JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő - testületének
2016. szeptember 8-i rendes, nyílt üléséről

Rendeletek: 24, 25, 26/2016. (IX.09.)
Határozatok: 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167/2016. (IX.08.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 8-án tartott
rendes, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai: Zobokiné Kiss Anita
Szentirmay Tamás
Bende László
Csikós Mihály
Dakóné Harkai Csilla
Dékány Zoltánné
Mihalik Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

jegyző
aljegyző
pénzügyi csoportvezető
Községi Könyvtár vezetője
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vez.
Tőserdőért Alapítvány kur. elnöke
járási hivatalvezető
fogorvos
háziorvos
jegyzőkönyvvezető

dr. Pethő Anada Zsuzsa
Kozák-Ágó Szilvia
Kis Nándorné
Szabó Istvánné
Sütő Lászlóné
Galgóczy Zsolt
Szeidl József
Dr. Németh Norbert
Dr. Rácz Péter
Németh Nóra

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a Képviselő-testületi
ülésen. Külön köszöntöm a Tiszakécskei járás vezetőjét Szeidl Józsefet, köszönöm, hogy
elfogadta a meghívásunkat. Köszöntöm az Intézmény vezetőket és minden kedves
megjelentet.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 5 képviselő jelen van. Két képviselő
jelezte, hogy később fog megérkezni, a határozatképességet akkor is rögzíteni fogjuk.
A napirendi pontokat szeretném először szavazásra bocsátani. Bizottsági üléseken
átbeszéltük a napirendi pontokat és már akkor módosításra került sor az előzőekben
kiküldöttekhez képest. Azokat a módosításokat levettem a napirendről. Most a nyílt ülésen az
egyéb ügyekkel együtt 16 napirendi pont, a zárt ülésen 17,18, 19 napirendi pont kerül
megtárgyalásra.
A napirendi pontokkal kapcsolatban, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

NAPIREND:
1. 3129/13 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan használatának ingyenes átengedése a helyi
polgárőrség részére
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
2. Beszámoló a 2016. évi Tőserdő Szépe Fesztiválról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
3. A helyi adókról szóló 46/2012. (XII.07.) számú önkormányzati rendelet módosításával
kapcsolatban háziorvosok kérelmének elbírálása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
4. Lakitelek Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) számú rendelet
módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
5. A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
6. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.14.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása) 2017. évi pályázati
fordulójához történő csatlakozás
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
8. A Bácsvíz Zrt. ivóvízellátás, illetve közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás gördülő fejlesztési
terveinek véleményezése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján pályázat benyújtása és saját forrás biztosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
10. Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
11. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének Lakitelek jelképeiről és névhasználatáról szóló
24/2013. (X.04.) számú önkormányzati rendeletének módosítása
12. Együttműködési Megállapodás megkötése a GYÓGY-ÁSZ Kft-vel a laborvizsgálatok díjának
fedezésére a lakiteleki lakosok vonatkozásában
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
13. Hajdú István egyéni vállalkozó önkormányzati támogatásának elszámolása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
14. A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
15. Lakitelek Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
16. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS
17. Laki-Gazda Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
18. Lakitelek Nagyközség Önkormányzat mélyépítési keret megállapodás megkötésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás megindítása a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
19. Hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása a 2012.
évi CLXXXV. törvény 33 § (2) bekezdés és a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

1. NAPIREND -

3129/13 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan
használatának ingyenes átengedése a helyi polgárőrség
részére
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Ez a napirendi pont a lovas polgárőrség a pálya
ingyenes használatáról szól. Korábbi időszakban már átadásra került, azonban a
szerződésük lejárt, ezt szeretnék meghosszabbítani.
Csikós Mihály képviselő: A pénzügyi bizottsági ülésen úgy határoztunk, hogy 2017.
december 31-ig szóljon.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Bende László képviselő megérkezett, így a Képviselők
száma 6 főre emelkedett.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Korábban arról volt szó, hogy a pályán kutat fognak
fúratni, voltam kinn a napokban és ez nem valósult meg.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Ezért módosítottuk is az előterjesztést, amit bizottsági
ülésen tárgyaltunk. A mostani előterjesztésből kivettük azt a pontot, ami a kútra vonatkozott.
Az Országos Polgárőrséggel kötjük a szerződést. Akkor módosítjuk a kettes pontban a
dátumot 2017. december 31 napjáig.
Ezzel a módosítással szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
156/2016. (IX.08.) számú határozata
3129/13 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan
átengedéséről

használatának

ingyenes

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert, hogy az
előterjesztés mellékletét képező ingatlan használatának átengedéséről szóló
szerződést az Országos Polgárőr Szövetséggel megkösse.
Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Országos Polgárőr Szövetség
- Irattár

Ingatlan használati jogának átengedése
amely létrejött egyrészről

Lakitelek Önkormányzata
Székhely: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Törzskönyvi azonosító szám: 724627.
Aláírásra jogosult képviselő neve, beosztása: Zobokiné Kiss Anita
polgármester,
(a továbbiakban: használatba adó)

másrészről az

Országos Polgárőr Szövetség
Székhely: 1077 Budapest, Király u. 71.
Nyilvántartási szám: 9.Pk.60.263/2012/l
Adószám: 19666718-1-42
Bankszámlaszám:
Aláírásra jogosult képviselő neve, beosztása: Dr. Túrós András,
(a továbbiakban: használatba vevő)

elnök

(továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételek mellett:
1./ A használatba adó tulajdonát képezi a lakiteleki tulajdoni lapon bejegyzett 3129/13 hrsz.-ú
belterületi ingatlan.
2./ A használatba adó az 1. pont alatti belterületi ingatlanból a használatba vevőnek használatba adja a
tulajdoni lapon bejegyzett „a” jelű kivett, 12154 m2 nagyságú területet meghatározott időtartamra,
2016. szeptember 01-től 2017. december 31-ig.
3./ A használatba vevő a 2. pontban meghatározott ingatlant lovaspálya és lovas turisztikai céljából
veszi használatba. A használatba vevő az ingatlant korábban már használta, és azt rendeltetésszerű
használatra változatlanul alkalmasnak tartja.
4./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a használatba vevő az ingatlan használatáért használati díjat
nem fizet.
5./ A használatba vevő vállalja, hogy a használati szerződés időtartama alatt biztosítja a terület
megfelelő fásítását a szélvédettség és árnyékolás érdekében.
6./ A használatba adó hozzájárul ahhoz, hogy a használatba vevő a használati területen a lovak
idomításához, lovas edzésekhez, valamint osztályban történő lovagláshoz szükséges felépítményeket
(pl. körkarám, díjlovagló négyszög, etc.) továbbá nyári állásokat létesítsen fából.

7./ A használatba adó kiköti, hogy a használatba vevő az ingatlanon az előző pontban felsorolt
felépítményektől eltérő felépítményt csak a használatba adó külön, írásbeli engedélyével létesíthet.
8./ A használati szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a használatba vevő a
felépítményeket elbontani, a területet az átvételkori állapotban a használatba adónak visszaadni
köteles.
9./ A használatba vevő az ingatlant másnak bérbe, használatba nem adhatja.
10./ A felmerülő közüzemi költségek megfizetése az ingatlan használóját terheli.
11./ A használatba vevő a szerződésben foglalt tevékenységet csak a használatba adó előzetes
hozzájárulásával változtathatja meg. Ennek elmulasztása olyan szerződésszegésnek minősül, amely
alapján a használatba adó jogosult a használati jogviszonyt felmondani.
12./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. törvény rendelkezései az irányadó. Az
esetleges jogviták rendezésére a Kecskeméti Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

Lakitelek, 2016. szeptember ……

Zobokiné Kiss Anita
polgármester

2. NAPIREND -

dr. Túrós András
OPSZ elnök

Beszámoló a 2016. évi Tőserdő Szépe Fesztiválról
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A bizottsági üléseken is elhangzott, hogy az
Önkormányzat anyagilag nem támogatja ezt a rendezvényt, azonban a helyet ingyenesen
rendelkezésre bocsátja.
Van-e az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
157/2016. (IX.08.) számú határozata
Beszámoló a 2016. évi Tőserdő Szépe Fesztiválról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné
előterjesztését megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

Kiss

Anita

polgármester

A Képviselő-testület a Tőserdőért Alapítvány 2016. évi Tőserdő Szépe Fesztiválról
szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Tőserdőért Alapítvány
- Irattár

