartalommal nyilvántartó és sírbolt könyvet
köteles vezetni.
A nyilvántartásokból felvilágosítás, adatszolgáltatás elektronikus úton nem igényelhető.

TILTÓ ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
17. §
(1) A temető területére kutyát bevinni - a vakvezető kutyák kivételével - tilos.
(2) A temetőben tilos a hely csendjét, a kegyeletnek megfelelő magatartást bármilyen módon
zavarni.
(3) A temetőbe tilos gépjárművel behajtani kivéve halott szállítás és munkavégzés céljából
illetve azon személyeket, akik testi-fizikai adottságaik miatt gyalogos közlekedésre képtelenek.
(4) A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, a sírok
díszítésére szolgáló anyagokat, továbbá a temető felszerelési tárgyait megrongálni,
beszennyezni tilos.
(5) Tilos a temetőben szemetelni, a temetői munkák során keletkező hulladékokat a kijelölt
tárolókon kívül elhelyezni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18. §
E rendelet 2019. szeptember 16. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
szóló 26/2000. (XI.29.) rendelete.

Lakitelek, 2019. szeptember 12.

Kiss Anita sk.
polgármester

Gondi Etelka sk.
jegyző
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Melléklet Lakitelek Önkormányzat 20/2019. (IX.13.) rendeletéhez

1. A sírhelyek alapterülete:
Síremlék mérete
Felnőtt egyes sír:
Felnőtt kettős sír:
Urna sír 2 személyes:
Sírbolt (8 személyes):

1,30 m x 2,50 m
1,90 m x 2,50 m
1,00 m x 1,45 m
5,00 m x 5,00 m

Síremlék alapterülete
maximum (járdával)
1,80 m x 2,50 m
2,80 m x 3,40 m
1,50 m x 1,45 m
5,00 m x 5,00 m

A gyermeksírhely mérete a felnőtt egyes sír méreteivel egyezik meg és az első 25 évre
ingyenes, utána a felnőtt egyes sír megváltásának árszabályai vonatkoznak rá.
2. A sírhelyek mélysége:

2,00 m

Koporsós rátemetés esetén minimálisan 1,60 m
Mélyített sír esetén legalább

2,20 m

Az urnasír mélysége

1,00 m.

3. A temető újonnan kialakított E,F,G,GU,H,I,J,TE megnevezésű parcelláiban a parcellák között
az út szélessége 5,8 m.
A parcellán belül a sorok közötti hossztávolság 1 m és 2 m a szomszéd sírhelyek közötti
oldaltávolság 1 m.
A sírokat és a síremlékeket a parcellákon belül úgy kell elhelyezni, hogy az egy sorban lévő
síroknak mind az első, mind a hátsó frontjai egy vonalban fussanak, és a különböző sorokban
lévő sírok első és hátsó frontjai egymással párhuzamosak legyenek. Az egymás mögött, illetve
előtt lévő sírok oldalai szintén egy vonalban futnak, és a parcellában lévő valamennyi síremlék
oldalai egymással párhuzamosak.
Amennyiben egy síremlék ennek nem felel meg, annak első és hátsó frontjai a vele egy sorban
lévő sírok első és hátsó frontjaival, valamint oldalai az előtte és mögötte lévő sírok oldalaival
nem egy vonalban futnak, továbbá a parcellán belüli többi síremlék első és hátsó frontjaival,
valamint oldalaival nem párhuzamosak, a síremléket állító kivitelezőnek a síremléket a saját
költségén le kell bontania, és a megfelelő módon újra fel kell állítania.
4. A temető régi részében az újonnan létesítendő síremléket úgy kell elhelyezni, hogy a
szomszédos sírhelyek között közlekedő út maradjon, továbbá, hogy az újonnan elhelyezett
síremlék első és hátsó frontja, továbbá oldalai a környező sírok első és hátsó frontjaival,
valamint oldalaival párhuzamosak, vagy azokra merőlegesek legyenek.
A TEMETÉSI HELYEK DÍJA
(A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)

