JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. január 13-i üléséről.

Határozat számok: 1, 2, 3, 4, 5/2011. (I.13.)
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-i üléséről.
Jelen vannak:

Felföldi Zoltán polgármester
Madari Andor alpolgármester
Csoma Sándor alpolgármester
Czinege Edit képviselő
Olajos István képviselő
Szentirmay Tamás képviselő
Dr. Orbán Csaba jegyző
Kotvics Lászlóné jegyzőkönyvvezető

Külön meghívottak:
Tóth Ferencné aljegyző
Kis Nándorné gazdasági vezető
Tóth Csaba közbeszerzési referens
Csikós Mihály építésügyi előadó
Tóth Sándor bizottsági kültag
Bohács Jenőné bizottsági kültag
Szabóné Hunyadi Judit bölcsődevezető
Sallai András bizottsági kültag
Erki Istvánné Gondozási Központ vezetője
Dékány Zoltánné könyvtárvezető
Herczeg József Laki-Konyha Kft. ügyvezetője
Tornyi Gyula Laki-Gazda Kft. ügyvezetője
Somodiné Német Ida Eötvös Iskola gazd.vez.
Szél Zoltán adóügyi főtanácsos
Felföldi Zoltán polgármester köszönti a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 7 fő képviselőből az ülésen jelen van 5 fő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Czinege Edit és Olajos István képviselőket javasolja.
Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét ellenszavazat és tartózkodás
nélkül 5 igen szavazattal elfogadta.
A Polgármester javasolja, hogy a kiközölt napirendi pontokhoz 13. napirendként zárt ülés
keretében tárgyaljon a testület két személyi ügyre vonatkozó napirendet.
Megkérdezi, hogy a napirendekhez van-e más javaslat?
Javaslat nem volt.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a módosított napirendet.
A Képviselő-testület a módosított napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igen
szavazattal elfogadta.
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NAPIREND:
1./ Tájékoztató a 2010. november 26. és 2011. január 6. közötti időszak
polgármesteri munkájáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
2./ Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
3./ Helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
4./ Költségvetést megalapozó döntések meghozatala.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
5./ Tájékoztató az adókról és a 2010. évi végrehajtási cselekményekről.
Előadó: Dr. Orbán Csaba jegyző
6./ Piac üzemeltetése.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
7./ Tájékoztató a szentkirályi tisztított szennyvíz elhelyezéséről.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
8./ Lakitelek Nagyközség „Élelmiszerbank adományszétosztási együttműködés 2011.”
c. pályázaton való részvétele.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
9./ Fasorok cseréje a Tőserdőben.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
10./ 0232/2 és 0232/25 hrsz.-ú ingatlan rendezési terv módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
11./ Egyéb ügyek.
12./ Fellebbezés. (zárt ülés)
13./ Személyi ügyben döntéshozatal. (zárt ülés)

1. NAPIREND:
Tájékoztató a 2010. november 26. és 2011. január 6. közötti időszak polgármesteri
munkájáról
/Tájékoztató kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a tájékoztatóhoz van-e kérdés, észrevétel,
hozzászólás?
HOZZÁSZÓLÁS: nincs.
A Polgármester kéri a tájékoztató tudomásulvételét.
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2. NAPIREND:
Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés,
észrevétel, hozzászólás?
HOZZÁSZÓLÁS: nincs.
A Polgármester szavazásra a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátásokról szóló, többször módosított 15/1993. /IX. 16./ számú önkormányzati rendelet
módosítását.
A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igennel szavazott.
A Polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület megalkotta az 1/2011.(I.14.)
önkormányzati rendeletét a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátásokról szóló, többször módosított 15/1993. /IX. 16./ számú önkormányzati rendelet
módosításáról.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 32. § (3)
bekezdésében, a 38. § (9) bekezdésében, valamint a 45. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2011. (I.14.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló,
többször módosított 15/1993. /IX. 16./ számú önkormányzati rendelet módosításáról.
1. §
A Rendelet 2. § /3/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„/3/ A jövedelemnyilatkozat tartalmazza a kérelmező személyi adatait, lakcímét, a vele közös
háztartásban élő közeli hozzátartozóinak – lakásfenntartási támogatás esetén személyeknek
– megnevezését, valamennyi forrásból származó jövedelmüket.
a.) A havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a
továbbiakban együtt: vállalkozás) származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelmét,
b.) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén
a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi
átlagát
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek
adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e
hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor
az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell
kiszámítani.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a kérelem benyújtását megelőzően
megszűnt havi rendszeres jövedelmet, illetve a megszűnt vállalkozásból származó
jövedelme
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2. §.
A Rendelet 31. § /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
/1/ Helyi lakásfenntartási támogatást annak a szociálisan rászorult személynek nyújt az
Önkormányzat, aki életvitelszerűen Lakiteleken tartózkodik, és a háztartásában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi
összjövedelmének 30 %-át eléri.
3. §.
A Rendelet 31. § /4/ bekezdése hatályát veszti.
4. §.
A Rendelet 35. §. /2/ bekezdés c.) pontja hatályát veszti.
5. §
A Rendelet 38. §-a hatályát veszti.
6. §.
A Rendelet 38/A §-a hatályát veszti.
7. §.
Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Lakitelek, 2011. január 13.
Felföldi Zoltán sk.
polgármester

Dr. Orbán Csaba sk.
jegyző

/Megjegyzés: A fenti rendeletet Lakitelek Jegyzője a mellékelt hirdetménnyel 2011. január
14-én kihirdette./

3. NAPIREND:
Helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, módosítása.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés,
észrevétel, hozzászólás?
HOZZÁSZÓLÁS: nincs.
A Polgármester
tervezetet.