Beszámoló a XXI. Tőserdő Szépe rendezvényről
Az idei esztendőben egy hétvégén zajlottak a programok. Mind a szervezés, mind a
lebonyolítás zökkenőmentes volt. Az időjárás idén sem kedvezett, hiszen ezen a hétvégén
hazánkban évszázados hideg rekord született és kiadták a piros riasztást a sok csapadék
miatt. Mindössze 17 fok volt a maximum hőmérséklet és 3napon át esett az eső. A fesztivált
nem szüneteltettük és nem mondtuk le, mert villámlás nem volt így az eső ellen kellett
védekeznünk.
A fesztiválunk összességében erkölcsileg sikeresnek mondható. Az eddigi céges támogatói
negatív tendencia folytatódott és most is kevesebb támogatás folyt be. a kereskedők sem
jöttek el a rossz idájárás miatt. A lebonyolítással járó kiadások főleg a meghívott élőzenei
koncertek, sztárfellépők fellépésének köszönhetően igen csak megnőttek. Igyekeztünk némi
tartalékot is beütemezni, mert hosszabb távon szeretnénk komolyabb fejlesztést,
ráncfelvarrást Tőserdőben. Sajnos ez idén sem jött össze.
Tőserdőért Alapítvány
Készült: 2016 aug. 30. pénzügyi beszámoló
Elsz. időszak: 2016.01.01 - 2016.08.30. terv. 2016 dec.31-ig
Az összegek Forintban értendők
Bevétel
Nyitó
Támogatók (kitelepülő kis és közép váll.)
Támogatók
Belépőjegy bevétel
Egyéb bevétel, támogatás, tagi kölcsön

147 516
780 000
300 000
3 940 000
1 500 000

Bevételek összesen:

6 667 516

Kiadások
Hangosítás + Visual + Látvány techn.
Fellépő művészek, színpadi produkciók
Designe kivitelezés, helyszíni és egyéb dekorációk
Műsorvezetők, hostess és egyéb személyzet
Revitalizációs anyag költségek

500 000
3 000 000
300 000
300 000
200 000

Aggregátor, tankolás, eszközök szállítása fuvarozása
Kordon, Mobil Wc-k bérlése. takarítás egyéb
Mentő bérlés
Önkéntes Lakiteleki Tűzoltó Egyesület Támogatás
Szponzorok, szervezők, rendezők, teljes stáb, 130fő össz. ellátása 2+1nap
Biztonsági cég
Marketing:újságok, plakátok, szórólapok, rádió reklámok stb
Telefon számlák, szervezéshez, lebonyolításhoz, Mobil Adat kft, Internet, kb.
Szerzői jogv., Könyvelő, Ügyvéd, kb.
Egyéb várható további kiadások, ponyva javítások, egyéb telefon számlák,
sörpad garnitúra vás. marketing új reklámok, karszalagok, nyakpántok stb.
kb.
Kiadások összesen:

200 000
230 000
114 000
50 000
350 000
200 000
500 000
280 000
250 000
150 000
6 624 000

Összesítés Várható tervezett záró egyenleg évvégén

43 516

Szokás szerint, most is keletkeztek rendezvény idején és azt követően be nem kalkulált,
váratlan kiadások.
Ha ezen felül nem érkezik újabb kiadás, akkor a fesztivál tagi kölcsönnel sikeres volt és a
jövő évhez az idei záró állomány megközelítőleg kb. 43.516 Ft.
Ez az összeg nem biztos, hogy elegendő a következő évi induláshoz és szervezésekhez.
A Tőserdőért Alapítvány az Alapító Okiratában lévő céloknak idén is megfelelt, az alapító tag
Kutasi János (jogutód Baranyai János) és a kuratórium felé is benyújtásra kerül a
beszámoló, valamint a költségvetési elszámolás. Célunk Lakitelek-Tőserdő turizmusának,
látogatottságának növelése, Lakitelek-Tőserdő hírnevének öregbítése, a természeti értékek
megóvása, Tőserdő szebbé tétele és karbantartása (revitalizációja), az Alapítvány
rendezvényeinek még színvonalasabb folytatása, továbbá segíteni más rendezvényeket.
Alapítványunk az elmúlt 21 évben egyszer sem kapott semmilyen uniós pályázati
támogatást, szinte mindent önerőből kellett véghezvinni. Alapítványunk rendezvényei mindig
maximálisan megfelelnek az érvényben lévő jogszabályoknak.
Az Alapítványunk jellege non-profit, ezért nem vállalkozási céllal működik, így a
rendezvényekből befolyt összegeket a fentiek alapján költjük el és a maradványt a következő
évi rendezvényekhez, a napi működéshez, az Alapítvány fenntartásához, a revitalizációhoz,
a Tőserdő szebbé tételéhez, továbbá az idegenforgalom növeléséhez használjuk fel.
2017-ben, július k14-15-én szeretnénk folytatni hagyományőrző fesztiválunkat a XXII.
Tőserdő Szépe Fesztivál megrendezésével, melyhez máris megkezdődtek az előkészületek.

Kelt: Lakitelek, 2016. augusztus 30.

Tisztelettel:
Galgóczy Zsolt
Tőserdőért Alapítvány Kuratóriumi Elnöke

3. NAPIREND -

A helyi adókról szóló 46/2012. (XII.07.) számú önkormányzati
rendelet módosításával kapcsolatban háziorvosok
kérelmének elbírálása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A településünkön tevékenykedő orvosok számára helyi
adómentességet adunk. Ez egy tervezet, és a Képviselő-testület arról dönt, hogy ezt küldjüke véleményezésre, és majd utána döntünk.
Dakóné Harkai Csilla képviselő: Mint egészségügyben dolgozó személy, nagyon
szeretném, ha elfogadná a Képviselő-testület, hiszen nagyon sokat dolgoznak a lakiteleki
orvosok.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Ez egy lehetőség, hogy hálánkat kifejezzük.
Bende László képviselő: Mindenképpen támogatandó, hátha ez is egy kicsit vonzóbbá
teszi a jelentkezők számára.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra
bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
158/2016. (IX.08.) számú határozata
a helyi adókról szóló 46/2012. (XII.07.) számú önkormányzati rendelet módosításával
kapcsolatos kérelem elbírálása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Kiss

Anita

polgármester

A Képviselő-testület támogatja a házi orvosok kérelmét és ennek megfelelően
módosítani kívánja a helyi adókról szóló 46/2012. (XII.07.) számú önkormányzati
rendeletet.
Felkéri Zobokiné Kiss Anita polgármestert, hogy a 37/2011. (III. 22.)
Kormányrendeletben meghatározottak szerint a jelen határozat mellékletét képező
rendelet-tervezetet jóváhagyás céljából küldje meg a Miniszterelnökség
Támogatásokat Vizsgáló Irodájának.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája
- Irattár

RENDELET-TERVEZET
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2016. ( ) számú rendelete
A helyi adókról szóló 46/2012. (XII.07.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(továbbiakban: Htv) 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján e rendeletet alkotja a
helyi adókról szóló 46/2012. (XII.07.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
1. §
A rendelet 5.§-a az alábbi pontokkal egészül ki:
„2. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás;
3. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2, cikk (2) bekezdése
szerinti vállalkozás.”
2. §
A rendelet az alábbi 7/A §-sal egészül ki:
(1) Adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű
helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás
csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352,
2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján
lehet nyújtani.
(3) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt - az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - nem használhatja
az 1 407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek
szerinti célokra, továbbá - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének
megfelelően - közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése
céljából teherszállító jármű vásárlására.
(4) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése
figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására
alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt
megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
A nyilatkozat jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi.
(5) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése
szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt
megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt
csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja
meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző
vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell
eljárni.

(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114.,
2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU
bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
(7) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában
nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely
csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes
esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy
összeget.
(8) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a
támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély
összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi.
(9) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig
meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles
azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az
Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
3. §
A rendelet a következő melléklettel egészül ki:
1. számú melléklet
NYILATKOZAT
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU
bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis)
támogatás esetén
1. Kedvezményezett adatai
Név:
Adószám:
Elérhetőség:
Aláírásra jogosult képviselő:
E-mail cím:
(jelölje X-szel )
 Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
 Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Egyesülés, szétválás ideje:

_________ ___________
_________

(év)

(hónap)

(nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett,
továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2)
bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű
támogatás(ok)ban részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a
kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak
be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása
folyamatban van).
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges
1
adatokat is tartalmazzák.