1. Gyermeksírhely
2. Felnőtt egyes sírhely
Felnőtt kettős sírhely

25 évre
25 évre
25 évre

ingyenes
14.000.- Ft
20.000.- Ft
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3. Sírbolt 60 évre:
 4 személyes kripta építésére
 8 személyes kripta építésére

60.000.- Ft
120.000.- Ft

4. Urna sírhely 25 évre:
2 urnás 10 000,4 urnás 20 000,5. Rátemetés esetén fizetendő sírhelyhasználati díj az 1. és 2. pont szerinti díjak
figyelembevételével az alábbiak szerint történik urna elhelyezés esetén is időarányos
megváltás.
rátemetéses sírhelyhasználati díj = (a sírhely eredeti megváltása óta eltel évek száma) x (1. és
2. pont szerinti díj / 25 év)
6. Egyéb díjak:
6.1 Sírhelynyitás, sírboltnyitás, és visszahantolás díja
6.2 Elhunyt temetőn belüli szállításának díja:
6.3 Halott hűtési díj
6.4 Halott átvétel
6.5. Halott kiadás

10.000.- Ft/sír
3.000.- Ft/eset
1.000.- Ft/nap
8.400,- Ft
8.400,- Ft

7. A köztemetőben – az üzemeltető kivételével – vállalkozásszerűen munkát végzők által
fizetendő díjak:
7.1. Síremlék állítása céljára
2.300,- Ft
7.2. Más temetkezési szolgáltató temető igénybevételi díja
(ravatalozó használati díja)
20.000Ft/eset
7.3. Temető fenntartási hozzájárulás díja:
4.000Ft/eset
7.4. Sírtisztítás nagymosású mosóberendezéssel
1500 Ft /sír
7.5. Sírgondozás (március 01-november 30-ig szedhető) db/hó
1500,-Ft

Kiss Anita sk.
polgármester

3. NAPIREND -

A közterületek használatáról és a köztisztaságról szóló
19/2013. (IX.06.) önkormányzati rendelet módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: A bizottsági ülésen itt is hangzott el módosítási javaslat, melyet bele
is tettünk a rendeletbe. Egyrészt, hogy elektronikusan is beadható, másrészt a résztvevők
számához a fő odakerült. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet
tartózkodás nélkül elfogadta.
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7

igen szavazattal,

ellenszavazat

és

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2019. (IX.13.) rendelete
a közterületek használatáról és a köztisztaságról szóló 19/2013. (IX.06.) önkormányzati
rendelet módosítása
Lakitelek Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott eredeti
jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. §.
(5) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében,
valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következő rendeletet alkotja
1. §
6.§ kiegészül a
(2)
a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti rendezvények esetén bejelentési kötelezettség terheli a
rendezvény szervezőjét, melyet a rendezvény megtartása előtt 15 nappal köteles a 4. melléklet
szerinti bejelentőlapon megtenni személyesen vagy elektronikus úton, az 5. mellékletben
foglaltak csatolásával.
b) A bejelentés-köteles rendezvény megtartása a polgármester jóváhagyásához kötött.
2. §
4. melléklet
Bejelentőlap a 19/2013. (IX.06.) számú önkormányzati rendelethez
Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:
Bejelentő
neve:____________________________________Telefon/fax:_______________
Kapcsolattartó ügyintéző
neve_______________________________Telefon/fax:_______________
Székhelye: ________irsz.________________ helység_____________________(utca,
tér)_____szám
Telephelye: ________irsz.________________ helység____________________(utca, tér)
____szám
Cégjegyzék száma: _____-____-__________
Egyéni vállalkozás esetében:
Bejelentő neve:____________________________________Telefon/fax:_______________
Székhelye: ________irsz.________________ helység___________________(utca, tér)
_____szám
Levelezési cím: ____________________________________________________________
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Vállalkozó nyilvántartási száma: _________________
Magánszemélyek esetében:
Bejelentő neve:____________________________________Telefon/fax:_______________
Lakcíme: ________irsz.__________________ helység__________________(utca,
tér)_____ szám
Levelezési cím: ____________________________________________________________
Születési helye:______________ideje: ______év ___hó ____nap, anyja
neve:____________