szavazásra az egyes helyi rendeletek módosításáról szóló rendelet

A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igennel szavazott.
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A Polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület megalkotta az 2/2011.(I.14.)
önkormányzati rendeletét az egyes helyi rendeletek módosításáról.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2011.(I.14.) önkormányzati rendelete
Az egyes helyi rendeletek módosításáról.
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990.évi LXV.törvény 16.§(1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,a szabálysértésekről szóló 1999.évi LXIX.törvény
16.§.(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeleteket módosítja:
1.§
A helyi címer és zászló alapításáról és használati rendjéről szóló 14/1993.(X.22)
önkormányzati rendelet 9.§-a az alábbiak szerint módosul:
„aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul vagy az engedélytől eltérő módon használja
fel,szabálysértést követ el és 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.”
2.§
A közterületek használatáról szóló 30/2002.(XII.11.) önkormányzati rendelet 17.§.(1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Szabálysértést követ el, és-a (2) bekezdésében foglaltak kivételével 50.000 Ft.-ig terjedő
bírsággal sújtható az,
Aki a közterületet engedély nélkül igénybe vesz, azt az engedélytől eltérő módon használja, és
e tevékenységével a rendelet 16.§-ában meghatározott figyelmeztetés ellenére sem hagy fel,
aki a közterületen szeszesitalt fogyaszt, kivéve az 5/A-ban foglaltak kivételével.
3.§.
A köztisztaságról szóló 22/2004.(V.27.) önkormányzati rendelet 4.§.(2) bek.helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Aki az e rendeletben megfogalmazott 3.§.(8) bek. b/pontja szerinti síkosság mentesítés és a
3.§.(8) bekezdés a/pontja szerinti árok-karbantartási kötelezettségét megszegi szabálysértést
követ el és 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, illetve a Polgármesteri Hivatal
közterület-felügyelője az előírások megszegőivel szemben 3.000-20.000 forintig terjedő
helyszíni bírságot szabhat ki.
4.§.
Az állatok tartásáról szóló 23/2004.(V.27) rendelet 9.§ (6) bekezdésének utolsó mondata az
alábbiak szerint módosul:
A „helyi állattartás rendjének megsértése” szabálysértést követ el és 50.000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható
A9.§.(7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ szabálysértés tette ért elkövetőjét 3.000 forinttól 20.000 Ft.-ig terjedő bírsággal sújthatja a
Polgármesteri Hivatal arra felhatalmazott ügyintézője, illetve a közterület-felügyelő.”
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5.§.
A Lakitelek településnév használatáról szóló 37/2004.(XII.1.) számú önkormányzati rendelet
9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Lakitelek településnév használata szabályainak megsértése szabálysértést követi el és
50.000 Ft.-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a település nevét megnevezésében engedély
nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon használja.”
6.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Lakitelek, 2011. január 13.
Felföldi Zoltán sk.
polgármester

Dr. Orbán Csaba sk.
jegyző

/Megjegyzés: A fenti rendeletet Lakitelek Jegyzője a mellékelt hirdetménnyel 2011. január
14-én kihirdette./