1

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell
számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az
egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű
támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű
támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély
összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján
arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.

2. Csekély összegű támogatások

2

Támogatás
összege

Sorszám

2

Támogatás
jogalapja
(bizottsági
rendelet
száma)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatás
kedvezményezettje és célja

A támogatást
ellenszolgáltatás
fejében végzett
közúti kereskedelmi árufuvarozáshoz vette
igénybe?

Kérelem
benyújtásának
3
dátuma

Támogatás bruttó
4
támogatástartalma

Odaítélés
dátuma
Forint

Euró

Forint

Euró

Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
4
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.
3

3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve
Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos
elszámolható
költségek
vonatkozásában
nyújtott
állami
támogatással
vagy
olyan
kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti
csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a
csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális
támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az
5
alábbiakról nyilatkozom.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély
összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen
kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen
nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell
nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

5

Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint
és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.

Útmutató
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet6 szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó
pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma
tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő
forintösszeget7, figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra8
is.


Mi a bruttó támogatástartalom?
o



Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és
ugyanazon vállalkozásnak?
o
o
o
o
o



6

A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése
időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes
referencia ráta alkalmazásával.

Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével
rendelkezik, vagy
Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak
többségét jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy
Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági
szerződés alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy
Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal
kötött megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét
Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy
több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is
egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.

Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a
szétválás szabályait?
o

Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi
évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során került sor.

o

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi
csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő,
vagy jogutód támogatást igénylő csekély összegű támogatási keretébe. Az
egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás
később is jogszerű marad.

1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés
Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
8
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés
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o

Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást
megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a
támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély
összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek
meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját
tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke
alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.

o

Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás
meghaladja-e az alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az azon
vállalkozások részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is, amelyek a
kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek.

Halmozódás:


Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más
csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély
összegű támogatással [pl. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet
(HL L 352., 2013.12.24., 9. o.) alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű
támogatással] az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000
eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző
vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
o

Például:
Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet
végző vállalkozás mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15.000
euró támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez
az alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró
támogatás nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl.
könyvvizsgálat) is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
200.000 eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis
támogatás nyújtható.



Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános
gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
rendeletnek (HL L 114, 2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági
rendelet) megfelelően nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással a
360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 500.000 eurónak megfelelő
forintösszegig halmozható.



Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az
1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb

tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba
tartozó tevékenységek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.
és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági
rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott halászati csekély
összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély
összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000
eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző
vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott
összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó
napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal
meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó9.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell
őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat
bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
4. §
A rendelet a következő melléklettel egészül ki:
2. számú melléklet

Igazolás csekély összegű támogatásról
Alulírott …………………………… a ……………………………… mint támogatást nyújtó
képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a …………………………..… mint
kedvezményezett …………………..…. bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal)
(a továbbiakban: ……..… bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű
támogatásban részesül:
Projekt megnevezése:
Támogatást nyújtó döntésének száma:
Támogatás odaítélésének időpontja:
A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:
A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak megfelelő
forintösszeg nyújtható.
9

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.§ alapján.

Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.
Kelt, …
…………………………………………………………..
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)
5. §
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. NAPIREND -

Lakitelek Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.12.) számú rendelet módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e a kérdés, hozzászólás?
Dakóné Harkai Csilla képviselő: Örömmel látom, hogy a harmadik utca is aszfaltozásra
kerül, bár nagyobb önerővel, de legalább három utca lesz aszfaltozva.
Bende László képviselő: A bizottsági ülésen részletesen végig mentünk a módosítási
pontokon. Itt az Önkormányzatnak folyóméterenként nagyon minimális hozzájárulás
szükséges. A lakosok kérésének figyelembevételével, összefogásukkal, nagyobb
hozzájárulásukkal sikerül egy utca aszfaltozásával többet megvalósítani. Későbbiekben is
oda kell figyelni az ilyen kezdeményezésekre.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Pont ma volt nálam az egyik utca képviselője, aki
hasonló kéréssel keresett meg. A későbbiekben ezt is meg fogjuk tárgyalni. Van-e további
hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2016. (IX.09.) számú rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
önkormányzati rendeletének módosításáról

szóló

4/2016.(II.12.)

1. §
Lakitelek Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) rendelet
(a továbbiakban rendelet) 2. §. helyébe az alábbi szöveg lép:

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
2. §
/1/ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2016.
évi költségvetésének
- bevételi főösszegét
- kiadási főösszegét
- költségvetési hiány összegét

747 928 eFt-ban
968 540 eFt-ban
220 612 eFt-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

67 698 eFt
152 914 eFt

2. §
A rendelet 3. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE
3. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi működési költségvetését jelen rendelet 1.sz.
mellékletének részletezése szerint 727 141 eFt bevétellel és 595 161 eFt kiadással hagyja
jóvá. Az intézményfinanszírozás összege 131 981 eFt.
A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 1.1.sz.
mellékletének részletezése szerint 153 577 eFt bevétellel és 153 577 eFt kiadással hagyja
jóvá. A Képviselő-testület a kommunális adó bevételt a felhalmozási költségvetés
egyensúlyához szükséges mértékig felhalmozási bevételnek tekinti.
3. §
A rendelet 4. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A LAKITELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE
4. §
A Képviselő-testület a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetését 10 086 eFt
működési bevétellel, 85 685 eFt működési kiadással, 5 000 eFt felhalmozási kiadással, 80
599 eFt 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 2016. évi költségvetését 36 785 eFt működési
bevétellel, 40 383 eFt felhalmozási bevétellel, 77 815 eFt működési kiadással, 39 183 eFt
felhalmozási kiadással, 39 830 eFt intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3.
sz. mellékletének részletezése szerint.
5. §
A rendelet 6. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE
6. §
A Képviselő-testület a Községi Könyvtár 2016. évi költségvetését 568 eFt működési
bevétellel, 11 705 eFt működési kiadással, 414 eFt felhalmozási kiadással, 11 551 eFt
intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése
szerint.
6. §
A rendelet 9. § helyébe az alábbi szöveg lép:
TARTALÉK KÉPZÉSE
9. §
/1/ A Képviselő-testület 2016. évi költségvetésében 5 869 eFt működési általános tartalékot
képez. A tartalék felosztásáról a Képviselő-testület dönt.
/2/ Környezetvédelmi céltartalék: 500 eFt.
/3/ Céltartalék árvízi védekezésre: 1 000 eFt.
/6/ Szennyvíztelep karbantartásra elkülönített céltartalék: 45 821 eFt.
/7/ Temető fejlesztésére elkülönített céltartalék: 5 422 eFt.
/8/ Céltartalék csatorna hitel törlesztésére: 37 467 eFt.
/9/ Beruházási tartalék: 1 983 eFt.
A költségvetésben szereplő tartalékok mindösszesen: 98 062 eFt.
7. §
A rendelet 1. sz. és 1.1. sz. melléklete módosul jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint.
A rendelet 2. sz. melléklete módosul jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint.
A rendelet 3. sz. melléklete módosul jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint.
A rendelet 4. sz. melléklete módosul jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint.
8. §
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Lakitelek, 2016. szeptember 8.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

5. NAPIREND -

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2016.
évi költségvetésének módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás?
Csikós Mihály képviselő: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta.
Dakóné Harkai Csilla képviselő: A humán bizottság is elfogadásra javasolta.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéshez további hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
159/2016. (IX.08.) számú határozata
A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének
módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2016.
évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Pénzügyi csoport
- Irattár

6. NAPIREND -

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

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Korábban módosítottuk ezt a rendeletet, akkor egy
szakasz kimaradt belőle, de átbeszéltük szükségességét a bizottsági üléseken.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2016. (IX.09.) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.14.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Lakitelek Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 1. pontja
felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.14.) számú
önkormányzati rendelet /továbbiakban: SzMSz/ 16.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi
bekezdés lép:
„(1) A polgármester
határozatképességét.”

az

ülés

megnyitásakor

megállapítja

a

Képviselő-testület

2. §
Jelen módosítás elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti az SzMSz 42.§ (16)-(17)
bekezdése.
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

Lakitelek, 2016. szeptember 8.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

