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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 22-én tartott rendes, nyílt
üléséről.
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Pap Marianna
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Egyéb jelenlévő:

Varga Lászlóné

lakiteleki lakos

Madari Róbert polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit az első rendes képviselőtestületi ülésen! Mindenkinek Békés Boldog Újévet kívánok.
Először is szeretnék az elmúlt időszakról tájékoztatást adni a nézők számára is. Számomra az
adventi időszak egy csoda volt itt Lakiteleken, olyan közös megmozdulások valósultak meg,
amelyet én még nem tapasztaltam, egy jövő reménységet keltő összefogással találkozhattam.
Az önkormányzatnál az év első heteiben is sokat tevékenykedünk, például folyik a 2020 évi
költségvetés összeállítása, valamint több pályázat lebonyolítása, ezzel kapcsolatban jelenleg is
egyeztetések folynak. Tehát a múltat feldolgozzuk, a jelent építjük és a jövőt megalapozzuk,
hogy Lakitelek stabilan tudjon működni és előre haladni. Mindenkinek még egyszer Békés
Boldog Újesztendőt kívánok és dolgozzunk együtt, hogy Lakiteleknek sokkal jobb legyen.
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 4. számú
Orvostechnikai eszközök bérleti szerződésének meghosszabbítása napirendi pontot
szeretnénk kivenni, mellyel kapcsolatban további egyeztetést találtunk szükségesnek.
Van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtom a módosított napirendet, így a korábban kiadott napirendhez képest 9
napirend helyett 8 napirend van a rendes ülésünk, nyílt részében.
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 Másolatkészítési Szabályzatának elfogadása

Előadó: Madari Róbert polgármester
3. Együttműködési Megállapodás megkötése a GYÓGY-ÁSZ Kft.-vel a lakiteleki lakosok

laborvizsgálati díjának átvállalására
Előadó: Madari Róbert polgármester
4. Testvértelepülési Együttműködési Megállapodás

Előadó: Madari Róbert polgármester
5. A 2020. évi kitüntető díjak adományozására történő felhívás közzététele

Előadó: Madari Róbert polgármester
6. Polgármester szabadság igénybevételének jóváhagyása

Előadó: Madari Róbert polgármester
7. „LAKITELEK AZ OTTHONOD!” tanulmányi ösztöndíjpályázat kiírása

Előadó: Madari Róbert polgármester
8. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS
9. Lakitelek Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlan vagyoni besorolásának módosítása

Előadó: Madari Róbert polgármester
10. Alapítói hozzájárulás megadása

Előadó: Madari Róbert polgármester
11. Önkormányzati lakás bérbeadása közérdekű céllal

Előadó: Madari Róbert polgármester
12. Rendszergazdai feladatok ellátására szóló megbízási szerződés kötése

Előadó: Madari Róbert polgármester
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1. NAPIREND -

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

szóló

Madari Róbert polgármester: Ezen rendelet módosítása rendszeresen visszatérő feladat a
testületi ülések sorában. Jelenleg 13 helyen szeretnénk módosítani 2019 év költségvetését,
szeretné-e valaki ezeken menjünk végig?
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet
tartózkodás nélkül elfogadta.

7

igen szavazattal,

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020.(I.23.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
önkormányzati rendeletének módosítása

ellenszavazat

szóló

és

2/2019.(II.15.)

Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testületének Lakitelek Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
32/2014.(XI.14.) rendelete 3. mellékletének 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el.
1.§.
Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) rendelet (a
továbbiakban rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés 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

1 050 961 147 Ft-ban
1 502 446 637 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
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104 799 426 Ft
346 686 064 Ft

