JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő - testületének
2017. február 9-i rendes, nyílt üléséről

Rendeletek: 2, 3, 4, 5/2017. (II.10.)
Határozatok: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/2017. (II.09.)

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 9-én 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
pénzügyi csoportvezető
Gondozási Központ mb. vezetője
Laki-Konyha Kft. ügyvezetője
Könyvtárvezető
Szivárvány óvoda vezetője
programszervező
jegyzőkönyvvezető
Muzsikál az erdő alapítvány elnöke
Himalája
Blue
Kft.
ügyvezető
Himalája Blue Kft. képviselője
adóügyi munkatárs

Dr. Pethő Anada Zsuzsa
Kis Nándorné
Gálné Csomós Mária
Tóthné Balla Mária
Szabó Istvánné
Sütő Lászlóné
Galgóczy Zsolt
Németh Nóra
Szabó Lajos
Szénási Bertalan
Szénásiné Meskó Tünde
Szél Zoltán

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a Képviselő-testületi
ülésen! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, minden képviselő jelen van.
A napirendi pontokat szeretném kiegészíteni, ugyanis új napirendi pontot szeretnék felvenni
a 15. napirendi pontba, „Településrendezési terv M44-es út kijelölése okán tervezett
módosítás lezárása” címmel, a meglévő, „Pályázat benyújtása az EFOP-3.7.3-16 kódszámú
felhívásra” című 15. napirendi pontot pedig szeretném levenni, mivel nem az
önkormányzatnak kell pályázni, hanem közművelődési intézménynek.
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsátom a napirendet.
A Képviselő-testület a módosított napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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NAPIREND
1. Lakitelek Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
2. A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének

módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
3. Lakitelek Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
4. A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
5. A

közösségi
együttélés
szabályairól
jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

valamint

azok

elmulasztásának

6. Beszámoló a Községi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
7. Beszámoló a Gondozási Központ 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
8. Beszámoló a Himalája Blue Kft. 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
9. Beszámoló a Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
10. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
11. Tájékoztató a 2016. II. félévben megkötött szerződésekről

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
12. A 215/2016. (XII.20.) számú határozat módosítása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
13. Az 1342 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
14. Támogatás a Muzsikál az Erdő Alapítvány részére

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
15. Településrendezési terv M44-es út kijelölése okán tervezett módosítás lezárása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
16. Egyéb ügyek
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ZÁRT ÜLÉS
17. 2017. évi kitüntető díjak adományozása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Szeretném a 8. számú napirendi pontot előre venni,
mivel a Himalája Blue Kft. képviselői jelezték, hogy fontos elfoglaltságuk van. Továbbá a
Muzsikál az Erdő Alapítvány vezetője is hasonló kéréssel fordult felém, ezért ha megérkezik,
az őt érintő napirendi pontot is szeretném előre venni.
Szavazásra bocsátom a napirendi pontok sorrendjének módosítását.
A Képviselő-testület a napirendi pontok sorrendjének módosítását 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

8. NAPIREND -

Beszámoló a Himalája Blue Kft. 2016. évi tevékenységéről
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A díszsírhelyek idejének meghosszabbításával
kapcsolatban merültek fel kérdések. A temető beruházása, felújítása kapcsán le fogunk ülni
ezt átbeszélni. Megköszönöm a Himalája Kft. munkáját. Tisztelettel, kegyelettel és magas
színvonalon végzik ezt a szolgáltatást.
Van-e az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (II.09.) számú határozata
Beszámoló a Himalája Blue Kft. 2016. évi tevékenységéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Himalája Blue Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Himalája Blue Kft.
- Irattár
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14. NAPIREND -

Támogatás a Muzsikál az Erdő Alapítvány részére
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
Szabó Lajos, a Muzsikál az Erdő Alapítvány elnöke: A Muzsikál az Erdő
rendezvénysorozatnak küldetése van. Tizennégy éve jelentünk meg először
környezettudatos rendezvényeinkkel, mára már több elismerő díjjal büszkélkedhetünk.
Programjaink országosak. Az első nagy rendezvényünk itt lesz Kecskemét térségében. A
háromnapos program zárásaként a harmadik napon a gyereknapi rendezvényre itt
Lakiteleken kerül sor.
Bende László képviselő: Nagy örömmel tekintek a Tőserdőben tervezett programokra.
Az Együttműködési Megállapodásban azonban javaslom pontosítani, hogy mi a lakiteleki
helyszínhez nyújtjuk a támogatást, illetve az asztalokat, padokat.
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
12/2017. (II.09.) számú határozata
Támogatás a Muzsikál az Erdő Alapítvány részére
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita előterjesztését
megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület döntése értelmében a Lakitelek Önkormányzata a Muzsikál
az Erdő Alapítvány részére, 500.000,- Ft-os támogatást nyújt, melynek feltételeit
a mellékelt együttműködési megállapodásban rögzíti.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Muzsikál az Erdő Alapítvány
- Pénzügyi Csoport
- Irattár
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejön egyrészről,
Lakitelek Önkormányzata
Képviselő: Zobokiné Kiss Anita, Lakitelek polgármestere
Székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Adószáma: 15724629-2-03
Bankszámlaszáma: 52000018-11100018
másrészről a
Muzsikál az Erdő Alapítvány
Képviselő: Szabó Lajos, a Muzsikál az Erdő Alapítvány elnöke
Székhelye: 3060 Pásztó, Tari u. 7.
Levelezési cím: 3200 Gyöngyös, Gólya utca 28.
Adószáma: 18642036-1-12
Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11741055-20011033
között az alábbi feltételekkel:

