LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003
Fax.: 06-(76) - 449-055

TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselő-testület 2011. január 13-i ülésére
Tárgy: Tájékoztató a 2010. november 26. és 2011. január 6. közötti időszak
polgármesteri munkájáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbiakban adom közre a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta eltelt időszakban
végzett munkám rövid összefoglalóját. Az összefoglaló a 2010. november 26. és 2011. január
6. közötti időszakra terjed ki.
Részvétel a Kistelevíziók Országos Találkozója záró napjának megnyitásán.
Részvétel a Vakok és Gyengénlátok Egyesületének karácsonyi ünnepségén.
Egyeztetés a KEFAG Zrt-vel a településen kitermelendő, valamint ültetendő fákról,
továbbá a település parkjairól, a parkoknak kijelölt területekről, ezeken a helyeken a
növényzet felújításáról, telepítéséről.
Egyeztetés az Alpár-Bokrosi öblözet vízkormányzásáról, a nyári gát állapotáról Tiszaalpár
nagyközség Önkormányzatával, a Kiskunsági nemzeti parkkal, a helyi vadásztársaságokkal,
BÁCSHOSZ-szal.
Személyes megbeszélés a Kecskeméti Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének
vezetőjével.
Személyes megbeszélés a Privinvest Kft. Vezetőjével.
Felterjesztés elkészítése a Vidékfejlesztési Minisztériumnak mezőőrség témájában. A
felterjesztést a képviselő testület december 2-ai ülésén elfogadta, azt az illetékes miniszternek,
továbbá a Bács-Kiskun megyei 3. számú országgyűlési választókerület polgármestereinek,
Putnok Város Polgármesterének és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének továbbítottuk.
Házigazdaként részvétel a Bács-Kiskun megyei 3. számú országgyűlési választókerület
polgármestereinek találkozóján.
Kezdeményezés Kecskemét Város rendőrkapitánya felé közös bűnmegelőzési és
közbiztonsági bizottság felállítására, a felállítandó bizottság ügyrend tervezetének elkészítése,
ennek a Rendőrkapitány Úr részére történt átadása. A rendőrkapitányság válaszát várjuk.
Egyeztetés a budapesti Corvinus Egyetem Rajk László szakkollégiuma alkotóházának
hasznosításáról.
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Helyi termelőknek kiírt beszerzés elindítása és lebonyolítása a Laki-Konyha Kft számára,
zöldség, gyümölcs, hús, tojás és tejtermékekre. A beszerzési felhívásra helyi termelők, az
eddigiekhez képest új szereplők nem jelentkeztek.
Részvétel a Bácsvíz Zrt. Közgyűlésén.
Egyeztetések lefolytatása a Gondozási Központ feladat átadásáról, a feladat átadáshoz
szükséges információk megküldése a református Egyház részére. A személyes egyeztetés a
jelen időszak után helyszíni bejárással folytatódik.
Egyeztetés az EDF-DÉMÁSZ Zrt-vel a közvilágítás szabályozhatóságának, takarékosabbá
tételének kérdésében.
Egyeztetés a település rendezési tervének módosításáról, a rendezési terv módosításához
szükséges tartalmi és adminisztrációs lépések folytatása.
Egyeztetés a Polgárőrség külterületi tagozatának felállításáról.
Részvétel a Kecskeméti Képzési Központ TÁMOP pályázattal kapcsolatos rendezvényén.
A rendőrségi épület bejárása, az épület beázásának megszüntetése, illetve intenzívebb
használatának érdekében teendők felmérése.
Részvétel a Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának ülésén.
Részvétel Tiszakécske és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás ülésén (Lakitelek a
gyermekjóléti szolgálattal és a családsegítővel érintett).
Egyeztetés a Saubermacher
hulladékszállításról.

Magyarország

Kft.

képviselőjével

a

2011.

évi

Részvétel a közfoglalkoztatás 2011. január 1-től bevezetett új rendszerével kapcsolatos
tájékoztatókon, egyeztető megbeszéléseken.
Részvétel a Lakiteleki Ünnepi Hét eseményein, valamint a karácsonyhoz kapcsolódó
különböző rendezvényeken.
Egyeztetés a lovas polgárőr tagozat felállításáról, a lakiteleki lovasok formális
szervezetének megalakításáról, valamint a 2011. nyarán megrendezendő, „Nyeregszemle”
elnevezésű rendezvényen való lakiteleki megjelenésről..
Egyeztetés külterületi emlékművek tervezőjével a felállítandó országzászló tervezéséről.
Egyeztetések a Móricz Zsigmond utcában az utcába belógó ingatlanok sorsáról (Horti ház,
Dudás ház), az ingatlanok tulajdonosaival, valamint a bontást elvégezni tudó kivitelezővel.
A KEOP 6.2.0/B pályázat fő paramétereinek meghatározása, majd a benyújtáshoz
véglegesítése, és benyújtása (általános iskola pályázata).
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Egyeztetés az M44-es út nyomvonaláról Szentkirály Község Önkormányzatával és az
Utiber Kft-vel.
A belvízi helyzet megtekintése a Nagyrétben, kapcsolatfelvétel a csatornákat és a
szivattyútelepet üzemeltető Tisza-Kunság Vízgazdálkodási Társulattal, valamint az MGSZHval, a szivattyúk üzemképessé tétele és beindítása érdekében.
Egyeztetés az internet és kábeltelevízió szolgáltatást Lakiteleken 2011. január 1-től nyújtó
PR Telecommal.
Helyszíni bejárás a Peitsik Ér, valamint a Tasi Ér mentén, amelyek a szentkirályi tisztított
szennyvizet befogadják, ezzel kapcsolatban egyeztetés a Szentkirályi polgármesterével. Az
erről szóló tájékoztatót lásd: külön napirendi pont keretében.
Lakáspályázatok megkötése a lakáspályázat nyerteseivel.
Az időszakban folyamatosan zajlottak a 2011. évi költségvetésével kapcsolatos
egyeztetések részben az intézményvezetőkkel, részben a pénzügyi vezetőkkel, részben a
költségvetés által érintett egyéb – az önkormányzathoz valamilyen módon kapcsolódó –
szereplőkkel (pl. különböző szolgáltatásokat nyújtók).
Az időszakban minden héten tartottam fogadóórát, heti 2 óra időtartamban.
Lakitelek, 2011. január 4.

Felföldi Zoltán