4. NAPIREND:
Költségvetést megalapozó döntések meghozatala.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester
A határozat tervezet 16. pontjai közül javasolja levenni napirendről a 3. és 4. valamint a 11.
pontot.
A 11. ponthoz kapcsolódó rendelet módosítást a képviselő-testület a 2. napirendben
elfogadta.
A 3-4. ponthoz kapcsolódó döntést egy ismételt bizottsági tárgyalást követően február 3-án
tárgyalja újra a testület.
A napirend pontjaihoz a képviselők az ülés előtt megkapták a kiegészítő anyagot.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás az előterjesztésekhez, illetve kéri a
bizottságok állásfoglalását.
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke
A bizottság az előterjesztést nagyon részletesen tárgyalta és nagyon sok emberrel beszélt
és az a kérés, hogy azokat a beruházásokat, és azokat a feladatokat ahol esetleg
összegyűlhetett ez az iszonyatos mennyiségű pénz, felül lehetne-e vizsgálni?
Felföldi Zoltán polgármester Czinege Edit képviselő kérdésére az alábbiakat válaszolja:
A kérdés részben jogos, de igazából nem arról van szó, hogy valamilyen beruházás
eredményeként keletkezett a hiány. Ez a hiányszám 2011. évre vonatkozóan a tervezett
bevételek és a tervezett kiadások közötti különbségből adódik. Annál is kevésbé a
beruházásokkal van összefüggésben, mert a 217 millió Ft különbség kifejezetten a működési
költségekre vonatkozik. Az igaz, hogy a korábbi beruházásoknál keresendő az egyik
értelemben, pl. a bölcsödének a felújítása plusz működési költségeket generált (plusz
létszám). A másik része, hogy a kötvényforrásból ezeket a beruházásokat valósította meg
az önkormányzat, s ennek megvannak a kamatai, amit fizetni kell. Megvalósította az
önkormányzat önrészként a régi óvodát, bölcsödét, Petőfi-Jókai utcát. Ezek a források
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kötvényforrásból, hitelből vannak és ezek kamatai jelennek meg működési költségként. Igy
van összefüggésben a hiány a beruházásokkal.
Olajos István képviselő kéri a Polgármester urat és az önkormányzatot, hogy amikor ezek
a megszorító intézkedések megjelennek újságban, vagy bármiben, legyen mellette a
pozitívum is, vagyis legyen mellette az is, hogy milyen bevételeket kíván az önkormányzat
mozgósítani.
Felföldi Zoltán polgármester az elhangzottakhoz hozzáteszi, hogy a költségvetés
tárgyalása azonnali dolog. A bevételt és eredményt hozó tevékenységek igen
hosszadalmasak.
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke megkérdezi, hogy a
Gyógy-Ász Kft pozitív megnyilvánulása ürügyén nem kellene-e levenni a 9. pontot?
A bizottság kérte, hogy a Volán busz éjszakai járatát meg lehetne-e valamilyen módon
támogatni, mert nem tudják, hogy kik állnak ezek az emberek mögött és nem akar
családokat tönkretenni azáltal, hogy megakadályozza az önkormányzat a munkába ki-be
járásukat.
A leépítéseknél jött fel szóba a Művelődési Ház takarítónő elbocsátása is A takarítónőnek
kiskorú szívbeteg gyermeke van, ha megszűnik a munkája, miből tartja el?
Felföldi Zoltán polgármester kéri, hogy a művelődési ház takarítónői kérdését zárt ülésen
tárgyalja a testület, mivel személyiségi jogokat sért.
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke
A bizottság több mint három órán keresztül tárgyalta ezt a napirendi pontot. A bizottság
kénytelen nagyon sok megszorító intézkedést támogatni, állásfoglalásuk az alábbi:
- 1. pontot egyhangúlag támogatta a bizottság
- 2. pont: kéri a bizottság felülvizsgálni, hogy van-e valamilyen más lehetőség a Volán
busszal járók utaztatásának megoldására.
- 5. pont: Mivel személyi ügyről van szó, zárt ülésen kívánja elmondani a véleményét,
javaslatát.
Felföldi Zoltán polgármester
Az 5. a. pontban státuszról van szó, melyről dönteni kell, a személyes részét kell zárt ülésen
tárgyalni.
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke
- az 5. pontot a bizottság támogatta és az 5.a. pont vonatkozásában a személyes részt zárt
ülésen fogja elmondani.
- 6. pontot egyhangúlag támogatja a bizottság
- 7. pontot egyhangúlag támogatja a bizottság
- 8. pontot kénytelen támogatni a bizottság
- 9. pont: Gyógy-Ász Kft: a január 4-i megbeszélésen a Kft ügyvezetője felajánlotta azt a
lehetőséget, hogy szeretnék a vérvételi lehetőséget továbbra is megtartani. Támogatja a
bizottság az elképzelést és bíznak benne, hogy a megoldás is létrejön.
- 10. pont: a rendkívüli segélyeket is sajnos meg kell szüntetni. Utólagos finanszírozását a
krízis helyzeteknek majd a Szociális Bizottság és a szociális osztály együttesen fogja
megoldani, illetve segíteni. Ezzel együtt a 10. pontot is támogatja a bizottság.
- 12. pont: egyhangúlag támogatja a bizottság,
- 13. pont: egyhangúlag támogatja a bizottság,
- 14. pont egyhangúlag támogatja a bizottság,
- 15. pont: egyhangúlag támogatja a bizottság,
- 16. pont: egyhangúlag támogatja a bizottság.
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Felföldi Zoltán polgármester
- A Gyógy-Ász Kft-nek a felvetése pontosan ebből a helyzetből adódik. Mivel az
önkormányzat a szerződést felmondja, ezért javasolták ők, hogy keresnek más megoldást.
Nem gondolná, hogy le kellene venni napirendről, mert pontosan ez erősíti meg.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy jövő héten hétfőn fog tárgyalni ez ügyben a Kft
ügyvezetőjével. Nyilván arra fog törekedni, hogy ez a szolgáltatás folytatódjon. Költségvetési
szempontból az az álláspont, hogy ez az önkormányzatnak nem kerülhet pénzébe.
- A Volán busszal kapcsolatban: a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján nem az azonnali
megszüntetésre vonatkozik az, amit meg kíván szavaztatni.
- A Művelődési Házzal kapcsolatban pedig státuszról kell dönteni, a személyi kérdésekről
pedig zárt ülésen tud a képviselő-testület tárgyalni.
Kéri, hogy Dr. Orbán Csaba jegyző
Pénzügyi bizottság állásfoglalását.

