JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő - testületének
2019. november 11-i rendkívüli, nyílt üléséről

Rendeletek: 26/2019. (XI.12.)
Határozatok: 131-139/2019. (XI.11.)

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 11-én tartott
rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai: Madari Róbert
Fehér István
Hegedűs-Boros Rebeka
Szűcs Pál
Tasiné Novák Mária Zsófia
Tóthné Balla Mária
Vass Anikó

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő, FB tag
képviselő
képviselő, FB tag
képviselő

Meghívottak:

jegyző
pénzügyi csoportvezető
Humán Bizottság külsős tagja
Humán Bizottság külsős tagja
Pénzügyi Biz. külsős tagja
Pénzügyi Biz. külsős tagja
Felügyelő Bizottság tagja
Felügyelő Bizottság tagja
Felügyelő Bizottság tagja
HVB elnöke
jegyzőkönyv-vezető

Gondi Etelka
Pap Marianna
Győrfi Zsuzsanna
Tábori Kálmánné
Baán Csaba
Vargáné Nagy Gyöngyi
Dombi Sándor
Papp Kálmán
Sallai András
Gangl János
Németh Nóra

Madari Róbert polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli képviselőtestületi ülésen!
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 fő képviselőből 7 fő képviselő jelen
van.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz képest annyi módosítást javaslok, hogy a 6.
számú, a Szabó Mihály Polgárőr Egyesület és Lakitelek Közbiztonságáért Alapítvány
pályázatainak beadásához szükséges támogató hozzájárulás tárgyú előterjesztéshez egy
újabb támogatási igény érkezett, melyet szeretném, ha tárgyalna Képviselő-testület.
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. Helyi Választási Bizottság 29/2019. (X.28.) számú HVB határozata alapján választási

eredmény megállapítása képviselői mandátum lemondása miatt
Előadó: Gangl János, a Helyi Választási Bizottság elnöke

2. Tóthné Balla Mária képviselő-jelölt eskütétele és megbízólevelének átadása

Előadó: Gangl János, a Helyi Választási Bizottság elnöke
Önkormányzat Képviselő-testülete
megválasztása
Előadó: Madari Róbert polgármester

3. Lakitelek

két

állandó

bizottsága

tagjainak

4. Lakitelek Önkormányzata két állandó bizottsága külső tagjainak eskütétele

Előadó: Madari Róbert polgármester

5. Lakitelek Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.14.)

önkormányzati rendelet kiegészítése
Előadó: Madari Róbert polgármester
6. Szabó Mihály Polgárőr Egyesület és Lakitelek Közbiztonságáért Alapítvány pályázatainak

beadásához szükséges támogató hozzájárulás
Előadó: Madari Róbert polgármester
7. Önkormányzati gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása

Előadó: Madari Róbert polgármester

8. Felügyelő Bizottságok tagjainak eskütétele

Előadó: Madari Róbert polgármester

ZÁRT ÜLÉS
9. Laki-Konyha Kft. ügyvezetői munkakörre pályázat kiírása

Előadó: Madari Róbert polgármester

10. Önkormányzati lakás bérbeadása közérdekű céllal

Előadó: Madari Róbert polgármester
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1. NAPIREND -

Helyi Választási Bizottság 29/2019. (X.28.) számú HVB
határozata alapján választási eredmény megállapítása
képviselői mandátum lemondása miatt

/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Madari Róbert polgármester: Felkérem Gangl Jánost, a Helyi Választási Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a Helyi Választási Bizottság határozatát egy képviselői mandátummal
kapcsolatos lemondás miatt.
Gangl János, a Helyi Választási Bizottság elnöke: Köszöntök mindenkit! A Helyi Választási
Bizottság a 29/2019. (X.28.) számú határozatában elfogadta Csikós Mihály képviselői
mandátumáról történő lemondását. Így most kerül sor a sorban utána következő legmagasabb
támogatottságot kapott jelölt beiktatására.