Közterület használat ideje: 20….. év _____ hó ____ naptól – 20…... év ____ hó _____ napig.
Közterület használat célja:
___________________________________________________________
Közterület használat területe:________________________m2
Közterület helye: ____________________________________________szám előtti járdán,
úttesten, zöldterületen, vagy
____________________________________________________________________________
_
Részt vevők száma: ……………………… fő
Kelt, … , 20….. év. …………hó ……..nap

………………………...
Kérelmező aláírása

3. §
5. melléklet
A közterület-használatra
mellékletek:

vonatkozó

kérelemhez

és

a

bejelentéshez

csatolandó

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat másolata:





gazdasági társaság esetén: hatályos cégkivonat, aláírási címpéldány,
társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba vételüket igazoló okirat,
őstermelők esetén őstermelői igazolvány,
egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolvány.
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2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlat, amelyen szerepelnie kell a
környező utcáknak is, valamint a szükséges méretekkel ellátott igényelt területnek,
méretarányosan, hogy annak környezethez viszonyított nagysága, elhelyezkedése
egyértelműen megállapítható legyen, továbbá: közút igénybevétele esetén a vonatkozó
helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai vázrajz.
3. A közterület-használat pontos területnagysággal és a használat módjával helyszínrajzon
történő megjelölését.
4. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírása és tervei, terasz
kihelyezéséhez a helyszínről készült fotó.
5. Meglévő létesítmény közterület-használati hozzájárulása megújítása esetén településképi
megfelelőség mérlegelés céljából a létesítményről, valamint teraszra vonatkozó kérelmek
esetén a helyszínről is fotó.
6. Rendezvények esetén a résztvevők tervezett létszámát, valamint a rendezvényhez telepíteni
tervezett illemhelyek – külön megjelölve az akadálymentesítettek – darabszámát.
8. Építési engedélyhez kötött építmény esetében, vagy építési munkálatokkal összefüggő
közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazás és a jogszabályban előírt
esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedély.
9. A kérelmező és bejelentő által folytatni kívánt tevékenységében közreműködők neve,
lakcíme vagy székhelye.
10. Az ügy jellegéből adódóan a tényállás tisztázásához, kérelem és bejelentés megítéléséhez
szükséges további (hatósági, szakhatósági, kezelői vagy egyéb) engedélyeket,
állásfoglalásokat, véleményeket, nyilatkozatokat, valamint az ügy megítéléséhez az ügyfél által
fontosnak tartott egyéb iratot, nyilatkozatot, véleményt.
4. §
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

Lakitelek, 2019. szeptember 12.

Kiss Anita sk.
polgármester

4. NAPIREND -

Gondi Etelka sk.
jegyző

Beszámoló a 2019. évi önkormányzati nyári napköziről
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Az Önkormányzat pár évvel felvállalta, hogy térítésmentesen biztosít
nyári napközit azon gyerekek számára, akiket a szülei a nyár folyamán nem tudnak hova
elhelyezni. Igen népszerűvé vált ez a nyári napközi. Sikerült olyan pedagógusokat találni, akik
nagy szeretettel fogadták a gyerekeket. Olyan programokat találtak ki a gyerekek számára,
melyekben mi is szívesen részt vettünk volna. Köszönet a pedagógusoknak a munkájukért, és
remélem, hogy ez a következő években is maradni fog! Van-e kérdés, hozzászólás?
Dékány Zoltánné képviselő: Nagyon pozitív visszhangja volt a szülők részéről, egyre
színvonalasabb programok valósulnak meg a nyári napköziben, évről-évre.
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Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
116/2019. (IX.12.) határozata
Beszámoló a 2019. évi önkormányzati nyári napköziről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Nyári napközivel kapcsolatos beszámolót elfogadta.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Irattár