a bizottság elnökének távolléte miatt ismertesse a

Dr. Orbán Csaba jegyző
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság ülésén a 2. ponttal
kapcsolatban fogalmazódott meg módosítási javaslat, melyet a Polgármester Úr felvállalt.
A 2. pont az alábbiak szerint módosult:
„2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy kezdeményezzen
tárgyalásokat a Kunság Volán Zrt.-vel Lakitelek Önkormányzata és a Kunság Volán ZRT.
között fennálló önkormányzati finanszírozás megszüntetéséről az 5212. számú KecskemétNyárlőrinc-Lakitelek-Tiszaalpár útvonalú 352, 359 sz. járatok fenntartása mellett .
Felelős:
Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. február 1.”
A bizottság olyan érdek mérlegelése alapján javasolta ezt a módosítást, ami érdeket a
Kunság Volánnak azóta megfogalmazott levél is tartalmaz majd. Olyan érdeket, ami
tartalmazza az a bizonyos kapcsolódó járatot, amit a Volán ezen önkormányzati
finanszírozásból megvalósított járatához a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Volán társaság
indított saját költségén.
Felföldi Zoltán polgármester elmondja, hogy a Volán tájékoztatása szerint naponta 12-15
ember utazik ezen a járaton, ebből 5-6 fő Nyárlőrincig, 5-6 fő Lakitelekig és 2-3 fő
Tiszaalpárig. Elmondja továbbá, hogy megkérte a polgárőröket, hogy nézzék meg hányan
szállnak le az éjszakai járatos buszról, ami tegnap éjszaka meg is történt. Kapásfaluban egy
sem, Sütő kocsmánál 1 fő, óvodánál 1 fő, könyvtárnál 4 fő, piactérnél 1 fő szállt le a buszról.
Az egyik leszálló utas tájékoztatása szerint Nyárlőrincen 6-7 fő szállt le, Tiszaalpárra pedig 2
fő utazott tovább az autóbusszal.
Dr. Orbán Csaba jegyző folytatja a bizottság javaslatait.
- az eredeti 12. pontot a Polgármester és a bizottság kiegészíteni javasolja, mely kiegészítés
után a mostmár 9. pont az alábbiak szerint szól:
„9.) A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a veszteséggel működő
alapfokú művészetoktatás citera, szolfézs és grafika tanszak kivételével való, 2011.
szeptemberétől érvényes átszervezésére tegyen javaslatot, amelynek részeként vizsgálja
meg az oktatás vállalkozói keretek között, vagy az oktatási költségeket fedező térítés
ellenében való ellátásának lehetőségét vagy egyéb olyan megoldást, aminek eredményeként
a művészetoktatás nem igényel önkormányzati többletfinanszírozást.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. június 30.”
A vita során merült fel, hogy az eredeti 5. b.) pont összefüggésben a 3. ponttal, szintén
elmaradna.
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Felföldi Zoltán polgármester a döntés előtt megkérdezi, hogy a mindkét bizottság által
tárgyalt közalkalmazotti kafetériával kapcsolatban kíván-e valaki szólni, vagy folytatni azt a
beszélgetést, ami a bizottságokon volt, vagy majd a február 3-i döntésekor legyen erről szó?
Szentirmay Tamás képviselő véleménye szerint az Emberi Erőforrás Bizottsága döntött
arról, hogy mit fog javasolni a képviselő-testület felé.
Felföldi Zoltán polgármester
A Pénzügyi Bizottság nem hozott e kérdésben döntést, de erről a testületnek most nem kell
döntenie, csak február 3-án a költségvetés részeként. Az a kérdés, hogy most erről
folytasson-e vitát a képviselő-testület?
Olajos István képviselő azt gondolja, hogy mindkét bizottság részletesen foglalkozott a
kérdéssel és úgy gondolja, hogy minden képviselőnek kialakult a véleménye, hogy miként
kíván ebben dönteni február 3-án. Az Emberi Erőforrások Bizottsága 6.000 Ft-ban kérte a
kafetéria összegének meghatározását a közalkalmazottak részére.
Sallai András Pénzügyi Bizottság kültagja
A Pénzügyi Bizottság részéről az az álláspont alakult ki, hogy ha látják a végszámokat, az
intézkedések számszerű részeit, akkor fognak dönteni az összegről.
Dr. Orbán Csaba jegyző
A kafetériának itt nem a személyre szabott összegéről lehet dönteni, hanem esetleg arról
hozhat a testület döntést, hogy felkéri a Képviselő-testület a Polgármester Urat arra, hogy a
kafetériára jutó keret tervezésekor tegyen javaslatot a közalkalmazottak kefatéria összegére.
Felföldi Zoltán polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a kiosztott anyagok között
található egy számítás, ami a kafetéria módosításának hatásait mutatja be. E szerint 1.000
Ft-al magasabb kafetéria összeg 1.440 eFt –al magasabb kiadást jelent, 1.000 Ft-al
alacsonyabb kafetéria összege pedig 1.440 eFt-al kisebb hiányt jelent.
Czinege Edit képviselő megkérdezi, hogy nem összeférhetetlen-e az, hogy a képviselők
egy része maga is közalkalmazott, vagy többségének a hozzátartozója közalkalmazott?
Dr. Orbán Csaba jegyző
Ismételten elmondja, hogy a testületnek arra van hatásköre, hogy a keretet határozza meg,
nem pedig a konkrét kafetéria összegét. Formálisan sincs szó összeférhetetlenségről. Nem
arról van szó, hogy személyek mennyi kafetéria összeget kapjanak, hanem arról, hogy az
intézményi körbe mekkora összeg legyen biztosítva kafetériára.
Dékány Zoltánné könyvtárvezető
Azt hiszi, hogy nem mond új dolgot, amikor azt állítja, hogy az elmúlt 35 év
legkétségbeejtőbb költségvetését tárgyalja most az önkormányzat. Ezt azért meri kijelenteni,
mert az elmúlt 35 évben, amikor költségvetést tárgyaltak, mindig jelen volt. Egy példát mond
a Könyvtár vonatkozásában: A jelenlegi költségvetése az intézménynek a 2004. évi szintet
üti meg., az 50 %-os béremelés előtti évéét. Ne arra gondoljon senki, hogy a
közalkalmazottaknak milyen magas a fizetése, mert 50 %-os béremelést kaptak, hiszen a
kolleganője 20 éves munkaviszonyával elérte a jelenlegi létminimumot.
Feltételezi, hogy a kormányzati irodában pályakezdő ember 220.000.- Ft-os fizetése kb 2030 éves munkaviszonynál fedezhető fel az a régi közalkalmazottak esetében ez a pénz.
Külön köszöni Polgármester Úrnak azt is, hogy külön kihangsúlyozta azt, hogy az