Az együttműködési megállapodást megkötő fél, azaz Lakitelek Önkormányzata vállalja,
hogy:
 A „Muzsikál az erdő” 2017-es rendezvényét a lakiteleki színhelyen támogatja 500.000
(azaz ötszázezer) Forinttal, amelyet átutal a Muzsikál az Erdő Alapítvány számlaszámára
2017. március 31-ig.
 30 garnitúra sörpadot és asztalt biztosít a lakiteleki színhelyen.
 Megszervezi a helyi ételek kóstolóját. Biztosítja a főzés technikai hátterét, egytál étel
ebédet készít a szervezők, fellépők számára. A főzéshez szükséges alapanyagot a
Muzsikál az Erdő Alapítvány biztosítja.
 Áramot biztosít a hangosításhoz, a hangosítást a Muzsikál az Erdő Alapítvány biztosítja.
 Lakitelek Önkormányzata hivatalos oldalán, Tősfürdő hivatalos oldalán és facebook
oldalán lehetővé teszi a rendezvény megjelenését. Linkkel elérhetővé teszi, a Muzsikál az
Erdő Alapítvány honlapját.

Az együttműködési megállapodást megkötő fél, azaz a Muzsikál az Erdő Alapítvány
vállalja, hogy:
 Megszervezi a „Muzsikál az erdő” a Hírös Városban rendezvény 2017.05.28-i, vasárnapi
rendezvénynapját Lakitelek – Tőserdőn.
 Neves előadóművészeket, színvonalas programot biztosít a Lakitelek – Tőserdő
rendezvényhelyszínen.
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 A rendezvény honlapján, a programfüzetben támogatóként jeleníti meg Lakitelek
Önkormányzatát.
 Gyermeknapi programokat biztosít, ahová díjmentesen jöhetnek a település gyermekei.
Lakitelek, 2017. február ….

____________________________

___________________________

Szabó Lajos
Muzsikál az Erdő Alapítvány elnöke

1. NAPIREND -

Zobokiné Kiss Anita polgármester
Lakitelek Önkormányzata

Lakitelek Önkormányzat 2016. évi költségvetési
rendeletének módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéshez 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
2/2017. (II.10.) számú önkormányzati 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

834 743 eFt-ban
1 055 355 eFt-ban
220 612 eFt-ban

állapítja meg.
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/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 791 728 eFt bevétellel és 663 850 eFt kiadással hagyja
jóvá. Az intézményfinanszírozás összege 127 878 eFt.
A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 1.1.sz.
mellékletének részletezése szerint 174 576 eFt bevétellel és 174 576 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 11 123 eFt
működési bevétellel, 80 366 eFt működési kiadással, 5 000 eFt felhalmozási kiadással, 74
244 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 36 979 eFt működési
bevétellel, 40 383 eFt felhalmozási bevétellel, 80 528 eFt működési kiadással, 38 950 eFt
felhalmozási kiadással, 42 117 eFt intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3.
sz. mellékletének részletezése szerint.
5. §
A rendelet 6. § helyébe az alábbi szöveg lép:
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A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE
6. §
A Képviselő-testület a Községi Könyvtár 2016. évi költségvetését 567 eFt működési
bevétellel, 10 427 eFt működési kiadással, 1 658 eFt felhalmozási kiadással, 11 518 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 36 325 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: 2 943 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: 85 640 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, 2017. február 9.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző
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2. NAPIREND -

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?
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
13/2017. (II.09.) 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.

3. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Pénzügyi csoport
- Irattár