2. §.
A rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE
3.§.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi működési költségvetését jelen rendelet 1.sz.
mellékletének részletezése szerint 902 936 370 Ft bevétellel és 629 187 059 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 467 844 979 Ft kiadással
hagyja jóvá.
3.§.
A rendelet 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
A LAKITELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE
4.§.
A Képviselő-testület a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetését 8 132 682 Ft
működési bevétellel, 79 374 021 Ft működési kiadással, 1 000 000 Ft felhalmozási kiadással,
69 567 979 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 2. sz. mellékletének
részletezése szerint.
4.§.
A rendelet 5.§ helyébe a következő rendelkezés 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, 91 237 266 Ft működési kiadással, 69 420 000 Ft
felhalmozási kiadással, 72 098 634 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3.
sz. mellékletének részletezése szerint.
5.§.
A rendelet 6.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE
6.§.
A Képviselő-testület a Községi Könyvtár 2019. évi költségvetését 50 000 Ft működési
bevétellel, 14 193 570 Ft működési kiadással, 1 157 000 Ft felhalmozási kiadással, 15 218 814
Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése
szerint.
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6.§.
A rendelet 7.§ helyébe a következő rendelkezés 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, 121 000 996 Ft működési kiadással, 1 020 000 Ft
felhalmozási kiadással, 114 118 595 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 a következő rendelkezés lép:
TARTALÉK KÉPZÉSE
10.§.
/1/ A Képviselő-testület 2019. évi költségvetésében 1 419 918 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: 41 796 698 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.

9.§.
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a következő napon hatályát veszti.
Lakitelek, 2020. január 22.
Madari Róbert sk.
polgármester

Gondi Etelka sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző
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2. NAPIREND -

Lakiteleki Polgármesteri Hivatal Másolatkészítési Szabályzatának
elfogadása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Madari Róbert polgármester: Az előterjesztésben felvázolt Másolatkészítései Szabályzatot a
képviselő-testület ebben a formában elfogadja-e?
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
1/2020. (I.22.) határozata
Lakiteleki Polgármesteri Hivatal Másolatkészítési Szabályzatának elfogadása
A Lakiteleki Polgármesteri Hivatal Másolatkészítési Szabályzatát a Képviselő-testület
elfogadta.
Határidő:

2020. február 1.

Értesül:
- Jegyző
- Irattár

3. NAPIREND -

Együttműködési Megállapodás megkötése a GYÓGY-ÁSZ Kft.-vel a
lakiteleki lakosok laborvizsgálati díjának átvállalására
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Madari Róbert polgármester: Az együttműködés 2016 év óta fennáll, mely arról szól, hogy a
lakiteleki lakosok Lakiteleken ingyenes vérvételi lehetőséghez jutnak, oly módon, hogy a
Gyógy-ÁSZ Kft. elvégzi a vérvételt, Lakitelek Önkormányzata pedig megtéríti a részükre. Az
elmúlt évben 5 000 000 Ft került kifizetésre a szolgáltatással kapcsolatban. Egy javaslatot
tettünk a Kft. felé, mely szerint kimutatást kérünk a szolgáltatást igénybe vevők köréről. A
táblázat tartalmazza a lakosok nevét, címét, életkorát, mely alapján számításokat tudunk
végezni, hogy milyen gyakorisággal veszik igénybe a szolgáltatást és mely korosztályt érint
leginkább. Ezáltal javasoltuk a Kft.-nek a megállapodást egyelőre 2020. június 30-ig kössük
meg 2020. január 1-i kezdéssel. A szerződés lejártát megelőzően, a begyűjtött adatok alapján
azok értékelését követően javaslatot fogunk tenni a Kft. részére.
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
2/2020. (I.22.) határozata
Együttműködési Megállapodás megkötése a GYÓGY-ÁSZ Kft-vel a lakiteleki lakosok
laborvizsgálati díjának átvállalására
Lakitelek Önkormányzat Képviselő- testülete Madari Róbert polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület 2020.január 1. napjától 2020. június 30. napjáig a lakiteleki
lakosság vonatkozásában a laborvizsgálat díját átvállalja és annak lejártát
megelőzően a felek újra tárgyalják a további együttműködés pénzügyi feltételeit.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Madari Róbert polgármestert, hogy a GYÓGYÁSZ KFT-vel együttműködési megállapodást kössön a laborvizsgálati díjak
megfizetésével kapcsolatban.

4. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Madari Róbert polgármester
azonnal

Értesül:

- pénzügy
- GYÓGY-ÁSZ Kft.
- Irattár

Testvértelepülési Együttműködési Megállapodás
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Madari Róbert polgármester: Ezen előterjesztés arról szól, hogy szeretnénk Gyergyóújfalu
Önkormányzatával együttműködési megállapodást kötni. Lakiteleknek 1996 óta kapcsolata van
Gyergyókilyénfalvával a katolikus egyház és a Lakiteleki Faluszépítő Egyesület kapcsán. A
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati kiírása alapján január 10-én benyújtottunk egy
pályázatot, mely szerint testvértelepülési megállapodást kívánunk kötni Gyergyóújfaluval. Így
megkerestük az ottani képviselőket és visszajelzést kaptunk, hogy a település is szándékozik
ezt az Együttműködési Megállapodást megkötni.
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
3/2020. (I.22.) határozata
TESTVÉRTELEPÜLÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Madari Róbert polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1./ Lakitelek Önkormányzata és Gyergyóújfalu Önkormányzata testvértelepülési
együttműködési megállapodásának megkötését támogatja.
2./ Felhatalmazza Madari Róbert Polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.

Felelős: Madari Róbert
Határidő: értelemszerűen

5. NAPIREND -

A 2020. évi kitüntető díjak adományozására történő felhívás
közzététele
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Madari Róbert polgármester: Egy 2018 évi önkormányzati rendelet határozza meg, milyen
kitüntető díjakat adományozunk Lakitelek jeles lakosainak, tagjainak. Ennek érdekében minden
évben 8 kategóriában felhívást teszünk közzé. A felhívás megjelenik Lakitelek honlapján,
közösségi portálján, hogy a javaslatok február 12-ig beérkezzenek. A díjak átadására a március
15-i ünnepségen kerül majd sor.
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
4/2020. (I.22.) határozata
A 2020. évi kitüntető díjak adományozására történő felhívás közzététele
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete Madari Róbert polgármester előterjesztését
megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező felhívást az önkormányzat
honlapján közzéteszi.
Felelős:
Határidő:

Madari Róbert polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Irattár
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6. NAPIREND -

Polgármester
szabadság
igénybevételének
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

jóváhagyása

Madari Róbert polgármester: A 2020 évi szabadságolási ütemtervben a javaslat részemről az,
hogy negyedévente 20%-át veszem ki a tervezett szabadságnak. Természetesen
Alpolgármester Úrral egyeztetve.
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
5/2020. (I.22.) határozata
Polgármester szabadság igénybevételének jóváhagyása

Lakitelek Önkormányzat Képviselő- testülete Madari Róbert polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület Madari Róbert polgármester 2020. évi szabadságának igénybe
vételét az alábbiak szerint jóváhagyja:
2020. első negyedévben : 9 nap
2020. második és harmadik negyedévben : 28 nap
2020. negyedik negyedévben: 9 nap

Felelős:Madari Róbert polgármester
Határidő:
értelemszerűen
Értesül:

7. NAPIREND -

- Polgármester
- Munkaügy
- Irattár

„LAKITELEK AZ OTTHONOD!” tanulmányi ösztöndíjpályázat kiírása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Madari Róbert polgármester: Az elmúlt évekhez hasonlóan lehetőség nyílt arra, hogy
pályázati forrásból az EFOP keretében kiírt pályázati felhívásra a Tiszakécskei
Önkormányzattal közös konzorciumi együttműködésben a Lakiteleki Önkormányzatnak is
pályázatot kiírni a hátrányos helyzetű alapfokú, középfokú vagy felsőoktatási intézményekben
tanuló lakiteleki diákok számára. A pályázati kiírás a testületi döntést követően a honlapon
elérhető lesz. Egységes feltétele, hogy a tanulmányi átlag meghaladja a 3,50-et. Az ösztöndíj
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2020. február 1. – 2020. június 30. közötti időszakra került megállapításra, melynek keretein
belül általános iskolai tanulóknál 4 fő 30 000 Ft/fő, középiskolában 4 fő 40 000 Ft/fő, illetve
felsőoktatási intézményben alapképzésben, mesterképzésben vagy egységes, osztatlan
képzésben 2 fő havonta 50 000 Ft/fő nyerhetnek ebből a forrásból. A pályázatok postai úton
illetve személyesen nyújthatók be. A beérkezés határideje 2020. február 6. 16 óra. A
pályázatokat az Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága fogja elbírálni, ezt követően a
döntéstől számított 15 napon belül az érintettek megkapják a támogatást.
Van-e kérdés, hozzászólás? Igen.
Vass Anikó képviselő: Bátorítanék mindenkit adja be ezen pályázatot, mivel az előző félévben
is alacsony volt az érdeklődés, igaz előnyben részesülnek a hátrányos helyzetűek a 3 vagy több
gyermeküket nevelő családok, de ha valaki nem felel meg ennek a feltételnek akkor is esélye
van, hogy részesüljön ezen ösztöndíjban.
Madari Róbert polgármester: Köszönöm szépen! Még valakinek van-e kiegészítés,
hozzászólás?
Tasiné Novák Mária Zsófia képviselő: Hétfőn beszéltünk arról, hogy az osztályfőnökök útján
tájékoztatjuk a diákokat. Az előző években valószínű a hirdetésekkel volt a baj.
Madari Róbert polgármester: Igen. Köszönöm.
Vass Anikó képviselő: Itt megragadnám az alkalmat, hogy felhívjam a figyelmet a kitüntető
díjakkal kapcsolatban is tegyenek javaslatokat, mivel közös érdekünk felfigyeljünk azokra,
akiknek munkássága megérdemli, hogy elismerést nyerjenek.
Madari Róbert polgármester: Köszönöm a kiegészítéseket, van-e még 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
6/2020. (I.22) határozata
„LAKITELEK AZ OTTHONOD!” tanulmányi ösztöndíjpályázat kiírása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Madari Róbert polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete „LAKITELEK AZ OTTHONOD!” címmel a
2019/2020. tanév II. félévére vonatkozó tanulmányi ösztöndíj pályázatát a határozat melléklete
szerinti tartalommal kiírja.
Felelős: Madari Róbert polgármester
Határidő:értelemszerű
Értesül:
- Beruházási Csoport
- Irattár
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8. NAPIREND -

Egyéb ügyek

Madari Róbert polgármester: Van-e valakinek előterjeszteni valója?
Gondi Etelka aljegyző: Igen. Köszönöm szépen a szót. Kedves lakiteleki lakosok, el kell, hogy
mondjam február 1-től megválok a településtől jegyzői, aljegyzői tisztségemtől. Fontosnak
tartom, hogy elmondjam köszönöm a sorsnak, hogy szolgálhattam Önöket, nagyon örülök, hogy
bizalommal fordultak hozzám és a Hivatal munkatársai felé. Minden egyes kollegámnak
köszönöm, hogy lehetővé tették a Hivatal jól működhessen, mivel úgy gondolom egy vezető is
akkor lehet sikeres, ha olyan csapata van, akikkel jól dolgozik és ehhez kell egy olyan közösség
mint Lakitelek. Nagyon köszönöm Önöknek ezt a két évet, fájó szívvel búcsúzom. Önként
távozok, természetesen már munkahelyem is van. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt
lehettem nagy megtiszteltetés volt számomra. Köszönöm.

Madari Róbert polgármester: Gondi Etelkának sok sikert kívánok további pályafutásához és jó
egészséget! A Képviselő-testület nyílt ülését bezárom és zárt ülést rendelek el.

kmf.

Madari Róbert
polgármester

Gondi Etelka
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző
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