JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő - testületének
2019. november 20-i rendes, nyílt üléséről

Rendeletek: 27 /2019. (XI.21.)
Határozatok: 141-144 /2019. (XI.20.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 20-án tartott rendes,
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
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

jegyző
pénzügyi csoportvezető
belső ellenőr
jegyzőkönyv-vezető

Gondi Etelka
Pap Marianna
Molnár István
Németh Nóra

Madari Róbert polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit! Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, 7 fő képviselőből 7 fő képviselő jelen van.
A kiküldött napirendhez képest változtatást szeretnék eszközölni:
A 3, 4, 5, 6 napirendi pontokat javaslom zárt ülésen tárgyalni. Új 4. napirendi pontként pedig
szeretném felvenni a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás képviselőjének megválasztása és a Társulási Megállapodás
módosítása” tárgyú előterjesztést. A számozás a továbbiakban értelemszerűen módosul.
Van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtom a 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: Madari Róbert polgármester

évi

költségvetéséről

szóló

2/2019.(II.15.)

2. Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési terve

Előadó: Madari Róbert polgármester
3. Felkészülés a téli síkosság-mentesítésre és hó eltakarításra

Előadó: Madari Róbert polgármester
4. A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

képviselőjének megválasztása és a Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Madari Róbert polgármester
5. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS
6. Beszámoló a Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi turisztikai szezonjáról és

mérlegéről
Előadó: Madari Róbert polgármester
7. Fürdőkedvezmények árának megtérítése a Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. részére

Előadó: Madari Róbert polgármester
8. Beszámoló a Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft. III. negyedéves mérlegéről

Előadó: Madari Róbert polgármester
9. Beszámoló a Laki-Park Településüzemeltetési Kft. 2019. év III. negyedéves mérlegéről

Előadó: Madari Róbert polgármester
10. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

Előadó: Madari Róbert polgármester

1. NAPIREND -

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

Madari Róbert polgármester: Az oktatásra, kultúrára beérkezett forrásokat be kell építenünk a
költségvetésünkbe, illetve, egy szeptemberi határozat alapján volt még egy egyéb támogatás a
Lakiteleki Torna Egylet irányába, mely szintén módosítja a költségvetést. Van-e kérdés,
hozzászólás?
Tóthné Balla Mária képviselő: Megkérem Jegyző asszonyt, hogy a Torna Egylet
támogatásáról mondjon néhány szót!
Gondi Etelka jegyző: A Lakiteleki Torna Egylet pályázott egy társasági adóból való
részesedésre, ehhez kellett 1.450.000 Ft önerő, a saját önerejét képezi. A Torna Egyletnek
ezzel az összeggel el kell számolnia, amennyiben a pályázatot megnyeri. A polgármester a
támogatás odaítéléséről saját hatáskörben dönthetett, mivel van egy rendeletünk, mely erre
lehetőséget ad.
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Hegedűs-Boros Rebeka képviselő: A kifizetés milyen módon történt?
Pap Marianna pénzügyi vezető: A pénztárból történt a kifizetés, készpénzben.
Hegedűs-Boros Rebeka képviselő: Erről lehetne majd látni a pénzügyi bizonylatot? Érdekes
számomra, hogy az előterjesztés és a támogatói szerződés nem cseng egybe, ugyanis
utóbbiban semmilyen hivatkozás nincs arra vonatkozóan, hogy ez bármilyen pályázathoz történt
volna átadásra.
Gondi Etelka jegyző: Ennyi tájékoztatást tudtam adni, de az ügyben a jegyzőnek semmilyen
hatásköre nincs.
Hegedűs-Boros Rebeka képviselő: Javaslom a napirend elnapolását és felülvizsgálatát,
továbbá összeférhetetlennek gondolom, hogy a támogatói oldalról Kiss Anita írta alá a
szerződést, a Torna Egylet részéről Szentirmay Tamás és nem született képviselő-testületi
döntés. Kérdezzük meg erről a Torna Egylet elnökségét, hogy ennek az összegnek az
elköltésével mi is lett volna a cél.
Madari Róbert polgármester: Tehát akkor a Torna Egyletre vonatkozó összeg nem kerül
beemelésre a költségvetésbe, továbbá az Egylet vezetőségét meghívjuk a következő képviselőtestületi ülést megelőző bizottsági ülésre. Amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, ezzel
a módosítással szavazásra bocsájtom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a módosított rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
önkormányzati rendeletének módosítása

szóló

2/2019.(II.15.)