7. NAPIREND -

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer (hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása)
2017. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Az Önkormányzat évek óta csatlakozik ehhez
a pályázathoz. Többnyire az a keretösszeg, amit a Képviselő-testület meg szokott
határozni, ki is szokott merülni. Mivel egyre népszerűbb, egyre ismertebb, ezért
bizottsági üléseken úgy beszéltük meg, hogy az A típusú legyen 8 fő, a B típusú
pályázat esetén 2 főre emelkedjen. A támogatás összegét illetően 5.000 forint/hó
lenne. Van-e kérdés hozzászólás?
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
160/2016. (IX.08.) számú határozata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása) 2016. évi
pályázati fordulójához történő csatlakozás
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzata csatlakozik az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
meghirdetett, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2017. évi pályázati fordulójához (hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatási tanulmányainak támogatására).
A támogatást
- „A” tipusú pályázat esetén 8 főre nyújtja
- „B” típusú pályázat esetén 2 főre nyújtja
A támogatás összege az „A” és „B” tipusú pályázatok esetén: 5.000 Ft/fő/hó.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal (pályázat megjelentetése)
Értesül:

- Pénzügyi csoport
- Igazgatási csoport
- Irattár

8. NAPIREND -

A Bácsvíz Zrt. ivóvízellátás, illetve közműves
szennyvízelvezetés és – tisztítás gördülő fejlesztési
terveinek véleményezése
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?
Csikós Mihály képviselő: Az úgynevezett új osztásnál, a Zalán utca környékén egy
közműfejlesztési igényt szeretnénk beépíteni a fejlesztési tervekbe. Ez támogatható, de még
kiegészítésre szorul.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének
161/2016. (IX.08.) határozata
A Bácsvíz Zrt. ivóvízellátás, illetve közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás gördülő
fejlesztési terveinek gördülő fejlesztési tervének véleményezése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Kiss

Anita

polgármester

A Képviselő-testület a víziközmű rendszerek gördülő fejlesztési terveit a közműves
ivóvízellátás, illetve a szennyvízelvezetés és - tisztítás tekintetében elfogadja az alábbi
kiegészítéssel:
Közműves ivóvíz gördülő fejlesztési terv 5. pont Beruházási terv kiegészítése:
Bővítési igény az újosztáson a Zalán utca – Deák Ferenc utca – Móricz Zsigmond
utcák környezetében a kialakulóban lévő és a már kialakított építési telkek ivóvíz
ellátása érdekében.
Közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás gördülő fejlesztési terv 5. Beruházási terv
kiegészítése:
Bővítési igény
 a Zalán utca 44. sz. főút és a Deák Ferenc utca közötti szakasza,
 a Móricz Zsigmond utca 44. sz. főút és a Deák Ferenc utca közötti szakasza;
 és a Hankovszky utca folytatása a 44. sz. főút irányába (új osztás).
Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Bácsvíz Zrt.
- Irattár

9. NAPIREND -

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
pályázati kiírás alapján pályázat benyújtása és saját forrás
biztosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Mindkét bizottság a 376 köbméter a 477 520 forintos
önrészt javasolta. Keményfa, ennek a fűtőértéke magasabb. Ha adunk, akkor olyat adjunk,
aminek valóban hasznát is veszik. Van-e hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
162/2016. (IX.08.) számú határozata
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján pályázat benyújtása és saját
forrás biztosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné
előterjesztését megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

Kiss

Anita

polgármester

A) Lakitelek Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a szociális célú tűzifa
vásárlásához nyújtott támogatásra.
B) Lakitelek Önkormányzata biztosítja a 376 m3 szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó támogatás saját forrása összegének, azaz bruttó 477 520.- Ft,
azaz négyszázhetvenhétezer-ötszázhúsz forintnak a megfizetését a
költségvetésben szereplő ellátottak pénzbeli juttatásai terhére.
C) Lakitelek Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
D) A Képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert, hogy
az ezzel kapcsolatos eljárás során, az Önkormányzat nevében, helyette teljes
jogkörrel eljárjon, aláírjon.
Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Magyar Államkincstár
- Pénzügyi csoport
- Irattár

10. NAPIREND -

Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli
támogatására
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Igyekszünk minden olyan pályázati lehetőséget
megragadni, - ez is egy olyan pályázati lehetőség - amiben megpróbálunk pénzösszeget
nyerni az Önkormányzat részére.
Bende László képviselő: Tényleg próbálunk minden lehetőséget megragadni, nem csak a
beruházásokat illetően.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
163/2016. (IX.08) számú határozata
Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné
előterjesztését megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

Kiss

Anita

polgármester

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja, valamint a
vonatkozó pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok
rendkívüli támogatására.
A Képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert és dr. Pethő
Anada Zsuzsa jegyzőt az igényléshez szükséges dokumentumok aláírására.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Pénzügyi csoport
- Irattár
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének Lakitelek
jelképeiről és névhasználatáról szóló 24/2013. (X.04.) számú
önkormányzati rendeletének módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Mihalik Tibor képviselő megérkezett, megállapítom,
hogy mind a hét képviselő jelen van, a Testület határozatképes. A tegnapi napon is kaptam

egy e-mailt ezzel kapcsolatban, és Olajos igazgató úr is küldött egy javaslatot a zászlók
elhelyezésével kapcsolatban. Ezeket továbbítottam is minden képviselőnek.
Véleményem szerint is a történelmi zászlók számára a Könyvtár az a hely, ahol mindenki
láthatja, megtekintheti azokat.
Bende László képviselő: Ez valóban jó ötlet, hiszen ott tényleg mindenki láthatja. A jövőt
kell építenünk, de legyen tisztában mindenki a múltjával.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2016. (IX.09.) számú rendelete
Lakitelek jelképeiről és névhasználatáról szóló 24/2013. (X.04.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
Lakitelek Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés i) pontja, a
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 1. pontja,
illetve Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdés felhatalmazása alapján Lakitelek jelképeiről
és névhasználatáról a következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet 12/B § (1) bekezdésében szereplő „Lakitelek települési lobogója, magyar nemzeti
lobogó, Bács-Kiskun megye lobogója” szövegrész helyére a következő lép:
„Lakitelek települési lobogója, magyar nemzeti lobogó, Európai Unió lobogója.”
2. §
A rendelet 12/B § (2) bekezdésében szereplő „Bács-Kiskun megye lobogója” szövegrész
helyébe az „Európai Unió lobogója” szövegrész lép.
3. §
A rendelet 12/B § (3) bekezdésében szereplő „Bács-Kiskun megye lobogója” szövegrész
helyébe az „Európai Unió lobogója” szövegrész lép.
4. §
A rendelet 12/B § (4) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„Az (1) bekezdés szerinti lobogók megtartása mellett újabb lobogók is elhelyezhetők a
Polgármesteri Hivatal épülete előtt, amennyiben erre a tárgyi feltételek adottak. (árbóc,
zászló)”
5. §
A rendelet 12/E. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„Lakitelek belterületének valamennyi határán üdvözlő és elköszönő táblák találhatók.”
6. §
Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a rendelet 12/A § (1), (2), (3),
(4) bekezdés, illetve az 1., 2., 3., és 4. számú melléklete.
Jelen rendelet a kihirdetését követően lép hatályba.

Lakitelek, 2016. szeptember 8.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester
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dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Együttműködési Megállapodás megkötése a GYÓGY-ÁSZ
Kft-vel a laborvizsgálatok díjának fedezésére a lakiteleki
lakosok vonatkozásában
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e a napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás?
Csikós Mihály képviselő: A Pénzügyi Bizottság ezt is részletesen tárgyalta. Azt gondoljuk,
hogy ez egy széles lakossági kört érint. Szinte minden korosztálynak segítség.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: A bizottsági ülésen felmerülő kérdés, hogy mi a
helyzet a házhoz menő vérvétellel kapcsolatban. Azt a választ kaptam, hogy ha az
Önkormányzat átvállalja a díjat, ő ezért nem kér pénzt. Nyílván azokhoz a személyekhez fog
kimenni házhoz, akik mozgásilag korlátozottak, de ezért nem fog plusz díjat kérni. A díjjal
kapcsolatos egyeztetés még folyik a kórházzal, de a költségvetésbe meghatározott keretbe
bele fog férni. A határozat-tervezetbe a 2. pontba vegyük bele, hogy folytatólagosan 2017.
december 31-ig. Ez a kiegészítés lesz a határozat-tervezetben, ami szavazásra kerül. Van-e
hozzászólás?
Dakóné Harkai Csilla képviselő: Nagyon örülök neki, hogy eljutottunk idáig, hogy a régóta
emlegetett labor ingyenes. Remélem, hogy a lakosság is értékeli. Külön öröm, hogy házhoz
is mennek. A kampányunkban is szerepelt és elértük.