2. NAPIREND -

Tóthné Balla Mária képviselő-jelölt eskütétele és
megbízólevelének átadása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Gangl János, a Helyi Választási Bizottság elnöke: Megkérem Tóthné Balla Máriát, hogy az
eskü szövegének előolvasása után mondja el az eskü szövegét! A jelenlévők szíveskedjenek
felállni!
-

„Én, (eskütevő neve)
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat
Lakitelek fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

-

Isten engem úgy segéljen!”

3. NAPIREND -

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete két állandó
bizottsága tagjainak megválasztása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Madari Róbert polgármester: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2 állandó
bizottságot fog működtetni: Az Emberi Erőforrások Bizottságát, valamint a Pénzügyi,
Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságot. Összetételüket
tekintve 3-3 fő képviselőből és 2-2 fő külsős bizottsági tagból fognak állni.
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
131/2019. (XI.11.) határozata
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete két állandó bizottsága tagjainak
megválasztása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Madari Róbert polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1./ Az Emberi Erőforrások Bizottsága 5 főből áll:
Képviselő-tagok:

Vass Anikó elnök
Tóthné Balla Mária
Tasiné Novák Mária Zsófia

Külső tagok:

Győrfi Zsuzsanna
Tábori Kálmánné

2./ A Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság
5 főből áll:
Képviselő-tagok: Hegedűs-Boros Rebeka elnök
Szűcs Pál
Tasiné Novák Mária Zsófia
Külső tagok:

Baán Csaba
Vargáné Nagy Gyöngyi

Felelős:
Határidő:

Madari Róbert polgármester
azonnal

Értesül: - Irattár

4. NAPIREND -

Lakitelek Önkormányzata két állandó bizottsága külső
tagjainak eskütétele
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Madari Róbert polgármester: Megkérem a bizottságok külsős tagjait, hogy az eskü
szövegének előolvasása után mondják el az eskü szövegét!
-

„Én, (eskütevő neve)
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
bizottsági tagságomból eredő feladataimat
Lakitelek fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
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5. NAPIREND -

Lakitelek Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet
kiegészítése
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Madari Róbert polgármester: Az 1. számú mellékletben a képviselők listáját szeretnénk
Tóthné Balla Mária nevével kiegészíteni. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2019. (XI.12.) számú önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.14.)
számú rendelet kiegészítése
Lakitelek Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet 1. számú mellékletének kiegészítése:
Tóthné Balla Mária képviselő független
2. §
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

Lakitelek, 2019. november 11.

Madari Róbert sk.
polgármester

Gondi Etelka sk.
jegyző
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6. NAPIREND -

Szabó Mihály Polgárőr Egyesület és Lakitelek
Közbiztonságáért Alapítvány
pályázatainak
szükséges támogató hozzájárulás

beadásához

/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Madari Róbert polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
Tasiné Novák Mária Zsófia képviselő: Kaphatnák erről bővebb tájékoztatást?
Madari Róbert polgármester: Éppen itt van Madari Andor, az Egyesületek elnöke, így
megkérem, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy mik a céljaik ezekkel a pályázatokkal.
Madari Andor, a Szabó Mihály Polgárőr Egyesület és a Lakitelek Közbiztonságáért
Alapítvány elnöke: Köszöntök mindenkit! A Szabó Mihály Polgárőr Egyesület régi vágya egy
saját, mobil kresz park létrehozása, erre szeretnénk benyújtani egy 2 millió Ft-os összértékű
pályázatot. Plusz élmény nyújtása érdekében reméljük, hogy gokartokkal még nagyobb sikert
fogunk tudni elérni. A másik pályázat ezeknek az eszközöknek a szállítására vonatkozik, hiszen
az Egyesületnek nincs szállító járműve, így egy nagyméretű utánfutót szeretnénk vásárolni.
Tovább sörpadok és sátor beszerzése lett beállítva a pályázatban, hogy a rendezvényeink az
időjárástól függetlenül is biztosítva legyenek. A Lakitelek Közbiztonságáért Alapítvány
eszközfejlesztésre nyújtott be pályázatot. Magasnyomású mosó, illetve egy nagy teljesítményű
porszívó beszerzése van beállítva, mely a járművek tisztántartására alkalmas.
Madari Róbert polgármester: Köszönöm szépen! Van-e további kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom mindhárom határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezeteket 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
132/2019. (XI.11.) határozata
Szabó Mihály Polgárőr Egyesület pályázatainak beadásához szükséges támogató
hozzájárulás
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Madari Róbert polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabó Mihály Polgárőr 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.
2. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabó Mihály Polgárőr 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. A Képviselő-testület felhatalmazza
nyilatkozatok aláírására.