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
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

1 039 563 783 Ft-ban
1 491 049 273 Ft-ban
451 485 490 Ft-ban
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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 891 858 427 Ft bevétellel és 637 500 909 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 7 813 261 Ft
működési bevétellel, 79 025 930 Ft működési kiadással, 1 000 000 Ft felhalmozási kiadással,
69 539 309 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 2. sz. mellékletének
részletezése szerint.
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, 90 283 884 Ft működési kiadással, 69 420 000 Ft
felhalmozási kiadással, 71 145 252 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3.
sz. mellékletének részletezése szerint.
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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, 14 078 437 Ft működési kiadással, 1 157 000 Ft felhalmozási kiadással, 15 103 681
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, 120 895 875 Ft működési kiadással, 1 020 000 Ft
felhalmozási kiadással, 114 013 474 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5.
sz. mellékletének részletezése szerint.
A rendelet további paragrafusainak a sorszáma értelemszerűen eggyel növekszik.
7. §
A rendelet 10. § helyébe az alábbi szöveg lép:
TARTALÉK KÉPZÉSE
10. §
/1/ A Képviselő-testület 2019. évi költségvetésében 14 208 787 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: 54 585 567 Ft.
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.
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9. §
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a következő napon hatályát veszti.

Lakitelek, 2019. november 20.

Madari Róbert sk.
polgármester

2. NAPIREND -

Gondi Etelka sk.
jegyző

Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési
terve
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Madari Róbert polgármester: Szeretettel köszöntöm Molnár István belső ellenőrünket!
Szeretném megkérni, hogy mondjon néhány szót magáról!
Molnár István belső ellenőr: Köszöntöm Önöket! Munkámat a Jegyző asszony irányításával
végzem mindamellett, hogy a jogszabály erejénél fogva belső ellenőrzési vezető vagyok. Ez
jogot is ad az elfogadott belső ellenőrzési terv módosítására a képviselő-testület egyetértésével,
de ezt a képviselő-testület is bármikor módosíthatja. A belső ellenőr a jogszabály által nagy
szabadságot kap, tehát minden helyiségbe beléphet, minden iratot magával vihet és másolatot
készíthet róluk. Azonban ez 100%-ban a Hivatal vezetőjének felügyelete alatt történik. A belső
ellenőr a vizsgálat eredményéről szóbeli, valamint írásbeli beszámolóval tartozik. Évente 1
alkalommal történik tervkészítés, amit december 31-ig kell elfogadni a képviselő-testületnek.
Madari Róbert polgármester: Köszönjük szépen! A tervet előzetesen megkaptunk
mindannyian. 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
141/2019. (XI.20.) határozata
Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési terve
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Madari Róbert polgármester előterjesztését
megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési tervét elfogadja.

Felelős: Madari Róbert polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Molnár István belső ellenőr
- Irattár
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1. sz. melléklet
Létszám és erőforrások
A 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 15. §. /7/ bekezdse a.) b.) pontjára figyelemmel.
Az önkormányzat neve: Lakitelek Nagyközség Önkormányzat
I.
Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban
fő
Saját erőforrás összesen:
fő
II. Külső szolgáltató:
fő
Külső erőforrás összesen:
fő
III. Erőforrás összesen (I.+II.)
fő
IV. Adminisztratív személyzet
fő
V. Polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr
1 fő
A hivatal határozatlan idejű Megbízási szerződést kötött a foglalkoztatott belső ellenőrrel, melyben meghatározta a végzendő feladatot, és annak
ellenértékét.