Lakitelek Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
elfogadása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Röviden összefoglalom az előterjesztést. A 2017. évi
költségvetés tervezésekor fontos kiadásokkal kellett számolnunk mindamellett, hogy egy
stabil, működőképes gazdálkodást akarunk megvalósítani.
A korábbi évekről volt egy tartozás, amit a jelenlegi képviselő-testület megörökölt. Ez a
Démász-tartozás, melynek ebben az évben 21 millió forintos törlesztő részlete válik
esedékessé. Részletfizetésben állapodtunk meg a Démász Zrt-vel úgy, hogy még ebben az
önkormányzati ciklusban a teljes tartozást ki fogjuk fizetni.
Van egy jelentős összegű függő ügyünk is. Ez a K&H 79 millió forintos ügye, melyből ugyan
korábban a K&H 44 millió forintot átutalt az önkormányzat számlájára a jogerős másodfokú
döntést követően, de ebből ki kellett fizetni az ügyvéd díját, mely 6 millió forint volt. A K&H
bank a kúriához fordult, és a kúria a bank keresetét jóváhagyta, így 79 millió forintos fizetési
kötelezettségünk keletkezett. Mi az Alkotmánybírósághoz fordultunk és kértük a fizetési
kötelezettség felfüggesztését. Abban az esetben, ha számunkra kedvezőtlen döntés születik,
ki kell fizetnünk ezt a jelentős összeget. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne a
működésre kapott pénzből kelljen kifizetni, ezért az Országgyűlési Képviselőnktől, Lezsák
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Sándortól is kértem, hogy segítsen ebben az ügyben. Ő írásban ígéretet tett arra, hogy
segíteni fog.
A finanszírozás, melyet a működésre kap a település, 2017-ben közel 34 millió forinttal
kevesebb, mint az elmúlt évben. Az iparűzési adóerő képesség alapján kapjuk a
finanszírozást. Az adóerő képességünk változott, ezért kevesebb a működésre kapható
összeg. Most jelenleg úgy tűnik, hogy többel csökken, mint amennyivel több iparűzési
bevétel várható ebben az évben.
Így indultunk neki az idei év költségvetésének tervezéséhez. A takarékos gazdálkodásnak
köszönhetően az előző évről közel 53 millió forint szabadon felhasználható pénzmaradvány
maradt. Természetesen a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány továbbra is
megvan, melyből különösen nagy összeget képvisel a Gondozási Központnál a Magyari
hagyaték 37 millió forintja.
Ha az elmúlt évi tárgyszámokat vesszük figyelembe, akkor egy nagyon szűkös és takarékos
gazdálkodást kell megvalósítanunk.
Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket és már több beadott pályázatunk van,
melyek elbírálását várjuk.
A beruházások között szerepel a Lakitelek-Kerekdomb kerékpárút megépítése, 5 külterületi
út teljes karbantartása, Könyvtár felújítása, külterületen napelemes közvilágítás, önerős
beruházásként a Gondozási Központ bővítése és felújítása. Előkészítés alatt áll az
Egészségház felújítása, turisztikai fejlesztés a Holt-Tisza partjánál, településközpont
kialakítása új parkolókkal és parkosítással, csapadékvíz elvezetés, belterületi utak szilárd
burkolattal történő ellátása.
Az önkormányzati rendezvényeket igyekszünk minél magasabb színvonalon megvalósítani.
Van-e az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet és a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet és a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (II.10.) számú önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2017. évi költségvetése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
23.§., valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján Lakitelek Önkormányzatának
2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A RENDELET HATÁLYA
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szervekre, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és annak bizottságaira.
A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
2. §
/1/ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2017.
évi költségvetésének
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- bevételi főösszegét
- kiadási főösszegét
- költségvetési hiány összegét

1 405 576 738 Ft-ban
1 580 796 597 Ft-ban
175 219 859 Ft-ban

állapítja meg.
/2/ A Képviselő-testület az /1/ bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a hiány belső finanszírozására szolgáló
működési célú pénzmaradvány igénybevétele
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

111 426 972 Ft
63 792 887 Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE
3. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi működési költségvetését jelen rendelet 1.sz.
mellékletének részletezése szerint 742 636 319 Ft bevétellel és 583 109 701 Ft kiadással
hagyja jóvá. Az intézményfinanszírozás összege 159 526 618 Ft.
A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 1.1.sz.
mellékletének részletezése szerint 755 235 936 Ft bevétellel és 755 235 936 Ft kiadással
hagyja jóvá.
A LAKITELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE
4. §
A Képviselő-testület a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetését 8 830 181 Ft
működési bevétellel, 80 753 983 Ft működési kiadással, 1 900 000 Ft felhalmozási
kiadással, 73 823 802 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 2. sz.
mellékletének részletezése szerint.
A GONDOZÁSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSE
5. §
A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetését 34 890 218 Ft működési
bevétellel, 38 882 951 Ft felhalmozási bevétellel, 75 889 039 Ft működési kiadással,
70 300 000 Ft felhalmozási kiadással, 72 415 870 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá
jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint.
A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE
6. §
A Képviselő-testület a Községi Könyvtár 2017. évi költségvetését 320 992 Ft működési
bevétellel, 12 604 938 Ft működési kiadással, 1 003 000 Ft felhalmozási kiadással,
13 286 946 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének
részletezése szerint.
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NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
7. §
Az Önkormányzatot megillető, feladatmutatóhoz kötött állami támogatások részletezése jelen
rendelet 5. sz. mellékletében található.