Madari
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Róbert

polgármestert

a

támogató

Felelős: Madari Róbert polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Szabó Mihály Polgárőr Egyesület
- Irattár

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
133/2019. (XI.11.) határozata
Lakitelek Közbiztonságáért Alapítvány pályázatának beadásához szükséges támogató
hozzájárulás
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Madari Róbert polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Lakitelek Közbiztonságáért Alapítvány
által Magyarország Kormányának felhívása a(z) Civil szervezetek, önkormányzatok
támogatása: a(z) „A mezőgazdaság helyi szintű fejlesztése, látvány főzőhelyszínek, ökoés gyógynövénykert kialakításával” érdekében, a VP6-19.2.1-44-05-17 azonosítószámú
felhívásra benyújtott pályázatának tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak
megvalósítását támogatja.
2. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Lakitelek Közbiztonságáért Alapítvány
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 Madari Róbert polgármestert a támogató nyilatkozat
aláírására.
Felelős: Madari Róbert polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Lakitelek Közbiztonságáért Alapítvány
- Irattár

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
134/2019. (XI.11.) határozata
Szabó Mihály Polgárőr Egyesület pályázatainak beadásához szükséges támogató
hozzájárulás
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Madari Róbert polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabó Mihály Polgárőr Egyesület által
Magyarország Kormányának felhívása a(z) Közbiztonság fejlesztése civil szervezetek
bevonásával,
a VP6-19.2.1-44-03-17 azonosítószámú felhívásra
benyújtott
pályázatának tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja.
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2. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabó Mihály Polgárőr 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. A Képviselő-testület felhatalmazza
nyilatkozatok aláírására.

Madari

Róbert

polgármestert

a

támogató

Felelős: Madari Róbert polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

7. NAPIREND -

- Szabó Mihály Polgárőr Egyesület
- Irattár

Önkormányzati gazdasági társaságok felügyelőbizottsági
tagjainak megválasztása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Madari Róbert polgármester: A Laki-Gazda Nonprofit Kft, a Laki-Park Kft, a Tőserdő
Turisztikai Kft, a Laki-Konyha Nonprofit Kft. és a Laki-Agrár Kft felügyelőbizottsági tagjainak az
alábbi személyeket javaslom:
Laki-Konyha Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának tagjai: Dombi Sándor, Sallai András, Tóthné
Balla Mária
A Laki-Gazda Nonprofit Kft, Laki-Park Kft, Laki-Agrár Kft, Tőserdő Turisztikai Kft felügyelő
bizottságának tagjai: Papp Kálmán, Sallai András, Szűcs Pál
A jelölést valamennyien elfogadták. Van-e 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
135/2019. (XI.11.) számú határozata
Laki-Gazda Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Laki-Gazda Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjait 2019.
november 11. napjától 2024. október 31. napjáig terjedő időszakra a következő
személyeket megválasztja:
Tag: Papp Kálmán
Tag: Sallai András
Tag: Szűcs Pál
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A Képviselő-testület felkéri Madari Róbert polgármestert, hogy a felügyelőbizottsági
tagsággal kapcsolatos dokumentációt készítesse el, a tagot a cégbíróság előtt
képviselje, és a változás bejegyzése érdekében teljes jogkörrel járjon el.