Lakitelek, 2019. 10. 16.
______________
Madari Róbert
Polgármester

2. sz. melléklet
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
Lakiteleki Polgármesteri Hivatal
2020.01.01-től 2020.12.31-ig
Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza:
a.) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok felsorolása:
Az adóügyi feladatok során felhasznált kimutatásokat, dokumentumokat az ASP rendszerben található kimutatások alapján elemeztük. Így pl.
adóhátralék, végrehajtási cselekmények, helyi adónemek.
A parkfenntartási feladatok dokumentumait, nyilvántartásait, illetve a folyamatot elemeztük. Pl munkanaplók, anyag és üzemanyag
felhasználások dokumentjei, gépnaplók, menetlevelek.
b.) Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása:
Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról, valamint az önkormányzat rendelete, szerte ágazó feladatokat határoz meg az önkormányzat, illetve a
hivatal számára. A kötelező nyilvántartások és a naplók nem, vagy adathiányos vezetése kockázatot jelent a bevételek beszedhetőségére
tekintve.
A parkfenntartás helyi követelményrendszere számos feladatot ró a hivatalra.
A kötelező nyilvántartások és a naplók nem, vagy adathiányos vezetése kockázatot jelent a vagyongazdálkodásra, az anyag és üzemanyag
pontos elszámolására nézve.
A kockázat bekövetkezésének valószínűsége, és a kockázat hatása értékelése eredményképpen meghatározott kockázati érték, nem alacsony,
nem magas, hanem közepes.
A közepes kockázatot, az önkormányzat képes kezelni. Az önkormányzat a közepes kockázatot kezeli, mert a parkfenntartási feladatok nem szüntethetők meg, és a
kockázataik nem is háríthatók át.

c.) A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése:
A terv adatot az 1. számú Melléklet tartalmazza.
d.) A tervezett ellenőrzések felsorolása, lehetőleg az alábbi táblázatos forma felhasználásával:

-9-

Az
ellenőrzendő
intézmény
neve
Lakitelek
Önkormányzat
Polgármesteri
hivatal
Adóügyi
csoport.

Lakitelek
Önkormányzat
Polgármesteri
hivatal
parkfenntartási
tevékenysége.

Kockázat elemezés

A tervezett
ellenőrzés
tárgya

A tervezett
Ellenőrzendő Ellenőrzési Ellenőrzés
ellenőrzés célja időszak
kapacitás
típusa és
szükséglet módszerei

Az adóügyi
feladatokban szokásos,
illetve előírt
nyilvántartások,
bizonylatok vezetésének
esetleges hiánya,
kockázatot jelent a helyi
adók maradéktalan
beszedésére tekintettel.
Az ellenőrzés
elmulasztása kockáztatja
a feladat ellátás
szabályszerűégét.

Az adóügyi
feladatokra
vonatkozó belső
szabályzatok,
nyilvántartások, a
tevékenység
során keletkezett
bizonylatok.

Az esetleges
helytelen
gyakorlat,
valamint az
esetlegesen
előforduló
hiányosságok
kialakulásának
megelőzése.
Az esetleges
helytelen
gyakorlat,
valamint az
esetlegesen
előforduló
hiányosságok
kialakulásának
megelőzése.

A parkfenntartás
valamennyi
bizonylata,
naplók,
gépüzemnapló,
menetlevelek.

Előre nem
tervezett
ellenőrzés

2019.

5 nap

Szabályszerűségi II. negyed
és pénzügyi
év
helyszíni
ellenőrzés.

2019

5 nap

Szabályszerűségi III.
és pénzügyi
negyed év
helyszíni
ellenőrzés.