EU TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI, KIADÁSAI
8. §
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében Európai Uniós támogatással az alábbiak
szerint számol:

Projekt megnevezése
TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00007 Kerékpárút építés
Kerekdomb és Lakitelek között

Kiadás
240 000 000

VP-6.7.4.1.1-16 Könyvtár felújítása és energetikai
korszerűsítése
40 000 000
VP-6.7.2.1 Lakiteleki dűlőutak mechanikai
stabilizációja
102 000 000
TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi
infrastruktúra fejlesztések Lakitelek csapadékvíz
elvezetése szikkasztó árkokkal
80 000 000
TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás
infrastruktúrális fejlesztése (Egészségház fejlesztés,
felújítás)
86 815 209
TOP turisztika pályázat: Tőserdő Holt-Tisza part
fejlesztés
170 000 000
VP-6-7.2.1.4-17 Napelemes közvilágítás létesítése
3 500 000
Összesen:
722 315 209

EU
támogatás

Önerő

240 000 000

0

33 500 000

6 500 000

86 000 000

16 000 000

80 000 000

0

80 000 000

6 815 209

170 000 000

0
3 500 000
32 815 209

689 500 000

TARTALÉK KÉPZÉSE
9. §
/1/ A Képviselő-testület 2017. évi költségvetésében 13 000 000 Ft működési általános
tartalékot képez. A tartalék felosztásáról a Képviselő-testület dönt.
/2/ Környezetvédelmi céltartalék: 500 000 Ft.
/3/ Céltartalék árvízi védekezésre: 3 000 000 Ft.
/4/ Céltartalék körforgalom biztosíték visszafizetésére: 943 962 Ft.
/5/ Szennyvíztelep karbantartásra elkülönített céltartalék: 16 319 783 Ft.
/6/ Temető fejlesztésére elkülönített céltartalék: 8 270 982 Ft.
A költségvetésben szereplő tartalékok mindösszesen: 42 034 727 Ft.
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AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA
10. §
/1/ Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az alábbiak szerint
állapítja meg:
Önkormányzat
Művelődési ház
Településüzemeltetés
közfoglalkoztatott
Védőnői szolgálat
Önkormányzat II. körzet
Önkormányzat egyéb város
Polgármesteri Hivatal
közfoglalkoztatott
Községi Könyvtár
Gondozási Központ

24,00 fő
1,00 fő
11,00 fő
9,00 fő
2,00 fő
1,00 fő
9,00 fő
17,00 fő
1,00 fő
3,00 fő
17,00 fő

Összesen:
61,00 fő
közfoglalkoztatottak éves létszáma
MINDÖSSZESEN:

10,00 fő
71,00 fő

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL
FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK
11. §
A 2011. évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.) 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletből nem áll fenn az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége.

A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK
12. §
A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges a következő műveletekhez:
- értékpapír kibocsátás
- hitel-, kölcsönszerződés megkötése.
A Polgármester jóváhagyása szükséges a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése mellett
a következő műveletekhez:
- szerződés szerinti hitel/kölcsön felvétel, törlesztés
- szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése,
visszavonása.

A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
13. §
/1/ Lakitelek Önkormányzata az egységes költségvetést /bevételek beszedését, kiadások
teljesítését/ a Költségvetési törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az
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államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, az Államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak
megfelelően hajtja végre a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal útján.
/2/ A költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást a Lakiteleki Polgármesteri
Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre, melyre finanszírozási ütemterv
készült. /6. sz melléklet/
/3/ A költségvetési szervek ezen rendeletben meghatározott költségvetésének
végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a
bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv
vezetője felelős.
/4/ A 2017. évi feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás igényléséhez a költségvetési
szervek vezetői által szolgáltatott adatok 3 %-osnál nagyobb mértékű eltérése esetén,
amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, a költségvetési szerv vezetőjének
felelősségét meg kell vizsgálni.
/5/ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű pótelőirányzatok
saját hatáskörben történő felosztására, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási
kötelezettségével.
/6/ A költségvetési szervek 2017. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben
meghatározottakhoz képest
a Képviselő-testület évközi döntései eredményeként
módosulhatnak. Az előirányzatok módosítását kell kezdeményezni különösen az alábbi
esetekben:
-

bevételi többlet elérésekor.
új jogszabály, vagy jogszabályi változás következtében történő feladatmódosulás
esetén.

/7/ A költségvetési szervek részéről jelentkező évközi működéssel kapcsolatban felmerült,
nem tervezett támogatási igények Képviselő-testület által történő elbírálása előtt minden
esetben helyszíni ellenőrzés szükséges a kérés megalapozottságának felülvizsgálata
céljából. Ezen igényekkel kapcsolatban kötelezettségvállalás, megrendelés, kivitelezés
megkezdése testületi döntést követően lehet. Az ellenőrzés elvégzése a Lakiteleki
Polgármesteri Hivatal feladata.
/8/ A költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben
megemelhetik
a működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (elkülönített állami
pénzalapból, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, az irányító szerv
költségvetéséből származó kapott támogatáson felüli önkormányzati, kistérségi,
társulási, az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós
forrásból származó pénzeszköz)
a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, melynek ellenében az átadó a
feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást nem kér
az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele, mely nem az átvevő
költségvetési maradványából származik
a kölcsön, mely a kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléséből
származik
eredeti vagy módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel.
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/9/ A különböző jogcímeken eszközölt kiadások /vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, stb./
az időarányos felhasználás figyelembevételével történhetnek.
Az intézményi önállóság nélküli szakfeladatok /egészségügy, stb./ vezetői vásárlásnál,
szolgáltatás megrendelésénél stb. kötelezettséget a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal
pénzügyi csoportvezetője pénzügyi ellenjegyzésével vállalhatnak.
A beszerzések kizárólag a költségvetési rendeletben szereplő feladatok ellátására
korlátozódhatnak. Ettől eltérő igények költségvetésbe való beépítéséről a Képviselő-testület
dönt.
/10/ A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére az Áht. 24.§.(4)
bekezdésében meghatározott tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások az alábbiak:
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege /7. sz. melléklet/.
A közvetett támogatásokról készített kimutatás tartalmazza az adókedvezmények,
mentességek összesített adatait jogcímenkénti bontásban /8. sz. melléklet/.
Előirányzat felhasználási ütemterv /9. sz. melléklet/.
/11/ Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési
szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10 %-át.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. §
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik,
rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.
Lakitelek, 2017. február 9.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2017. (II.09.) számú határozata
A középtávú tervezésről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a 353/2011.(XII.30.) Korm.rend. 2.§. (1)
bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét az alábbiak
szerint határozza meg a 2018-2020. évekre:
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Bevételek