intézmények nem kívánságlistát nyújtottak be, mert amikor a koncepció készült, mindenki
nagyon alaposan megnézte, hogy mennyi volt a közüzemi díj és egyéb díj, amit az
intézmény a működtetése során felhasznált és mi az, ami az áremelések következtében
várható. Úgy érezte, hogy a Polgármester Úr által sorról sorra átnézett számokkal még egy
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kicsit a szakmai önállóságát is sértve lett a Polgármester által sorról-sorra meghatározva az
intézmény költsége. Érti a testület azon törekvését, hogy ne legyen hitel, maga abszolút
nem híve a hitelnek. Jelenleg arról van szó, hogy a közalkalmazottak bére jelentősen
csökken, még a kafetéria által is jelentősen, és ugyanakkor egy-egy embertől a
létszámleépítés miatt többletmunkát vár el az önkormányzat. Egy kicsit rossz érzéssel
hallgatta múltkor az Emeri Erőforrások Bizottságát, amikor mondta, hogy számára nagyon
zavaró az, hogy megmondják, hogy ő vonattal, vagy busszal menjen. Azt el tudja fogadni ha
azt mondja a Polgármester, hogy itt van x Ft és ezt egész évben nem lépheti túl és be kell
osztania, de amikor megmondják , hogy vonattal menjen, amikor egy vezető mindig
időszűkében szenved, - még jó, hogy nem kerékpárral kell mennie, - ez nagyon megalázó.
Kéri, hogy ilyen pitiánerek ne legyenek és a képviselő-testület se váljon azzá és olyanná se,
hogy az intézményektől mindent el és esetleg magának meg mindent igen.
Javasolja, hogy ezen az 1 millió Ft-on, - ami elhangzott az étkezési utalványok kapcsán, - az
emberek közérzete érdekében ne spóroljon az önkormányzat. Emlékezzenek vissza, 2006ban Szentirmay Tamás képviselő javasolta, hogy a képviselők ne vegyenek fel tiszteletdíjat,
mert ezzel csak a kölcsön összegét növelik, mégis meg lett szavazva a tiszteletdíj. Ezt az 1
millió Ft-ot az embereknek a jó közérzete miatt hagyják bent a költségvetésben, mert akkor
az emberek jobb szívvel teszik a dolgukat, hiszen így is ott tart ez a réteg, hogy anyagi
gondokkal küzd. Mégegyszer kéri a testületet, hogy ne legyen kicsinyes és amit az Igazgató
Úr is kért a közalkalmazottak részére, támogassák.
Felföldi Zoltán polgármester
Nem érti Dékány Zoltánné hozzászólását, mely szerint az intézményektől mindent elvonnak,
maguknak meg igen.
Szeretné elmondani, hogy a megszorításokban a Polgármesteri Hivatal erősen érintett, 2 fő
fog elmenni, plusz megszüntettek egy megbízási szerződést, amely ráterhelődik a
Polgármesteri Hivatalra, plusz egy másikat is, ami nem is lesz ellátva. Ebben a vitában nem
mondta el, de szeretné elmondani, hogy 20 %-al kevesebbet keres, mint az előző
Polgármester. Ennek egy részét jótékonysági célra ajánlja fel, ezen kívül ahogy a
köztisztviselőknek és közalkalmazottaknak nem emelkedett a bére, ugyanúgy a
Polgármesteri tiszteletdíj sem emelkedett az elmúlt 10 évben. Többször ezt nem kívánja
elmondani, de ez a tény.
Olajos István képviselő a szavazás előtt megkérdezi, hogy mivel február 3-án kell dönteni a
kérdésekben, akkor most ezeknek a pontonkénti szavazásoknak mi a hozadéka?
Felföldi Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a meghozott döntésekkel
feljogosítja a testület arra, hogy elkezdjen szerződéseket módosítani, státuszokat
megszüntetni, elkezdje a partnerek megkeresését, stb.
Ezt követően pontonként szavazásra bocsátja a határozat tervezetet:
- 1. pont: A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igennel szavazott.
- 2. pont az elhangzott módosító javaslattal együtt: A Képviselő-testület ellenszavazat és
tartózkodás nélkül 5 igennel szavazott
- 5. pontot azzal, hogy a b) kimarad. A Képviselő-testület ellenszavazat nélkül 3 igennel és 2
nemmel szavazott.
- 6. pont: A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igennel szavazott
- 7. pont: A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igennel szavazott
- 8. pont: A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igennel szavazott
- 9. pont: A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igennel szavazott
- 10. pont: A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igennel szavazott
- 12.pontot az elhangzott módosító indítvánnyal együtt: A Képviselő-testület ellenszavazat és
tartózkodás nélkül 5 igennel szavazott
- 13. pont: A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igennel szavazott
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- 14. pont: A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igennel szavazott
- 15 pont: A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igennel szavazott
- 16. pont: A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igennel szavazott
A leadott szavazatok alapján a Képviselő-testület a következő határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2011(I.13.) önkormányzati határozata
2011. évi költségvetést megalapozó döntések meghozatala
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testület Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és a következő határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy
a) a Lakitelek, Széchenyi krt. 48. szám alatti „Rendőrség” épület vonatkozásában
térítésmentes használatra Bács-Kiskun Megyei Polgárőrszövetséggel, a Lakiteleki
Hegyközséggel és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatallal szerződés kerüljön
megkötésre, amely megállapodás tartalmazza a rezsiköltség 1/3-1/3 arányú
vállalását, vagy a rezsi költségnek egyösszegű átalány formában történő
megváltását, amely nem lehet kevesebb, mint a 2011. évre tervezett rezsi
költség..
b) a Lakitelek, Széchenyi krt. 48. szám alatti „Tűzoltószertár” használatba adására
kerüljön megállapodás megkötésre a Lakiteleki Tűzoltó Egyesülettel a rezsi
megfizetésének vállalása ellenében,
c) a lakiteleki háziorvosokkal, fogorvossal és házi gyermekorvossal az általuk