5. NAPIREND -

Döntés vízmű kutak további hasznosításáról
/Tájékoztató kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: A Bácsvíz Zrt. munkatársai jelezték, hogy elnézésünket kérik, de
nem tudnak itt lenni. Csikós Mihály azonban feltette azokat a kérdéseket nekik, melyekre a
bizottsági üléseken választ vártunk, így átadnám neki a szót. Kérlek, pár mondatban egészítsd
ki az előterjesztést!
Csikós Mihály képviselő: Két kútról volt szó. A K34-es kút – melyből az önkormányzat tud
profitálni - a Tősfürdő területén található, mely át fog kerülni hozzánk. Bennem az B53-as kúttal
kapcsolatban merült fel az a kérdés, hogy milyen szinten indokolt rekultiválni ezt a kutat. A
szakemberekkel részletesen körbejártuk a témát és ezt a kutat már nem lehet használni.
Monitorozásra talajvízkutakat használnak, ez pedig rétegvízkút. A rétegvizek védelmére pedig
egy Uniós elv alapján mindent meg kell tenni. Ha ez a kút véletlen beszakad, akkor nem lehet
úgy lezárni, hogy megakadályozza, hogy bármilyen káros anyag bejusson a rétegvízbe.
Egybehangzó szakmai vélemény alapján elfogadásra javaslom a Képviselő-testületnek, hogy
ennek a kútnak történjen meg a teljes rekultiválása, azaz elbontása és eltömedékelése.
Kiss Anita polgármester: A Tősfürdő területén lévő kútra, melyet megkapunk, szükségünk is
van. Úgy tudunk hozzájutni, hogy az Önkormányzatnak ez nem kerül pénzébe. Hosszas
tárgyalás eredménye, hogy nekünk adták ezt a kutat. Nagyon együttműködőek voltak a Bácsvíz
munkatársai, megértették a szándékunkat a Tőserdei üdülőrész fejlesztésével kapcsolatban,
melynek szervez részét képezi a Tősfürdő fejlesztése is.
Bende László képviselő: Miért jó átvennünk egy kutat, amit el kell bontani, és kvázi be kell
tömnünk?
Csikós Mihály képviselő: Mint víziközmű vagyon, eddig is a miénk volt, csak a Bácsvíz volt a
kezelője, illetve vagyongazdálkodója. Ha átadnánk, és az enyészeté lenne, annak nem lenne
értelme. A szakmai konzultáció eredményeként bennem is felvetődött, hogy ha egyszer valami
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meg van fúrva, akkor az miért nem maradhat. Ehhez tartozik egy vízgépészet, az is lesz
selejtezve. Az eltömedékelés a kútnak egy olyan szakszerű anyaggal való betömése, ami
hermetikusan lezárja.
Kiss Anita polgármester: Azt a kutat adják át, ami a fürdőnél van, a megszüntetést követően
pedig a területet adják át a másik kútnál. Tehát egy üres helyet kapunk, ami önkormányzati
terület. Van-e további hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a határozattervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2019. (IX.12.) határozata
Döntés vízmű kutak további hasznosításáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő- testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy
Önkormányzata átvegye a Bácsvíz Zrt-től.

a

K-34

OKK

számú

kutat

Lakitelek

2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a B-53 OKK számú kutat a Bácsvíz Zrt.
eltömedékeléssel megszüntesse, majd a teljes körű munkavégzést követően a
rekultivált területet átadja a tulajdonos önkormányzat részére.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

6. NAPIREND -

- Bácsvíz Zrt.
- Beruházási csoport
- Pénzügyi csoport
- Irattár

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer (hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló
fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása) 2020. évi
pályázati fordulójához történő csatlakozás
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: A bizottsági ülésen az a javaslat született, hogy „A” típusú pályázat
esetén 5 főre, „B” típusú pályázat esetén 5 főre és 5000 Ft/fő/hó kerülne megállapításra a
pályázati kiírásban. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a
határozat-tervezetet ezzel a tartalommal.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2019. (IX.12.) határozata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása) 2020. évi
pályázati fordulójához történő csatlakozás
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzata csatlakozik az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
meghirdetett, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020.
évi pályázati fordulójához (hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási
tanulmányainak támogatására).
A támogatást
- „A” típusú pályázat esetén 5 főre nyújtja
- „B” típusú pályázat esetén 5főre nyújtja
A támogatás összege az „A” és „B” típusú pályázatok esetén: 5000 Ft/fő/hó.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal (pályázat megjelentetése)
Értesül:

7. NAPIREND -

- Pénzügyi csoport
- Igazgatási csoport
- Irattár

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beszámolója 2018. évi
tevékenységéről
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Bizottsági ülésen teljes körű választ kaptunk a kérdéseinkre. Van-e
kérdés, hozzászólás?
Dékány Zoltánné képviselő: Nagyon tetszett a beszámoló, nagyon tartalmas munkát
végeztek. Gratulálok!
Aszódiné Magyar Beáta, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője: Köszönjük
szépen!
Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

- 19 -

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
119/2019. (IX.12.) határozata
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beszámolója 2018. évi tevékenységéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.

8. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
- Irattár

Polgármester szabadságáról és annak választások utáni
megváltásáról és kifizetéséről történő döntés
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Múlt héten a Kormányhivatal által tartott jegyzői tájékoztatón
mondták el, hogy a Képviselő-testületnek még a választások előtt napirendre kell tűznie ezt a
témát és határozatban döntenie kell a szabadságokról. Igyekeztem kivenni a szabadságaimat,
nem halmoztam fel túl sokat több évre visszamenőleg.
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szeretném bejelenteni személyes
érintettségemet. Szavazásra bocsájtom, hogy a polgármester a személyét érintő ügyben
szavazhasson.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
hozzájárul, hogy a polgármester a személyét érintő ügyben szavazzon.
Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
120/2019. (IX.12.) határozata
Polgármester szabadságáról és annak választások utáni megváltásáról és kifizetéséről
történő döntés
Lakitelek Önkormányzat Képviselő- testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület Kiss Anita polgármester 2019. évi szabadságáról szóló tájékoztatást
elfogadta.
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2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a polgármester kormányzati szolgálati
jogviszonya megszűnése esetén,
a.) ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, az arányos szabadságot a
korábbi kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése és az új kormányzati
szolgálati jogviszony létesítése közötti időtartamra eső szabadságot megváltsák és
a fennmaradó szabadságot a létrejövő kormányzati szolgálati jogviszony alapján a
kormánytisztviselőt megillető szabadsághoz hozzászámítják.
b.) ha a polgármester új kormányzati szolgálati jogviszonyt nem létesít, az arányos
szabadságot a jogviszony megszűnését követő 40. napon megváltsák.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

9. NAPIREND -

- Polgármester
- Munkaügy
- Irattár

Egyéb ügyek

Kiss Anita polgármester: Mielőtt megadom a szót, szeretnék megosztani egy friss hírt a HoltTisza ügyében. A mai napon megkezdődött a hínárvágás, mely természetesen egyeztetésre
került az illetékes hatóságokkal, és megkaptuk a szükséges hozzájárulásokat. Jelenleg is folyik
a munka, pár napig lesz itt a gép. Nagyon nagy dolog ez, hiszen láthatjuk, hogy mennyire rossz
állapotba kerül a Holt-Tisza őszre. Terveink szerint ezt a munkát jövőre is folytatjuk. Az illetékes
minisztériumtól kapott válasz alapján bizakodóak vagyunk, hogy megkapjuk hozzá a plusz
anyagi segítséget is. Van-e hozzászólás az „Egyebek” napirendi pontot belül?
Szentirmay Tamás alpolgármester: A hagyományokhoz híven ezúton is megrendezzük a
Falunapot szeptember 21-én a Közösségi Tér előtti parkbank. Várunk mindenkit szeretettel!
Kiss Anita polgármester: Lesz főzőverseny, utcaverseny, gyermekprogramok, a szokásos
vacsora-vendéglátás, baráti beszélgetések, jó hangulat, esti koncert és retro disco. Továbbá
átadásra kerülnek a díjak a tavalyi utcaverseny nyerteseinek. Várunk mindenkit nagyon nagy
szeretettel! Amennyiben nincs további hozzászólás, a nyílt képviselő-testületi ülést bezárom, és
zárt ülést rendelek el.

kmf.

Kiss Anita
polgármester

Gondi Etelka
jegyző
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