Felelős: Madari Róbert polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- érintett gazdasági társaság
- Irattár

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
136/2019. (XI.11.) számú határozata
Laki-Park Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Laki-Park Kft. felügyelőbizottsági tagjait 2019. november 11.
napjától 2024. október 31. napjáig terjedő időszakra a következő személyeket
megválasztja:
Tag: Papp Kálmán
Tag: Sallai András
Tag: Szűcs Pál
A Képviselő-testület felkéri Madari Róbert polgármestert, hogy a felügyelőbizottsági
tagsággal kapcsolatos dokumentációt készítesse el, a tagot a cégbíróság előtt
képviselje, és a változás bejegyzése érdekében teljes jogkörrel járjon el.

Felelős: Madari Róbert polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- érintett gazdasági társaság
- Irattár

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
137/2019. (XI.11.) számú határozata
Laki-Agrár Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Laki-Agrár Kft. felügyelőbizottsági tagjait 2019. november 11.
napjától 2024. október 31. napjáig terjedő időszakra a következő személyeket
megválasztja:
Tag: Papp Kálmán
Tag: Sallai András
Tag: Szűcs Pál
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A Képviselő-testület felkéri Madari Róbert polgármestert, hogy a felügyelőbizottsági
tagsággal kapcsolatos dokumentációt készítesse el, a tagot a cégbíróság előtt képviselje,
és a változás bejegyzése érdekében teljes jogkörrel járjon el.

Felelős: Madari Róbert polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- érintett gazdasági társaság
- Irattár

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
138/2019. (XI.11.) számú határozata
Laki-Konyha Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Laki-Konyha Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjait 2019.
november 11. napjától 2024. október 31. napjáig terjedő időszakra a következő
személyeket megválasztja:
Tag: Dombi Sándor
Tag: Sallai András
Tag: Tóthné Balla Mária
A Képviselő-testület felkéri Madari Róbert polgármestert, hogy a felügyelőbizottsági
tagsággal kapcsolatos dokumentációt készítesse el, a tagot a cégbíróság előtt
képviselje, és a változás bejegyzése érdekében teljes jogkörrel járjon el.

Felelős: Madari Róbert polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- érintett gazdasági társaság
- Irattár

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
139/2019. (XI.11.) számú határozata
Tőserdő Turisztikai Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tőserdő Turisztikai Kft. felügyelőbizottsági tagjait 2019.
november 11. napjától 2024. október 31. napjáig terjedő időszakra a következő
személyeket megválasztja:
Tag: Papp Kálmán
Tag: Sallai András
Tag: Szűcs Pál
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A Képviselő-testület felkéri Madari Róbert polgármestert, hogy a felügyelőbizottsági
tagsággal kapcsolatos dokumentációt készítesse el, a tagot a cégbíróság előtt
képviselje, és a változás bejegyzése érdekében teljes jogkörrel járjon el.

Felelős: Madari Róbert polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:
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- érintett gazdasági társaság
- Irattár

Felügyelő Bizottságok tagjainak eskütétele
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Madari Róbert polgármester: Tekintve, hogy a Felügyelő Bizottságok tagjai olyan információk
birtokában lesznek, melyeket meg kell, hogy őrizzenek, kérem őket, hogy az eskü szövegének
előolvasása után mondják el az eskü szövegét!
-

„Én, (eskütevő neve)
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
felügyelő bizottsági tagságomból eredő feladataimat
Lakitelek fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

-

Isten engem úgy segéljen!”

Madari Róbert polgármester: A rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülést bezárom, és zárt ülést
rendelek el.

kmf.

Madari Róbert
polgármester

Gondi Etelka
jegyző
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