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Nagyon örülök, és nagyon szerencsés vagyok, hogy
ilyen képviselőtársaim vannak, akiknek ötletei szinte az egész lakosságot érinti. Nyilván a
költségvetés behatárolt, de ez is egy olyan terület volt, ami hosszú idő óta komoly probléma.
Eljutottunk oda, hogy ezt most meg fogjuk tudni szavazni.
Bende László képviselő: Dilemma még bennem, hogy nem tudtunk beletenni egy bizonyos
összeget. Gyakorlatilag ez egy biankó csekk. Azért határoztuk meg a 2017. év végét, hogy
lássuk, mennyit kell erre a szolgáltatásra félretennünk a költségvetésből. Azután ezt a
dátumot kitoljuk a későbbiekre is.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
164/2016. (IX.08.) számú határozata
Együttműködési Megállapodás megkötése a GYÓGY-ÁSZ Kft-vel a laborvizsgálatok
díjának fedezésére, a lakiteleki lakosok vonatkozásában
Lakitelek Önkormányzat Képviselő- testülete Zobokiné
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Kiss

1. A Képviselő-testület 2016. szeptember 15-től
vonatkozásában a laborvizsgálat díját átvállalja.

a

Anita

polgármester

lakiteleki

lakosság

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert, hogy a
GYÓGY-ÁSZ KFT-vel együttműködési megállapodást kössön a laborvizsgálati
díjak megfizetésével kapcsolatban.
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Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- pénzügy
- GYÓGY-ÁSZ Kft.
- Irattár

Hajdú István egyéni vállalkozó önkormányzati
támogatásának elszámolása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A bizottsági ülésekre érkezett be az elszámolás, azóta
átnéztük, de még további kiegészítésre szorul. A határozat-tervezetben az szerepel, hogy
akkor dönt a Képviselő-testület ennek elbírálásáról, ha a hiányzó adatok is beérkeznek.

Hajdú István szerződése lejárt a KLIK-kel a nyár folyamán. A legkedvezőbb ajánlattevővel
meg is kötötte a szerződést. Itt nekünk még függő dolgunk van Hajdú Istvánnal.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
165/2016. (IX.08.) számú határozata
Hajdú István egyéni vállalkozó önkormányzati támogatásának elszámolása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő- testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
-

Lakitelek Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita
polgármestert, hogy bekérje Tiszaug Önkormányzatától és a KLIK-től, a 2013/2014.
illetve a 2014/2015. tanévekre Hajdú István egyéni vállalkozó részére kifizetett iskolai
személyszállításhoz kapcsolódó elszámolást.

-

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdú István által benyújtott elszámolást,
fenti információk birtokában fogja elbírálni.
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Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Hajdú István egyéni vállalkozó
- Pénzügyi csoport
- Irattár

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
rendelet megalkotása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Most egy határozatról dönt a Képviselő-testület, amit
majd véleményezésre el kell küldeni és majd utána fogunk dönteni az elfogadásról. Van-e
kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
166/2016. (IX.08.) határozata
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról szóló döntés
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület támogatja a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló önkormányzati rendelet megalkotását, és felkéri Zobokiné Kiss Anita
polgármestert, hogy az 1995. évi LIII. törvényben meghatározottak szerint a jelen
határozat mellékletét képező rendelet-tervezetet jóváhagyás céljából küldje meg
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályának.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája
- Irattár

RENDELET-TERVEZET (Határozat-tervezet melléklete)

Lakitelek Önkormányzat
…./2016. (IX.09.) számú rendelete
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Lakitelek Önkormányzata hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.)
35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdésében, a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi, továbbá az Emberi Erőforrások
Bizottsága, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 48.§ (3) bekezdése alapján a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS
1. Általános rendelkezések
1. §
Lakitelek
Önkormányzata
(továbbiakban:
Önkormányzat)
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást szervez és a hulladékgazdálkodásról kötelező helyi közszolgáltatás útján
gondoskodik.

2. §
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma: a közszolgáltatás körébe tartozó
hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése, a megfelelő engedéllyel rendelkező
hulladékkezelő létesítmény fenntartása és üzemeltetése.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a hulladék alábbi fajtáira:
a) háztartási hulladék,
b) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék,
c) elkülönítetten gyűjtött hulladék,
d) lomhulladék,
e) építési-bontási hulladék,
f) közterületen elhagyott hulladék,
g) biológiailag lebomló hulladék,
h) vegyes hulladék.
(3) Területi hatálya: Lakitelek közigazgatási területére terjed ki.
(4) A rendelet személyi hatálya kiterjed Lakitelek közigazgatási területén lévő ingatlanok
használóira (a továbbiakban: ingatlanhasználók), gazdálkodó szervezetekre.
(5) Akire a rendelet személyi hatálya kiterjed, köteles igénybe venni a közszolgáltatást.
2. Közszolgáltató
3. §
(1) Lakitelek Önkormányzata a településen a hulladékgazdálkodást közszolgáltatás útján
látja el.
(2) A helyi közszolgáltatásba kötelezően bevont területek ingatlanhasználói kötelesek a helyi
közszolgáltatást igénybe venni, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik.
(3) Lakitelek Önkormányzata az (1) bekezdés szerinti közszolgáltatás teljes körű biztosítása
érdekében szerződést kötött az FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társasággal (6521 Vaskút, 0551/2 hrsz., cégjegyzékszám: 03-09-126039, adószám:
4290054-2-03, képviseli: Agatics Roland ügyvezető) (továbbiakban: Közszolgáltató). A
szerződés értelmében Lakitelek Önkormányzata az elkülönítetten gyűjtött települési szilárd
hulladék elszállításával, begyűjtésével, összegyűjtésével és ártalommentes elhelyezésével a
Közszolgáltatót bízza meg. A közszolgáltatás végzésére kizárólag a Közszolgáltató, mint
egyedüli közszolgáltató jogosult és köteles.
(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységének ellátásához jogosult alvállalkozót
igénybe venni az elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,
hasznosítására és ártalommentes elhelyezésére. A Közszolgáltató alvállalkozója a
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi Miklós u. 39.). A
Ht. 35.§ b) pontjára és a Ht. 41.§ (2) bekezdésére utalva a közszolgáltató kizárólagos
jelleggel jogosult és köteles a közszolgáltatás keretében gyűjtött, hasznosítással, lerakással
ártalmatlanítható hulladékot alvállalkozója által működtetett hulladéklerakóban, ártalmatlanítás
és hasznosítás céljából elhelyezni.

(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységen belül a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, szállítása, kezelése,
hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetése feladatokat az FBH-NP Nonprofit KFT, a
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közösen végzik.

Az FBH-NP Nonprofit KFT mint közszolgáltató rendelkezik közszolgáltatási engedéllyel és
minősítési engedéllyel.
4. §
(1)
Az Önkormányzat szükség esetén gondoskodik a Közszolgáltató javaslata alapján a
hulladékgyűjtő pontok kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és a Közszolgáltató
útján a működtetésükről, valamint biztosítja a közterület térítésmentes használatát az
indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez.
(2) Az önkormányzat együttműködik a Ht. 32/A. § (1) bekezdésben meghatározott
feladatokra Koordináló szervként kijelölt NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Koordináló szerv).
Az Önkormányzat jelen rendeleti szabályozással is elősegíti az Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltak végrehajtását.