használt rendelők térítésmentes használatára kerüljön megállapodás megkötésre,
illetve a korábbi hasonló megállapodás módosításra, amely megállapodás
tartalmazza a rezsiköltség háziorvosok által való teljes mértékű vállalását.
d) a Széchenyi krt. 74. szám alatt Sportlétesítmény használatára kerüljön
megállapodás megkötésre azzal, hogy az Önkormányzat a fenntartás
költségeihez évi 600.000 forint összeggel hozzájárul, a fenntartási költségeknek a
Lakiteleki Tornaegylet általi fedezése mellett..
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. február 1.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy kezdeményezzen
tárgyalásokat a Kunság Volán Zrt.-vel Lakitelek Önkormányzata és a Kunság Volán ZRT.
között fennálló önkormányzati finanszírozás megszüntetéséről az 5212. számú KecskemétNyárlőrinc-Lakitelek-Tiszaalpár útvonalú 352, 359 sz. járatok fenntartása mellett .
Felelős:
Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. február 1.
3.) A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés
előkészítésekor az intézmények engedélyezett létszámának előterjesztésekor az alábbi
létszámcsökkentésekre legyen tekintettel:
a.) Polgármesteri Hivatal – Művelődési Ház –
- 1 fő kisegítő
b.) Gondozási Központ – konyhai dolgozó, ápolónő és mentálhigiénés munkatárs –
- 2 és fél közalkalmazott
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. február 15.
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4.) A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy vizsgálja meg annak
lehetőségét, hogy 2012. január 1-től ellátható-e a feladat 2 fő közalkalmazottal.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. június 30.
5.) A Képviselő-testület Felföldi Zoltán polgármestert felhatalmazza az 1. sz. melléklet
szerinti Kegyeleti közszolgálati szerződés módosítására irányuló megállapodás aláírására
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. február 15.
6.) A Képviselő-testület a háziorvosok, házi gyermekorvos és fogorvos részére, az általuk
megfizetett iparűzési adó mértékéig terjedően határozatlan időre megállapított támogatást
2011. február 1-el megszünteti.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
7.) A Képviselő-testület a Gyógy-Ász KFT. és Lakitelek Önkormányzata között fennálló
„Megbízási szerződést” 2011. március 15-i hatállyal felmondja a 2. számú mellékletben
található okirat-tervezet szerinti tartalommal.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
8.) A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés
előterjesztéskor a rendkívüli segélyekre ne javasoljon előirányzat elkülönítését. Ezzel
egyidejűleg terjessze elő 1000 eFt összeggel szociális céltartalék létrehozását, amelynek
felhasználására csak utólagos költségvetés módosítással, a különösen indokolt
krízishelyzetek kezelésére megállapítandó segélyek forrásaként kerülhet sor.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. február 15.
9.) A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a veszteséggel működő
alapfokú művészetoktatás citera, szolfézs és grafika tanszak kivételével való, 2011.
szeptemberétől érvényes átszervezésére tegyen javaslatot, amelynek részeként vizsgálja
meg az oktatás vállalkozói keretek között, vagy az oktatási költségeket fedező térítés
ellenében való ellátásának lehetőségét vagy egyéb olyan megoldást, aminek eredményeként
a művészetoktatás nem igényel önkormányzati többletfinanszírozást.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. június 30.
10.) A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés
előterjesztésekor az iskolabusz vállalkozási díjának megfizetéséhez a normatív
hozzájáruláson kívül ne tegyen javaslatot többlet-előirányzat biztosítására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. február 15.
11.) A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés
előterjesztésekor az iskolai tízórai és uzsonna árához való önkormányzati hozzájárulásra ne
tervezzen előirányzatot azon gyermekek esetében, akik számára ezen étkezések biztosítása
nem kötelező.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. február 15.
12.) A Képviselő-testület felkéri a Laki-Konyha Kft. ügyvezető igazgatóját, vizsgálja meg
annak lehetőségét, hogy a jelenlegi 95 %-os rezsiköltség kerüljön mérséklésre amelynek
eredményeként az közintézményi étkeztetés megszervezése, ellátása a tényleges költségek
szintjére korlátozódjon, azaz nyereség, eredmény ne képződjön a közétkeztetésen.
Felelős: Herczeg József ügyvezető
Határidő: 2011. február 1.
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13.) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetést megalapozó, nem képviselő-testületi
hatáskörbe tartozó intézkedésekről szóló tájékoztató az előterjesztés szerinti tartalommal
tudomásul veszi.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező
2011. évi étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 18/2010.(XI.4.) önkormányzati
rendelet módosítását.
A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igennel szavazott.
A Polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület megalkotta a 3/2011.(I.14.)
rendeletét a 2011. évi az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 18/2010.(XI.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2011.(I.14.) önkormányzati rendelete
az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 18/2010.(XI.4.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2)
bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján és feladatkörében eljárva az alábbi
rendeletet alkotja.
1. §.
Lakitelek Önkormányzatának a 2011. évi az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló
18/2010.(XI. 4.) rendelet 1. §. a.) pontja az alábbiak szerint módosul:
a./Bölcsőde (tízórai, ebéd, uzsonna)
(nyersanyagköltség 244 Ft, rezsi 122 Ft, áfa 91 Ft)