5 nap

Lakitelek, 2019. 10. 16.
______________
Madari Róbert
Polgármester
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Az
ellenőrzés
ütemezése

3. sz. melléklet
Tevékenységek
A 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 21. §. /3/ bekezdésére figyelemmel.
Az önkormányzat neve: Lakitelek Nagyközség Önkormányzat
Ellenőrzési típusok
Tanácsadás
Szabályszerűségi ellenőrzés
Pénzügyi ellenőrzés
Rendszer ellenőrzés
Teljesítmény ellenőrzés
Informatikai ellenőrzés
Utóellenőrzés

Év: 2020.
Terv db

Év: 2020.
Tény db

Saját ellenőri
Terv nap

2

Saját ellenőri
Tény nap

Külső ellenőri
Terv nap
15

Lakitelek, 2019. 10. 16.

______________
Madari Róbert
Polgármester
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Külső ellenőri
Tény nap

3. NAPIREND -

Fürdőkedvezmények árának megtérítése a Tőserdő Turisztikai
Nonprofit Kft. részére
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Madari Róbert polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
Hegedűs-Boros Rebeka képviselő: Pap Marianna pénzügyi vezetőtől szeretném
megkérdezni, hogy a költségvetésben maradt-e keret, amit fel tudunk használni, ha hirtelen
lehullik a hó?
Fehér István alpolgármester: A kérdéshez annyi kiegészítésem lenne, hogy hogyan kerül
megállapításra ez az összeg és mi van abban az esetben, ha elköltjük ezt a pénzt?
Pap Marianna pénzügyi vezető: A tervezést az előző évi teljesítési adatok alapján próbáljuk
meg beállítani. Az idei síkosság-mentesítésre 670 ezer Ft +ÁFÁ-t terveztük, ebből elköltöttünk
367 ezer Ft + ÁFÁ-t. Ha leesik a hó, és elfogy a keretünk, az ígyis-úgyis el kell takarítani, tehát
valamilyen átcsoportosítással meg kell oldani a költségek kifizetését.
Madari Róbert 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
143/2019. (XI.20.) határozat
Felkészülés a téli síkosság-mentesítésre és hó eltakarításra
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Madari Róbert polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1.) Lakitelek Önkormányzata az Önkormányzat kezelésében lévő közterületeket síkosságmentesítési szempontból Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2018.
(XI.08.) határozata alapján az alábbi osztályba sorolta:
- I. osztályba: Széchenyi Krt. (végig), Május 1 út, Alkotmány utca, Árpád utca,
Arany János út, Zrínyi Miklós utca, Dr. Deák István utca, Árpádszállási út,
Makai dűlő 4625. sz. úttól 44. sz. útig, az önkormányzati intézményekhez
vezető utak és az intézményekhez tartozó parkolók.
- II. osztályba: Béke utca, Kossuth utca, Petőfi Sándor utca, Bem utca, Kiss
János út, Jókai út, járda a körforgalomtól a Tősfürdő-ig, Szivárvány utca
- III. osztályba: Vörösmarty utca, a többi eddig fel nem sorolt út, valamint az
üdülőterületi utak közül a Nyíl utca, Fenyő utca, Napsugár utca, Ezerjó utca,
Zalán utca
- IV. osztályba: az üdülőterületek útjai.

2.) A Képviselő-testület a téli hó ügyelet időpontját és tartamát 2019. november 15 – 2020.
március 15. között határozza meg.

3.) A Képviselő-testület a Laki-Park Kft, és a Településüzemeltetési Csoport közös
felkészülési tervét az alábbiak szerint tudomásul veszi:

a. ) Gépek, kezelők:
Gép
Komatsu WB 935

Kezelő
Tóth Ferenc

MTZ-80 + Hóeke

Monitor Zoltán

MTZ-80 + RCV homok és sószóró

Monitor Zoltán

MTZ-50/1+hóeke

Kökény István

MTZ-50/2+UNHZ rakodógép

Pap István

MTZ-50/2 + hóeke

Pap István

Gianni Ferrari PG230S+hótolólap

Zérci Sándor

Gianni Ferrari PG220 D+hótolólap

Varga János

Renault Traktor+hóeke
Ford Ranger+vontatott sószóró

Tóth Ferenc
Hencz Lajos

Gyalogerő és takarított terület:

Tisztítandó terület

Munkavégzők

Világoshegyi buszmegálló 2
Kapásfalusi buszmegálló 2
Parády dűlő buszmegálló 2
Oázis fagyizó buszmegálló 1
Piactér buszmegálló 2
Konyha buszmegálló 1
Állomás buszmegálló 2
Sütő kocsma buszmegálló 2
Kiss János út buszmegálló 2
Könyvtár buszmegálló 2
Orvosi rendelők, Posta, Tak.Szöv.
Széchenyi Krt. Kiss J. útkereszt
Víztorony buszmegálló 2
Tősfürdő buszmegálló 2
Benyáts sarok buszmegálló 2
Bölcsőde parkoló, Napközi utcafront
Polgármesteri Hivatal: külső járdák, bejárók
Védőital készítés, telefonügyelet

Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei

Gépköltség számítása:
Hó eltakarítási és síkosság mentesítési díjai (közbeszerzési díjtételek szerint számolva)
Gépi hó eltakarítás 1,6 m-es kerékpárúton

5.000Ft + áfa / óra

Síkosság mentesítés kerékpárúton EIS Tiger szóróanyag +
homok keverékkel (anyagár nélkül), útszórósó

5.500 Ft+ áfa / óra

Hóekézés külterületen

9.300 Ft+ áfa / óra

Hóekézés belterületen
Gépi hó eltakarítás gyalogjárdán
Komatsu WB 935 síkosságmentesítésnél homokrakodás
Renault + hóeke
MTZ-80 + RCV homok és sószóró
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9.300 Ft + áfa / óra
5.000 Ft + áfa / óra
11.500 Ft + áfa / óra
15.800 Ft + áfa / óra
9.300 Ft+ áfa / óra

1.) Lakitelek Képviselő-testülete felhatalmazza a Településüzemeltetési Csoport vezetőjét,
hogy a közfoglalkoztatottakat a hó eltakarítási és síkosság-mentesítési munkákba bevonja.
2.) Lakitelek Képviselő-testülete elrendeli, hogy gépi hó eltakarítási és síkosság-mentesítési
munkákat elsősorban Laki-Park Kft. gépeivel végezzék. Nagy mennyiségű hó esetén, külső
vállalkozó bevonását is engedélyezi.
3.) Magántulajdonú vagy nem önkormányzati tulajdonú utak letakarítására csak külön
térítési díj megfizetése ellenében kerül sor. A térítési díj összege: 9.300 Ft+ Áfa/óra.
Kivételt képeznek ez alól azok az ingatlanok, ahol mentő vagy betegszállító jármű
rendszeresen jár. Ezen ingatlanoknak az önkormányzati útról történő megközelítését az
önkormányzat térítésmentesen biztosítja. A közutak takarítása minden esetben
elsőbbséget élvez.
Felelős: Madari Róbert polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

4. NAPIREND -

- Laki-Park Kft.
- Lakiteleki Településüzemeltetési Csoport
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás képviselőjének megválasztása és a
Társulási Megállapodás módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Madari Róbert polgármester: A Társulásnak Lakitelek is tagja és a polgármesterek
személyében történt változások miatt szükséges a módosítás. Van-e kérdés, hozzászólás?
Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a határozattervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
144/2019. (XI. 20.) határozata
A „Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
képviselőjének megválasztása és a Társulási Megállapodás módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Kecskemét Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 190-152/2019. számú előterjesztésben foglaltakat, és az alábbi határozatot
hozta:
1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Kék-Víz” - Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a mellékelt
tartalommal elfogadja.
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2. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Kék-Víz” - Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Prof. Dr. Sztachó-Pekáry Istvánt
delegálja és kezdeményezi, hogy őt a társulás tanács elnökének válassza meg.

Felelős: Madari Róbert polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
- Irattár

5. NAPIREND -

Egyéb ügyek

Madari Róbert polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, a nyílt
képviselő-testületi ülést bezárom, és zárt ülést rendelek el!

kmf.

Madari Róbert
polgármester

Gondi Etelka
jegyző
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