3. Személyes adatok kezelése
5. §
(1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató kérésére a személyes adatait a
Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani.
(2) Közszolgáltató jogosult nyilvántartást vezetni az azonosításhoz feltétlenül szükséges
adatok feltüntetésével az ingatlanhasználókról, a közszolgáltatással összefüggésben
jogosult kezelni az ingatlanhasználók személyes adatait.
(3) A Közszolgáltató jogosult kezelni az ingatlanhasználó alábbi adatait:
a. családi és utóneve, születési családi és utóneve
b. születési helye
c. születési ideje
d. anyja születési családi és utóneve
e. a közszolgáltatással érintett ingatlan címe.
(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat
elsődlegesen az ingatlanhasználók adatszolgáltatása alapján ismeri meg.
(5) A Közszolgáltató az ingatlanhasználók adatait a közszolgáltatási jogviszony létrejöttétől
annak megszűnéséig, vagy az abból eredő követelés fennállásáig kezelheti. A jogviszony
megszűnését követően a Közszolgáltató az adatokat megsemmisíti.
(6) A Közszolgáltató az ingatlanhasználónak a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvényben (továbbiakban: Ht.) meghatározott, a közszolgáltatással összefüggő személyes
adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény,
valamint e rendelet előírásai szerint kezeli, ennek keretében:
a) jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében
adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében a
részére átadott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából
harmadik személynek átadni;
b) mint adatkezelő vagy tevékenységi körében adatfeldolgozó gondoskodik az adatok
biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek törvény, valamint az egyéb adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek;

c) az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen;
d) törvényben meghatározottakon túli egyéb személyes adatokat csak célhoz kötötten
és az ingatlanhasználó hozzájárulásával kezeli.
(7) A Közszolgáltató
a) személyes adatokat csak akkor továbbíthat, valamint különböző adatkezeléseket
akkor kapcsolhat össze, ha ahhoz az ingatlanhasználó hozzájárult, vagy törvény azt
megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve
teljesülnek;
b) az ingatlanhasználó által megadott adatokat mindaddig kezeli, amíg az
ingatlanhasználó nem kéri azok törlését vagy zárolását;
c) az ingatlanhasználónak a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó
kötelezettsége megszűnését követően az ingatlanhasználó adatait a jogszabályi
előírásoknak megfelelően törli az elektronikus rendszereiből;
d) az adatok törlése helyett zárolja a személyes adatot, ha azt az ingatlanhasználó
kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés
sértené az ingatlanhasználó jogos érdekeit;
e) a zárolt személyes adatot kizárólag addig kezelheti, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
II. FEJEZET
Települési hulladékkal kapcsolatos feladatok és kötelezettségek
6. §
Az Önkormányzat Ht-ben meghatározottakon túl – a települési hulladékkal kapcsolatos
feladatai körében:
a) Ht. és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló
kormányrendeletben meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) köt;
b) a Ht. rendelkezései alapján a tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon

ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállításáról és kezeléséről
gondoskodik;
c) a közszolgáltatási szerződés az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről

gondoskodik.
5. Az ingatlanhasználó kötelezettségei
7. §
(1) Az ingatlanhasználó kötelessége hogy
a) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében,
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a
növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

b) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa,
c) részt vegyen a településen működő elkülönített hulladékgyűjtésben,
d) a települési hulladék olyan összetevőit, melyet a közszolgáltatás keretében
begyűjteni és elszállíttatni nem lehet, köteles a Ht. és egyéb vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően gyűjteni.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben
az ingatlanon keletkező rendszeres települési hulladék mennyiségét, nem rendszeres
hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét. A hulladékszállítási
közszolgáltatás új igénybevételi kötelezettség keletkezéséről e rendelet 1. melléklete szerinti
nyomtatványt kell alkalmazni. Ezen nyomtatványban rögzített adatok feldolgozásával a
közszolgáltatási szerződés az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között a Közszolgáltató
aláírása napján létrejön.
(3) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana
egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül
vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az
ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól
elkülönítetten gyűjteni, és arra a közszolgáltatást igénybe venni.
(4) Az a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó, aki a háztartási hulladékhoz hasonló
hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött – termelési vagy elkülönítetten gyűjtött –
hulladék kezeléséről a Ht–ben meghatározottak szerint gondoskodik, nem köteles a
közszolgáltatás igénybevételére.
(5) A tartósan nem használt - minimum 6 hónap - belterületi és külterületi ingatlanokon
valamint az üdülőingatlanok esetében azoknál, ahol az ingatlanhasználója állandó lakosként
van nyilvántartva, szüneteltethető a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele.
(6) A közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére vonatkozó kérelmét az
ingatlanhasználó a szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal
megelőzően írásban köteles bejelenteni a Hivatalnak és a közszolgáltatónak.
(7) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.
6. A Közszolgáltató kötelezettségei
8. §
A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a
rendeletben foglaltak szerit köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladékkezelő telepre
és annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályok betartásával
gondoskodni.

III. FEJEZET
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI közszolgáltatás igénybevétele
7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
9. §
(1) A közszolgáltatási szerződés nyilvános, azt az Önkormányzat a honlapján közzéteszi.

(2) A közszolgáltatási szerződésnek a Ht-ben, a közszolgáltató kiválasztásáról és a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződésről
szóló
Kormányrendeletben
meghatározottakon túl az alábbiakat kell tartalmaznia:
a. a közszolgáltatási tevékenység végzésének általános szabályait;
b. a közszolgáltatás teljesítésére alvállalkozó igénybevételének módját, mértékét és az
alvállalkozó(k) által végezhető tevékenységeket;
c. a közszolgáltatási tevékenység ellenőrzésére vonatkozó szabályokat;
d. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási üzletszabályzatot;
e. az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és
adatszolgáltatási rendszer működtetésének módját;
f. annak biztosítékait, hogy a Közszolgáltató egyéb tevékenységei a közszolgáltatási
szerződésben meghatározott közszolgáltatás nyújtását nem veszélyeztethetik;
g. a
Közszolgáltató
üzemeltetésében
álló
hulladékkezelő
létesítmények
működtetésének hatósági engedélyben vagy más jogszabályban nem szabályozott
szabályait.
(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás és egyéb feladatai ellátásához foglaltak betartása
mellett – jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők igénybevételére az alábbi
feltételekkel:
a. A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel,
mintha saját maga teljesített volna.
b. A Közszolgáltató az alvállalkozók által okozott károkért teljes helytállási
kötelezettséggel tartozik.
10. §
A helyi kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében jogviszony a
Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között az alábbi módon jöhet létre:
a. a közszolgáltatás első igénybevételével vagy
b. ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási
készségét bizonyítja vagy
c. a szerződés írásba foglalásával az 1.melléklet szerint.
8. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
11. §
(1) Az igénybeveendő gyűjtőedények, illetve gyűjtőeszközök felsorolását a jelen rendelet 2.
melléklete tartalmazza.
(2) Az ingatlanhasználó
rendelet 2. mellékletének
képező papír, műanyag,
hulladékokat a házhoz
rendelkezésre bocsátott,
edényben külön gyűjti.

a települési hulladék részét képező kommunális hulladékát a
a) pontja szerinti edényzetben, míg a települési hulladék részét
üveg és fém (a továbbiakban: elkülönítetten gyűjtött hulladék)
menő elkülönített gyűjtés keretében a Közszolgáltató által
a rendelet 2. mellékletének b) pontja szerinti hulladékgyűjtő

(3) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített szabványos gyűjtőedények
típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a
Közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett
hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével.

(4) A kommunális hulladék ürítésének gyakorisága Lakitelek község közigazgatási területén:
heti sűrűségű ürítés egész évben, a Közszolgáltató által meghatározott napon 06.00 óra
utáni időben.
(5) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat tartalmazó gyűjtőedények ürítésének gyakorisága
hetente egy alkalommal, a helyben szokásos ürítési napon.
(6) A települési hulladék elszállítását végző jármű személyzete csak az adott ingatlanon
rendszeresített szabványos gyűjtőedényben elhelyezett hulladékot köteles elszállítani.
(7) A Közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék
mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha az a Közszolgáltató által
rendszeresített zsákban van kihelyezve.
(8) Amennyiben a hulladék begyűjtésére előre nem látható rendkívüli ok miatt az erre kijelölt
napon nem kerülhet sor, a Közszolgáltató köteles az esetlegesen elmaradt szolgáltatást 24
órán belül vagy az akadály elhárulását követően haladéktalanul elvégezni.
9. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények
elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
12. §
(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni.
Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében
szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti
közterület-használati engedély alapján lehet.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
Közszolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási
napon lehet kihelyezni a közterületre, és legkésőbb reggel 6.00 óráig, – kivéve a tartósan
engedélyezett elhelyezést – ezen időpont után, illetve a késve kihelyezett gyűjtőedény
ürítésének és a hulladék elszállításának elmulasztása a Közszolgáltatónak nem róható fel. A
szállítást követően az edényeket köteles az ingatlanon belüli területre visszahelyezni.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedényből válogatni
(guberálni) tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos
forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének
előidézésével.
13. §
(1) A rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és
esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.
(2) A gyűjtőedényben az ürítés miatt keletkezett kárt a Közszolgáltató köteles megtéríteni.