457.- Ft

2. §.
Ezen rendelet 2011. február 1-én lép hatályba és 2011. február 2-án hatályát veszíti.
Lakitelek, 2011. január 13.
Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Orbán Csaba sk.
jegyző

/Megjegyzés: A fenti rendeletet Lakitelek Jegyzője a mellékelt hirdetménnyel 2011. január
14-én kihirdette./
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező
Lakitelekért Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/1994.(X.24.) és
az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 14/1997.(XI.26.)
számú önkormányzati rendelet módosítását
A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igennel szavazott.
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A Polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület megalkotta a 4/2011.(I.14.)
rendeletét a Lakitelekért Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
20/1994.(X.24.) és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
14/1997.(XI.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2011.(I.14.) számú önkormányzati rendelete
a Lakitelekért Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
20/1994.(X.24.) és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló 14/1997.(XI.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
rendelkező 1949. évi XX. törvény 44/A (1) f.) pontja alapján az 1990. évi LXV. törvény 16. §
(1) bekezdésében biztosított jogalkotói feladat- és hatáskörében eljárva a következő
rendeletet alkotja:
1. §
A Lakitelekért Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/1994.(X.24.)
számú önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„(4) Lakitelelekért Emlékérem díszoklevél jár, amely díszoklevelet el kell látni Lakitelek
Önkormányzat dombornyomású pecsétjével. A díszoklevelet a polgármester írja alá.”
2. §
Az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 14/1997.(XI.26.)
számú önkormányzati rendelet 8 §. helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. §
(1) A kitüntető díjakkal emlékérem és oklevél jár.
(2) Az oklevélnek tartalmaznia kell:
- a díj adományozásának rövid indokolását,
- a kitüntetett nevét, az általa viselt cím, rendfokozat, beosztás vagy foglalkozás
megjelölését,
- a Képviselő-testület határozatának számát,
- a kiállítás keltét, Lakitelek Polgármesterének aláírását,
- Lakitelek Önkormányzat dombornyomású pecsétjének lenyomatát.
(3) Ha a kitüntető díjban közösség vagy csapat részesül, annyi oklevél jár, amennyi tagja van
a közösségnek.”
3. §
Ez a rendelet 2011. február 1. napján lép hatályba, és 2011. február 2-án hatályát veszíti.
Lakitelek, 2011. január 13.
Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Orbán Csaba sk.
jegyző

/Megjegyzés: A fenti rendeletet Lakitelek Jegyzője a mellékelt hirdetménnyel 2011. január
14-én kihirdette./
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5. NAPIREND:
Tájékoztató az adókról és a 2010. évi végrehajtási cselekményekről.
/Tájékoztató kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester a tájékoztatót az alábbiakkal egészíti ki:
A különböző eljárásokat összevontan összegző számok mellett arra kérte az adóügyes
kollegát, hogy a behajthatatlannak minősített adótartozásokat tételesen mutassa be a
képviselő-testületnek, név nélkül. A kimutatás az ülésre kiosztásra került, mely szerint 23
ember 28 millió Ft-al tartozik.
Szél Zoltán főtanácsos tájékoztatásul elmondja, hogy 2011. évtől kezdődően a vezetékes
és nem vezetékes távközlési szolgáltatók a helyi iparűzési adóalapjukat meg kell, hogy
osszák a települések között. A megosztás eredményeként Lakitelekre is fog iparűzési adó
érkezni. A Pénzügyi Bizottság megkérte, hogy nézzen utána mennyi várható ebből.
Egyáltalán semmi adat birtokába nem tudott jutni. Jelenleg ezeknek a cégeknek 2011. január
15-ig kell bejelentkezést tenni az önkormányzat adóhatóságához. Eddig a Magyar Telekom
Nyrt képviselője kereste meg telefonon és innen kért adatot. Most próbálják elérni az egyes
településeket és ezt követően készülnek a számítások. Január 15-ig nem fog az
önkormányzat adatot kapni és 45 nap csúszással számol a Nyrt. Elképzelés sincs, hogy
ezekből mekkora adóbevétel várható.
Elmondja még, hogy 2005. évben volt utoljára a T.Mobilnak iparűzési adó fizetése
Lakitelekre. Annak idején önkényesen a tv átjátszó torony használata miatt osztotta meg a
települések között az iparűzési adóját. Az akkori 1,6 %-os adómérték átszámítva a mostani
2 %-os adómértékre, 300.000 Ft-os adófizetési kötelezettsége volt. A Magyar Telekom Nyrt
250 településen érintett, a többi szolgáltatóról nem tud semmit.
Felföldi Zoltán polgármester kéri, hogy amikor letelt a bejelentkezési határidő, ezeket az
adózókat azonnal keresse meg az adóhatóság és a formális eljárásokat végig kell vinni.
Kéri a tájékoztató tudomásulvételét.

6. NAPIREND:
Piac üzemeltetése.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés,
észrevétel, hozzászólás?
HOZZÁSZÓLÁS: nincs.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2011(I.13.) önkormányzati határozata
Piac üzemeltetése tárgyában
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület pályázati eljárás kiírását határozza el a lakiteleki piac
üzemeltetésére vonatkozóan.
2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a bérbeadást 2011. december 31-ig terjedő
időszakra határozza meg.
3. A Képviselő-testület a mellékelt pályázati kiírást jóváhagyja és úgy dönt, hogy annak
rövidített változatát a helyi sajtóban hirdetés útján kell közzétenni.
Felelős:

Felföldi Zoltán polgármester

Határidő: 2011 január 14.
Melléklet!
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Lakitelek Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni a községi piac üzemeltetési jogát.
A pályázat feltételei a következők:
Bérlet időtartama: 2011. február 16. - 2011. december 31.
A bérleti díj a bérleti szerződés napján, egy összegben esedékes.
A pályázatnak tartalmaznia kell a piac működtetésére és fejlesztésére vonatkozó
elképzeléseket a hatályos jogi és önkormányzati szabályozással összhangban.
A pályázónak a jogszabályokban előírt szakmai képesítéssel és vállalkozói engedéllyel, jogi
társaság esetében tevékenységi körrel rendelkezni kell, vagy a szerződéskötés időpontjáig
meg kell szerezni.
A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg 100.000.- Ft pályázati díjat kell befizetni
a Polgármesteri Hivatal pénztárába, mely pályázati díj eredményes pályázat esetén a bérleti
szerződés időtartamáig kaucióként visszatartandó. A nem nyertes pályázók részére a
pályázatok elbírálását követő 8 napon belül a pályázati díj visszafizetésre kerül.
Amennyiben a nyertes pályázó 2011. február 15-ig nem köti meg a bérleti szerződést, úgy a
pályázati díjra nem tarthat igényt.
A pályázóknak előzetes telefon egyeztetés alapján lehetőségük van a helyszín
megtekintésére. A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban
kérhető, Tóth Csaba vagyongazdálkodási csoportvezetőtől. Cím: 6065 Lakitelek, Széchenyi
krt. 48., Tel: 76/449-011, fax: 76/449-055.
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A pályázatokat írásban, lezárt borítékban kell benyújtani 2011. január 31. 12 óráig
Lakitelek Polgármesteréhez címezve. A borítékra rá kell írni: „PIAC PÁLYÁZAT”. Postacím:
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat bármely szakaszában a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázatot írjon ki.