Önkormányzati
Bírság,
vagyon
Osztalék, pótlék, Bevétel
értékesítése
hozam
díj
összesen

Év

Helyi
adó

2018.
2019.
2020.

141 500
141 500
141 500

4. NAPIREND -

0
0
0

3 000
3 000
3 000

1 000
1 000
1 000

145 500
145 500
145 500

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Pénzügyi csoport
- Irattár

A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2017.
évi költségvetése
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Ezt a költségvetést is tételről tételre átbeszélte a
Képviselő-testület. Itt is van egy függőben lévő dolog, amely közel 30 millió forint. A korábbi
években kevesebb hozzájárulást fizetett a két község. Ezt az ügyet végig visszük és
reményeink szerint ez az összeg vissza fog kerülni Lakitelek Önkormányzatához. Takarékos
költségvetést állítottunk össze, így pillanatnyilag nem tudunk fizetésemelést adni, hiszen a
minimálbér megemelése is éves szinten 11 millió forintot jelent. Ezt is önerőből kell
finanszírozni, mégis, ha lesz rá mód év közben, akár visszamenőleg is meg fogjuk tudni
adni.
Van-e hozzászólás, kérdés? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozattervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2017. (II.09.) számú határozata
A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetésének
elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
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A Képviselő-testület a Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2017.
évi költségvetését elfogadja.

5. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Pénzügyi csoport
- Irattár

A közösségi együttélés szabályairól valamint azok
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
elfogadása

rendelet

/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/
Zobokiné Kiss Anita polgármester: A bizottsági üléseken javaslat érkezett a Képviselőtársak részéről, hogy ezt a rendeletet módosítani szükséges. Itt az előkertekről van szó.
Csikós Mihály képviselő: A meglévő utcák szélességén már nem tudunk változtatni, de az
ezután kialakuló utcákon, mint a Zalán utca, a Móricz Zsigmond utca stb. ott 18 méter utca
szélességet határoztunk meg.
Mihalik Tibor képviselő: Valószínű, hogy nem mindenkinek nyeri el a tetszését ez a
rendelet, de szerintem feltétlenül szükséges.
Dékány Zoltánné képviselő: Mi a helyzet az utcákra kiültetett bokrokkal? azokat is ki kell
vágni?
dr. Pethő Anada Zsuzsa jegyző: Ez az elkerítésre vonatkozik. Nyilván, ha az a bokor
akkora méretű, hogy akadályozza a kereszteződésben a kilátást, akkor azt meg kell
szüntetni.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Ebben a rendeletben szó van a kóbor kutyák
bírságolásáról is, amit nagyon helyesnek tartok.
Bende László képviselő: Sajnálatos, hogy ezekre a dolgokra is szabálymódosításokat kell
hozni. Számomra evidens, hogy vannak együttélési szabályok.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Sajnos vannak olyan élethelyzetek, amikor nem elég
egy szabály megalkotása, néha szankcióra is szükség van. Úgy reméljük, hogy ez a
módosítás a középút.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéshez további
hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.

kérdés,

A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással
ellenszavazat nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (II.10.) számú önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
következményeiről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
8. § (2) bekezdése és a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
közösségi együttélés alapvető szabályairól, ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a
következő rendeletet alkotta:
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy az önkormányzat a közigazgatási határain belül – a hivatkozott
törvényekkel összhangban – megteremtse azokat a feltételeket, hogy a lakosság nyugalmát
zavaró magatartási cselekmények szankcionálhatók lesznek, melyek várhatóan elősegítik a
jogkövető magatartás érvényesülését és a harmonikusabb együttélést.
Általános rendelkezések
2. §
(1)

E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely Lakitelek közigazgatási területén az e
rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes
magatartások valamelyikét elköveti.

(2)

E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás:
az a tevékenység vagy mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában
megnyilvánuló magatartás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem
minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti, vagy veszélyezteti
és amelyet Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) e rendeletben közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak
minősít (a továbbiakban: közösségellenes magatartás).