14. §
(1) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes
anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy
mások életét, testi épségét, egészségét.
(2) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben továbbá települési hulladéknak nem minősülő
hulladék, különösen építési és bontási hulladék, állati tetem, valamint hulladékudvaron
gyűjthető elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék.
(3) Ha a gyűjtőedényben olyan kommunális hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték,
hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására
köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
10. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó
külön rendelkezések
15. §
(1) A települési hulladékra nézve az évente kettő alkalommal történő lomtalanítás
megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik. A lakosságot a helyben
szokásos módon a lomtalanításról a Közszolgáltató és az Önkormányzat értesíti.
(2) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a
Közszolgáltató gondoskodik.
(3) A hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban
helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen megjelölt.
(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve
ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(5) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
a. építési - bontási hulladék,
b. veszélyes hulladék,
c. vegyes hulladék,
d. biológiailag lebomló hulladék.
11. Lakossági eredetű egyéb szilárd hulladék gyűjtése
16. §
Az ingatlanhasználó a biológiailag lebomló hulladékot, a települési hulladékot, az építésibontási hulladékot, veszélyes hulladékot gyűjtőhelyre, vagy hulladékgazdálkodási
létesítménybe szállíthatja és a jogosultnak átadhatja vagy a megfelelő jelzésű
gyűjtőedényben helyezheti el.
12. Elkülönítetten gyűjtött hulladék
17.§
(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot
a vegyes hulladéktól elkülönítve gyűjti és

a) a gazdálkodó szervezet kivételével az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által

rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényben elkülönítetten gyűjtött e hulladékokat a
közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató részére átadja;
b) a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött e hulladékainak

kezeléséről a Ht-ben meghatározottak szerint gondoskodik, így e hulladékait a
Közszolgáltató részére is átadhatja.
(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe az alábbi
újrahasznosítható hulladékok helyezhetők el:
a) papír,
b) műanyag,
c) fém,
d) üveg,
e) egyéb, nem veszélyes csomagolási hulladék.
(3) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített
gyűjtőedény tartalmát.
(4) Amennyiben a gyűjtőedényben nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került
elhelyezésre, úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését
dokumentálja, és az ingatlanhasználót felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni
betartására. A Közszolgáltató a gyűjtőedénybe így elhelyezett hulladékot települési vegyes
hulladékként szállítja el hulladékkezelés céljából. Az ingatlanhasználó a válogatás fajlagos
költségét a következő havi közszolgáltatási díjjal együtt, többletköltségként megfizeti. A
többletköltséget a számlán külön kell feltüntetni.
(5) Ha a Közszolgáltató (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követően az
ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a hulladékgyűjtés szabályait sérti oly
módon, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben nem a
megfelelő hulladékot helyezi el, és ezt a Közszolgáltató észleli, úgy a Közszolgáltató a
hulladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és a dokumentumokat megküldi a
települési jegyző részére, egyidejűleg kezdeményezi hulladékgazdálkodási bírság
kiszabását.
(6) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen
használt, elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények szükség szerinti
javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján
gondoskodik, amennyiben a javítás, pótlás vagy csere oka a Közszolgáltató hibájából ered.
Ellenkező esetben az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet
javításáról, pótlásáról, cseréjéről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.
(7) Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a Közszolgáltató által rendelkezésére
bocsátott és a Közszolgáltató vagy az önkormányzat tulajdonát képező elkülönítetten gyűjtött
hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edényt átveszi, és a birtokbavételt aláírásával
igazolja a kárfelelősség egyidejű vállalásával.
(8) Az ingatlanhasználó sajátjaként köteles gondoskodni az általa birtokba vett elkülönítetten
gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről,
rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán tartásáról. A
településről történő elköltözés, illetve elhalálozás esetében az edényzet visszaadásáról
köteles gondoskodni az ingatlanhasználó, illetve annak örököse.
(9) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékgyűjtő edény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése
vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárért az ingatlanhasználó a polgári jog szabályai

szerint felel, a Közszolgáltató a kár észlelését követő 30 napon belül írásban felszólítja az
ingatlanhasználót a kár megtérítésére.
(10) Az (1)-(9) bekezdésben nem szabályozott egyéb esetekben a természetes személy
ingatlanhasználó az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékait hulladékgyűjtő pontra,
hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot
kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja ha a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egyébként a Közszolgáltató részére megfizette.
(11) A (10) bekezdés szerinti gyűjtőponton az alábbi hulladék elkülönített gyűjtése, kezelése
térítésmentes közszolgáltatás keretében történik:
a. papír,
b. üveg,
c. műanyag,
d. egyéb, nem veszélyes csomagolási hulladék.
(12) A kötelező közszolgáltatás keretében térítésmentesen kerül sor január hónapban a
díszüket vesztett karácsonyfa összegyűjtésére és elszállítására.
13. Elhagyott hulladék elszállítása
18. §
Ha az Önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott, vagy azon ellenőrizetlen
körülmények között elhelyezett hulladék korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék
elszállítására és kezelésére vonatkozó Ht. szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a
hulladék elszállításáról és kezeléséről a Közszolgáltató külön szerződés keretein belül
gondoskodik.
14. Az üdülőingatlanokra és a külterületi ingatlanokra vonatkozó speciális szabályok
19. §
(1) Az üdülőingatlanokon és a külterületi ingatlanokon a közszolgáltatás a rendszeresített
közszolgáltató emblémájával, cégjelzéssel ellátott, műanyag zsák biztosításával történik.
(2) Abban az esetben, ha az üdülőterületi ingatlan használója állandó lakosként van
bejelentve, akkor rá a belterületi állandó lakos ingatlanhasználóra vonatkozó szabályok
érvényesek azzal a különbséggel, hogy a közszolgáltatás biztosítása hulladékgyűjtő
zsákokkal történik. A közszolgáltatásért a belterületi állandó lakos ingatlanhasználókkal
megegyezően 4 negyedévi díjat köteles fizetni.
(3) Az üdülőterületi ingatlanok esetében a közszolgáltató ingyenesen - általa meghatározott
részletekben és helyen – az ingatlanban állandó lakosként nyilvántartott magánszemély
részére, ingatlanonként évi 52 db 80 literes, kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló
zsákot, valamint 52 db 80 literes, elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló zsák
átvételére ad lehetőséget.
a) A nem állandó lakosként nyilvántartott, üdülő magánszemélyek részére ingatlanonként
évi 26 db 80 literes, kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló zsákot, valamint 26 db 80
literes, elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló zsák átvételére ad lehetőséget.
b) A külterületi ingatlanok esetében ingatlanonként évi 52 db 80 literes, kommunális
hulladék gyűjtésére szolgáló zsák, valamint 52 db 80 literes, száraz hulladék gyűjtésére
szolgáló zsák átvételére ad lehetőséget.

(4) A zsákfelvétel során az ingatlan használója köteles igazolni magát személyigazolvánnyal
és/vagy lakcím igazoló okirattal. Amennyiben meghatalmazott veszi át a zsákot, köteles az
ingatlantulajdonos által két tanú előtt aláírt meghatalmazást bemutatni. Ezen iratok
hiányában a Közszolgáltató nem köteles a zsákok kiadására.
(5) Az üdülőingatlanok és a külterületi ingatlanok használói is kötelesek betartani a rendelet
elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó rendelkezéseit.
IV. FEJEZET
NEM LAKOSSÁGI EREDETŰ EGYÉB HULLADÉK
15. A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési
hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások
20. §
(1) A gazdálkodó szervezet – a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett,
nem elkülönítetten gyűjtött és a nem hasznosított vagy ártalmatlanított hulladékuk vagy más
módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a
hasznosításáról gondoskodni.
(2) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a gazdálkodó
szervezet
a) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy
hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a
kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot környezetvédelmi hatósági engedéllyel
rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a gazdálkodó szervezet külön
engedély nélkül maga is elszállíthatja. Amennyiben a hulladékot jellege vagy összetétele
miatt az egyéb ártalmatlanító hely nem veheti át, annak elhelyezésére a kijelölt ártalmatlanító
helyet kell igénybe venni.
(4) A hulladék elszállításához egyebekben hulladékszállítási tevékenységre a
Közszolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó
szervezetet is igénybe lehet venni.
(5) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a
szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és más
környezetterhelést ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék
eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot
helyreállításáról a szállító köteles gondoskodni.
(6) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó
szervezet, saját szállítás esetén pedig a gazdálkodó szervezet az átvett, illetve átadott
hulladék mennyiségét és összetételét - a külön jogszabályokban meghatározott módon és
tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani, és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.
(7) A (6) bekezdésben előírt kötelezettség – a külön jogszabályokban meghatározottak
szerint – mind a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanító
hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli.