Lakitelek. 2011. január 14.

7. NAPIREND:
Tájékoztató a szentkirályi tisztított szennyvíz elhelyezéséről.
/Tájékoztató kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés,
észrevétel, hozzászólás?
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke
A bizottság felkérte a Polgármester Urat, hogy tárgyaljon a Szentkirályi Polgármesterrel,
mivel az ő tisztított szennyvizük ugyan, de habos és barna és bevezetődik Lakitelekre az
Alkotmány utcán a lakott területre. Lehet-e ez ügyben valamilyen más megoldást találni, és
sikerült-e beszélni a Szentkirályi Polgármesterrel vagy csak azután kerül erre sor?
Felföldi Zoltán polgármester
A testületi ülés után fogja megkeresni a Szentkirályi Polgármester Urat. Bizottsági ülésen
elmondta, hogy a múltkori aggályok felmerülésekor felkereste levélben és erre írta a
tájékoztató mellékletét képező levelet a Polgármester Úr. Utána az Alpolgármester Úrral és
a Laki-Gazda Kft ügyvezetőjével végigjárták a csatornát és megnézték, hogy hová folyik a
szennyvíz és azt, hogy egyáltalán hogy néz ki. Azt, hogy ez a különböző határértékeknek
megfelel-e vagy nem, nem tudja eldönteni. Amikor 2 hete megnézték, akkor azt látták, hogy
Szentkirályon a Peitsik érbe befolyó szennyvíz amikor elérte a Tasi éri kiágazást, akkor
egyáltalán nem ment tovább a Peitsik éren, hanem teljes egésze bezúdult a Tasi éri
csatornába, ami Lakitelekre jön. A Pénzügyi Bizottságon is merültek még fel kérdések, illetve
ami még esetlegesen felmerülhetnek kérdésekkel meg fogja keresni Szentkirály
Polgármesterét és megbeszélik, hogy mi a helyzet.
Kéri a tájékoztató tudomásulvételét.

8. NAPIREND:
Lakitelek Nagyközség „Élelmiszerbank adományszétosztási együttműködés 2011.” c.
pályázaton való részvétele.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester köszönti a Nagycsaládosok Lakiteleki Egyesületének
képviselőit.
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, hozzászólás?
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Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke
A bizottság tárgyalta az előterjesztést és ezúton is köszönti a nagycsaládosok szervezetét,
kívánja a bizottság, hogy minél több tagja legyen a szervezetnek és jó munkát kíván nekik. A
bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a z előzetes bizottsági véleményezések alapján a
pályázat benyújtásának támogatását.
A Képviselő-testület a javaslatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igen szavazattal
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2011(I.13.) önkormányzati határozata
Lakitelek Nagyközség „Élelmiszerbank adományszétosztási
együttműködés 2011.” c. pályázaton való részvétele.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

Zoltán

polgármester

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Élelmiszerbank Egyesülete
által meghirdetett pályázatra történő jelentkezést támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester

9. NAPIREND:
Fasorok cseréje a Tőserdőben.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéshez van-e
kérdés, hozzászólás?
Mivel hozzászólás nem volt, a Polgármester elmondja, hogy 2006 óta elég sok fa ki lett
vágva Lakiteleken, ami teljesen természetes dolog, viszont ezek a fák nem voltak pótolva. Az
előterjesztésben szereplő fasorok a Kefag Zrt által veszélyesnek minősítettek, a kivágással
egyidejűleg a pótolandó növények jelentős részét már meg is vásárolta az önkormányzat.
Ezek egyenlőre a Park Erdészetnél vannak raktározáson és tavasszal fogja elültetni az
önkormányzat. Szeretné ha mostantól nem csak a fa kivágásra, hanem ezek pótlására is sor
kerülne. A Kefag Zrt szakemberei és Csikós Mihály építésügyi kollega most dolgoznak a
művelődési ház és a két templom közötti parknak a felmérésén, hogy milyen fák és hová
legyenek elültetve.
Szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2011(I.13.) önkormányzati határozata
Fasorok cseréje a Tőserdőben.
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza.
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
támogatja a fasorok cseréjét és megbízza a Polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

10. NAPIREND:
0232/2 és 0232/25 hrsz.-ú ingatlanok rendezési terv módosítása.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés,
hozzászólás?
Hozzászólás: nincs.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2011(I.13.) önkormányzati határozata
0232/2 és 0232/25 hrsz.-ú ingatlanok rendezési terv módosítása.
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza.
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
hozzájárul a 0232/2 hrsz-ú ingatlan egészének, valamint ehhez kapcsolódóan a
0232/25 hrsz-ú ingatlanból 2192m2 terület Kmü övezetbe való átsorolásához.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

11. NAPIREND:
Egyéb ügyek.
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Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az egyéb ügyek között van-e felvetés,
észrevétel, kérdés?
Mivel észrevétel, kérdés, felvetés nem volt, a Polgármester a nyílt ülést berekesztette és
személyi ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendelt el.
Kmft.

Felföldi Zoltán
polgármester

Dr. Orbán Csaba
jegyző

Czinege Edit
Olajos István
Jegyzőkönyv hitelesítők