(3)

Zöldterület (e rendelet alkalmazása során): állandó növényzettel fedett közterület,
amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai
rendszerének védelmét,a pihenést és testedzést, vagy a díszítőfunkciót szolgálja.
Továbbá az a növényzet nélküli földes, murvás stb. közterület, ami a fenti funkciónak
tesz eleget, de arról a korábbi növényzetet károsító hatások már kipusztították.

Közterület használatával kapcsolatos közösségi együttélés szabályaiba ütköző
cselekmények
3. §
A közterületek használatával összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el az, aki közterületen használati engedély nélkül:
a)

közterületen építményt elhelyez, vendéglátó ipari előkertet, vagy teraszt kialakít,
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b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

építő vagy tüzelőanyagot 72 órát meghaladóan közterületen tárol,
kereskedelmi, egyéb szolgáltató, szórakoztató tevékenység céljára közterületet
igénybe vesz,
üzemképtelen, vagy hatósági jelzéssel el nem látott gépjárművet 30 napnál hosszabb
ideig közterületen tárol,
közterületet lekerít, (beleértve a közterület ingatlan előtti és a közúttal vagy járdával
határos gondozott részének védelmére az útburkolat szélétől, vagy a szilárd
útburkolattal el nem látott földút esetén a kitaposott nyom szélétől számított 1,5
méteren belül kihelyezett kő, fém, karó, huzal, vagy bármely anyag, amely a
közforgalmi terület használata során balesetveszélyt idézhet elő), közterület használat
elől elzár. Az engedéllyel kihelyezett forgalomkorlátozó elkerítéseknek minden esetben
jól láthatónak kell lennie.
a közparkokat, azok díszburkolatát, zöldterületeket, sétányt, játszóteret,
görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral, motorkerékpárral és gépjárművel
rendeltetéstől eltérő módon, vagy céllal használ.
az ingatlana előtti árkot, folyókat, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a
csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja. (hordalék, hulladék eltávolítása)
hirdetményt, reklámtáblát, kirakatszekrényt, - kivéve a rendeltetésszerű hirdetésre
szolgáló berendezéseket – engedély nélkül elhelyez.
aki nem gondoskodik az ingatlana előtti járdaszakasz rendszeres tisztán tartásáról, téli
időszakban a hó, és síkosság mentesítéséről.
lomtalanítás keretében ki nem helyezhető anyagot helyez ki a közterületre,
vállalkozási tevékenységéből eredő lomot helyez ki közterületre, vagy lomtalanítás
során helyezi azt ki a közterületre.
aki közterületet közterület használati megállapodás nélkül vesz igénybe.
Közterületi zöldterületek élővilágának védelmébe ütköző közösségellenes
cselekmények
4. §

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki közterület
zöldterületen:
a)
b)
c)

növényeket engedély nélkül csonkít,
fák törzsét, ágait engedély nélkül hirdetés, transzparens, reklámhordozóm kötél vagy
kábel rögzítésére használja,
közterületen levő virágot, dísznövényt tulajdonít el, károsít, vagy élő növény részeit
engedély nélkül begyűjti.
Köztemető használatával kapcsolatos közösségi együttélés szabályaiba ütköző
cselekmények
5. §

A köztemető használatával összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el, aki

a)
b)
c)

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/ 2000 (XI.29.) önkormányzati
rendeleti szabályozástól eltérően temetkezési szolgáltatást illetéktelenül végez,
a temetőbe ebet visz, kivéve a vakvezető eb bevitele,
a temető rendjét szabályozó önkormányzati rendeletben a sírok felújítási munkáinak
bejelentésére vonatkozó előírásokat megszegi,
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a temető rendjét szabályozó önkormányzati rendeletben a hulladék tárolására előírt
szabályokat megszegi,
a temető rendjét szabályozó önkormányzati rendeletben a sír, sírbolt, síremlék, az
ezeken elhelyezett tárgyak eltulajdonítására vagy rongálására vonatkozó szabályokat
megszegi,
hulladékot, koszorút, virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerak,
a temetőben nem a hely csendjének, kegyeletnek megfelelő magaviseletet tanúsít.

d)
e)

f)
g)

Saját ingatlan használatával kapcsolatos
alapvető szabályok megsértése
6. §
(1) A kerti hulladék égetésével összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartást követ el, aki:
a)
b)

az avar és kerti hulladék égetésekor nem a környezetvédelemről szóló 16/2011. (IV.
08.) számú rendelet 4.§-ban meghatározottak szerint ját el,
kerti hulladéknak nem minősülő veszélyes anyagot éget.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg az az ingatlantulajdonos, bérlő,
használó, aki:
a) nem gondoskodik az ingatlana előtti járdaszakasz (járda hiányában az ingatlan
telekhatárától számított egy méter széles területsáv), valamint a járda és az úttest
közötti zöld sáv, kiépített vagy kiépítetlen terület, gondozásáról, tisztán tartásáról,
gyomnövényektől,
illetve
gyomfáktól
történő
mentesítéséről,
síkosságmentesítéséről és a hó eltakarításáról,
b) nem gondoskodik a telekingatlana tisztán tartásáról és gyomnövényektől, illetve
gyomfáktól történő mentesítéséről,
c) nem gondoskodik a telekingatlanáról a közterületre, illetve a szomszédos ingatlanra
átnyúló, kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.
d) nem gondoskodik az ingatlana előtti járda felett, valamint a zöldsávban található fák,
gyalogos és járműforgalmat akadályozó növényzet, vagy a KRESZ jelzést takaró
gallyak 2 méter alatti eltávolításáról
e) ingatlana rendben tartásáról nem gondoskodik, ezzel más ingatlanában,
ingóságában kárt okoz.
Állattartással kapcsolatos közösségi együttélés
szabályaiba ütköző cselekedet
7. §
Állattartással kapcsolatosan a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
követel az, aki:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