(8) Ha a gazdálkodó szervezet a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre
szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni az
üzemeltető részére.
21. §
Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a
Közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő
megállapodásuk alapján a Közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt
mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlanhasználó
rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és gondoskodik a kijelölt
ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. Az ingatlanhasználó a Közszolgáltató részére a
megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni.
22. §
(1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladékbirtokos,
illetőleg az általa szállításra igénybevett gazdálkodó szervezet köteles a közterület
tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.
(2) A hulladékbirtokos köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás, illetve
engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen
24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer
környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan
elszállíttatásáról.
(3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a
gyalogosforgalom biztonságát nem veszélyeztető módon az alábbi előírások megtartásával
helyezhet ki:
a) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a
szállítójármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor
haladéktalanul megtörténhessen;
b) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti
forgalom zavarásával oldható meg, az a.) pontban foglaltak szerint kell eljárni;
c) egyéb útvonalakon a konténert a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.
(4) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell
tüntetni a hulladékbirtokosnak, illetőleg a szállításra igénybevett gazdálkodó szervezetnek
nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer azonosítószámát.
V. FEJEZET
A közszolgáltatás díjmegfizetésének módja
23.§
(1) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat
utólagosan, a Koordináló szerv által negyedévente utólag kiállított és megküldött számla
alapján köteles megfizetni a Koordináló szerv részére.

(2) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
ingatlanhasználó a Koordináló szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra,
annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Koordináló szerv válaszát megküldi.
(3) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III. 31.)
Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.
A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a
nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv
által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben
keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az
így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a
közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.
A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által
nem
megfelelő
adattartalommal kiállított
számlákkal
kapcsolatos
valamennyi
következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.
A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs
közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető,
hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult
ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1)
bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik
megállapítása érdekében.
A fentiek szerint rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett
szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1)
bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon
belül.
Ezen korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a
Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.
A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett
közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.

VI. FEJEZET
Záró rendelkezések
24. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladék kezelésére irányuló
kötelező közszolgáltatás szabályairól szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet.

15. NAPIREND -

Lakitelek Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A közbeszerzési szabályzat módosítása szükséges a
törvénynek való megfelelés miatt.
Csikós Mihály képviselő: Tulajdonképpen a korábbi eljáráson alapul a szabályozás.

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1
tartózkodással elfogadta.
Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének
167/2016. (IX.08.) számú határozata
Lakitelek Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület elfogadja és jóváhagyja Lakitelek Önkormányzat melléklet
szerinti Közbeszerzési Szabályzatát.
Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Beruházási csoport
- Irattár

16. NAPIREND -

Egyéb ügyek

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Arra gondoltunk, hogy legyen falunapunk, és a Szent
Mihály napi programokkal egybekötve. Korábban beszéltem a lakosokkal, hogy milyen
időpontot javasolnak falunapra, és a többség a szeptemberi időpontot jelölte meg. Így most
szeptember 24-én falunapot tartunk, melyre minden lakost, minden képviselőt, a járási
hivatal vezetőjét, a környező települések lakóit, tehát mindenkit tisztelettel és nagy
szeretettel várunk. Ezt a falunapot próbáljuk úgy megszervezni, hogy mindenkit
megmozgassunk, akit csak lehet. Szeretnénk egy utcák egymás közti vetélkedőjét
megszervezni. Hat fős csapatok jelentkezését várjuk, egy-egy utcából. Elsősorban logikai
verseny lenne, nem erőnléti, tehát bármely korosztály számára ajánlott. Egy meglepetés
jutalom lenne a győztesnek.
Csikós Mihály képviselő: Még arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy december 31-ig
kell beadni a rendezési tervet. A lakosságot is szeretném tájékoztatni erről, és akinek
módosító javaslata van ezzel kapcsolatban, tegye meg szeptember 30-ig és majd az októberi
ülésen ezt megtárgyaljuk.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Nagy öröm, hogy három utcát sikerül leaszfaltozni, de
a meglévőket is karban kell tartani. Szeptemberben a kátyúzás is el lesz végezve.
Mihalik Tibor képviselő: Bizottsági ülésen már beszéltünk róla, hogy a KRESZ táblák
láthatósága nem mindenhol megfelelő. Újra fel kell hívni a lakosság figyelmét arra, hogy a
megnőtt fák, bokrok, metszéséről gondoskodni kell. A másik, hogy a kutyatartás és az ezzel
kapcsolatos teendők felfrissítése újra megtörténjen a lakosság felé.

Csikós Mihály képviselő: A táblákkal kapcsolatban nincs egyszerű dolguk a kollégáknak.
Fákat kell kivágni, itt kényszer kivágásra is sor kerül. Van, aki önként kivágja, van, akit
győzködni kell. A munkálatokban minden segítséget megadunk.
A könyvtár felújításával sajnos még nem történt döntés. A kerékpárúttal kapcsolatban a
nyomvonal már megvan, folyik az egyeztetés az egyéb beruházásokkal kapcsolatban is.
Remélem, hogy az októberi ülésre már konkrétum is lesz. Az egészségházzal kapcsolatban
még ebben a hónapban meg fogjuk kapni a korrigált terveket, és akkor ebben is tovább
tudunk lépni. A csapadékvíz elvezetési projektben jártuk az utcákat, mértünk, egyeztettünk a
közművekkel, gyakorlatilag azzal is előrébb haladtunk.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Az orvosi rendelő feletti szolgálati lakással
kapcsolatban, mi a helyzet? Az előző albérlő fizet, nem fizet?
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Kiköltözött a benne lakó az ingatlanból, a főcsap nem
lett elzárva, a csap elöregedett volt, és ott olyan mértékben zúdult a víz, hogy elöntötte az
orvosi rendelőt a kiköltözést követő másnap. Akkor természetesen felhívtuk a biztosítót is,
aki felmérte a kárt. Még mindig nem kaptunk pénzt belőle. A felújítási költség kb másfél millió
Ft. A benne lakó korábban önkormányzati dolgozó még nem adta vissza az ingatlant, attól
függ, mennyit fizet a biztosító és a különbséget majd fizetik. Kifizetik, vagy ez még
egyeztetés kérdése. Kiderült, hogy ez az épület jócskán alul biztosított volt, így a kártérítés
összege is ezzel arányos. Ennek kapcsán az összes biztosítást is felülvizsgáljuk. Ez most
van folyamatban. Kb 750 ezer forintot fog adni a biztosító a beázás miatt, a különbség és a
többi költség pillanatnyilag az Önkormányzat költségvetését terheli. Minden segítséget
megadtunk a rendelő helyreállítása érdekében.
Csikós Mihály képviselő: A nem pénzben kifejezhető kár is óriási volt ezzel kapcsolatban.
Dakóné Harkai Csilla képviselő: A fűtéssel kapcsolatba mi lesz a megoldás? Most
átköltözik hozzánk a második körzet?
Zobokiné Kiss Anita polgármester: A Doktor úr már így is nagyon sokat teljesít, viszi a
másik körzetet is. Fűtés már van, arról gondoskodtunk, bár ez a fajta fűtés nagyon költséges.
Most van folyamatban az egyeztetés egy másik orvossal, aki szeretne ide jönni a
Településre. Ettől is függ, hogy hogyan lesz tovább.
Dakóné Harkai Csilla képviselő: Még azt szeretném kérni, hogy szombaton a Művelődési
Házban lesz az idősek napja, szeretném, ha minél többen el tudnánk menni erre a
rendezvényre.
Sütő Lászlóné, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetője: Tisztelettel meghívnám én is
a Polgármester asszonyt és a Képviselőket is a szüreti mulatság rendezvényünkre, ami
október 1-jén lesz. Szeretettel várunk benneteket!
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Köszönjük szépen. Van-e az „Egyebek” napirendi
pontban még kérdés, hozzászólás?
Amennyiben további hozzászólás nincs, a nyílt testületi ülést bezárom, és zárt ülést rendelek
el.
kmf.
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