nem gondoskodik állatai megfelelő tartásáról, gondozásáról, takarmányozásáról,
az általa tartott állatot bármilyen ok miatt elhagyja, szabadon engedi,
harapós, veszélyes ebet póráz és szájkosár nélkül közterületre enged kóborolni,
haszonállatot közterületre felügyelet nélkül kienged,
az állatok elhelyezésére szolgáló helyet napi rendszerességgel nem takarítja ki,
illetve a nyári időszakban nem fertőtleníti,
aki az állattartó helyen belül nem gondoskodik a trágya, illetve trágyalé zárt,
szagmentes tartásáról,
Lakitelek belterületén nyitott hígtrágya tárolót létesít, vagy hígtrágyát belterületi
földre szór ki,
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h)

a tulajdonában lévő állat tetemének az elszállításáig történő tárolásáról nem
gondoskodik.

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások elkövetőjével
szemben alkalmazható hátrányos jogkövetkezmények
8. §
(1) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző
magatartás elkövetőjével szemben, természetes személyek esetében 5.000 (azaz,
ötezer) forinttól 150.000 (azaz, százötvenezer) forintig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki.
(2) Helyszíni intézkedés során 30.000 (azaz, harmincezer) forintig terjedő helyszíni bírság
szabható ki.
Eljárási rendelkezések
9. §
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban – átruházott hatáskörben
– a jegyző jár el.
Az e rendeletben foglaltak betartását a Polgármesteri Hivatal erre feljogosított
ügyintézője ellenőrzi.
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatti eljárás
hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A
bejelentést szóban, vagy írásban bárki megteheti. A szóban tett bejelentést
jegyzőkönyvbe kell foglalni.
A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartást megvalósító személy ismert adatait, a magatartásnak,
az elkövetési helyének és idejének, továbbá az elkövetés körülményeinek leírását a
bizonyítási eszközök megjelölésével.
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével
szemben közigazgatási hatósági eljárás, a közösségi együttélés alapvető szabályaiba
ütköző magatartás hivatalból, vagy a bejelentés alapján történő észleléstől számított 30
napon belül indítható meg. Ezt követően a közösségi együttélés alapvető szabályaiba
ütköző magatartás elkövetése miatti eljárás nem indítható.
10. §

Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során a Közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket)
rendelkezéseit kell alkalmazni, az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.
11. §
A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál a Ket. vonatkozó rendelkezései mellett
figyelembe kell venni
a) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát és a felróhatóság
mértékét, továbbá
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b) az elkövető személy vagyoni helyzetét, körülményeit, jövedelmi viszonyait annyiban,
amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatóak, vagy azokat –
a hatóság erre vonatkozó felhívására – önként igazolja.
12. §
(1)

Az e rendelet 8. § (1) (2) bekezdésében meghatározott bírság kiszabása helyett
figyelmeztetés alkalmazható, amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartás csekély súlyú és azt közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás elkövetője személyi körülményei, a cselekmény elkövetésének körülményei
indokolják, továbbá ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.

(2)

Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a
fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy önként vállalja a közigazgatási bírság
megfizetését.
13. §

A kötelezett a közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon
belül, a helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 30 napon belül köteles Lakitelek
Önkormányzata 520000018-11100018-00000000 számú költségvetési számlájára befizetni.
Záró rendelkezések
14. §
Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző
gondoskodik.
A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően elkövetett közösségi együttélés
alapvető szabályaiba ütköző magatartások esetén kell alkalmazni.

Lakitelek, 2017. február 9.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

6. NAPIREND -

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Beszámoló a Községi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás?
Csikós Mihály képviselő: Köszönjük a részletes beszámolót. A Könyvtár felújításával
kapcsolatban napi szinten beszélünk az Intézmény vezetőjével. Az épület külső része már
megújult, most azon vagyunk, hogy a belső rész megújulása is megtörténjen.
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Dékány Zoltánné képviselő: A beszámoló nagyon dicséretes. Megköszönöm az Intézmény
vezetőjének és a két munkatársnak is a munkáját. A beszámolót javaslom elfogadásra.
Bende László képviselő: Nagyon jó programokat szervez a Könyvtár. Köszönöm!
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéshez további
hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.

kérdés,

A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2017. (II.09.) számú határozata
Beszámoló a Községi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Községi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.

7. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Községi Könyvtár
- Irattár

Beszámoló a Gondozási Központ 2016. évi tevékenységéről
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás?
Dékány Zoltánné képviselő: Itt is dicséret illeti az intézmény vezetőjét. További sikeres
munkát kívánok!
Mihalik Tibor képviselő: Jómagam rácsodálkoztam, hogy a Gondozási Központban, milyen
sokrétű, munka folyik. A programok lehetőséget biztosítanak az idős emberek napjainak
kitöltésére.
Zobokiné Kiss Anita: Sajnálatos, hogy elment a mentálhigiénikus, reméljük, hogy a
következő is ilyen odaadással fogja végezni a munkáját.
Mihalik Tibor képviselő: Jó lenne, ha ezeket a beszámolókat a nagy közönség is
megtekinthetné.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Az intézmény beszámolói között már most is fenn van
a honlapon a meghívók mellett.
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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
17/2017. (II.09.) számú határozata
Beszámoló a Gondozási Központ 2016. évi tevékenységéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.

9. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Gondozási Központ
- Irattár

Beszámoló a Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban
hozzászólás?
Szentirmay Tamás alpolgármester: Mind a három intézményvezető maximálisan
teljesítette a munkájáról készített beszámolót. Negyven oldalas beszámolót kaptunk a
Művelődési Ház programszervezőjétől is. Én még ilyen tartalmas beszámolót a korábbi
programszervezőktől nem láttam. Tele van képekkel a rengeteg programról, lezajlott
eseményekről van áttekintés. Mindazok a programok, melyek megszervezésre kerültek, igen
nagy látogatottságúak és ez nagyon jó.
Mihalik Tibor képviselő: Ezeket a beszámolókat valóban érdemes elolvasni. Én kiemelném
azt is, hogy a bevételek 20 %-kal emelkedtek a Művelődési Házban a korábbi évhez képest.
Dékány Zoltánné képviselő: Ez a nagyon sok program a civil szervezetekkel, a civil
emberek segítségével jöhetett létre. Köszönet érte!
Bende László képviselő: Egyre több ember jelenik meg ezeken a programokon, bízom
benne, hogy az emberek ezután is részt vesznek a rendezvényeken, és egyre többen
jönnek.
Csikós Mihály képviselő: A költségvetésben sajnos nem állt módunkban további jelentős
fejlesztést előirányozni a Művelődési Házzal kapcsolatban, de ezt a szintet reméljük sikerül
megtartani.
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Zobokiné Kiss Anita polgármester: Köszönet a civil szervezeteknek! Külön köszönet illeti
az önkormányzat munkatársait, akik önként részt vesznek ezeken a rendezvényeken és
munkájukkal segítik a sikert. Én azt látom, hogy egyre népszerűbbek ezek az önkormányzati
rendezvények és szerintem ez nagyon nagy dolog. Köszönet érte mindenkinek!
Van-e további hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozattervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017. (II.09.) számú határozata
Beszámoló a Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

10. NAPIREND -

- Művelődési Ház
- Irattár

Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Az egyeztetések után 2017. április 21-én délután öt
órát jelöltük meg a közmeghallgatás időpontjára.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Természetesen ezután is tartunk a külterületen
élőknek fórumot Kapásfaluban és a Tőserdőben 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.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2017. (II.09.) számú határozata
Falugyűlés és közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita előterjesztését
megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület döntése értelmében a 2016. évi falugyűlés és
közmeghallgatás időpontja: 2017. április 21. 17.00 óra

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - sajtó
- Irattár

11. NAPIREND -

Tájékoztató a 2016. II. félévben megkötött szerződésekről
/Tájékoztató kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e hozzászólás?
Amennyiben nincs hozzászólás, kérem a tájékoztató tudomásul vételét!

12. NAPIREND -

A 215/2016. (XII.20.) számú határozat módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Az általunk beadott pályázat a külterületi utak
fejlesztéséről szól.
Csikós Mihály képviselő: Ez nagyon nagy segítség lenne a sűrűn lakott külterületi utak
mentén élő embereknek. Zúzott kővel ellátott öt útról lenne szó. Korábban már a testület
jóváhagyta a 100 millió forintos pályázatot, most megerősítésre került vissza a pontos
számadatok birtokában.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Ezeket az apró zúzott köveket sárfelhordással nem
hordják le a mezőgazdasági gépek?
Csikós Mihály képviselő: Ezek az úgynevezett murva zúzott kövek nagyon aprók, ez alá
készül alap. Nyilván időnként ezt is javítani kell, időnkénti karbantartást igényel.
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.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2017. (II.09.) számú határozata
A 215/2016. (XII.20.) számú határozat módosítása
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, az alábbiakban részletezett
pályázat megvalósítását valamint kijelenti, hogy annak megvalósításához szükséges saját
forrást biztosítja.
Részletezés:
1.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az alábbi paraméterekkel
rendelkező pályázat megvalósítását.
Megnevezés
A pályázat megvalósítási helyszínének pontos
címe
A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi
száma
A pályázati kiírás megnevezése

A tervezett beruházás teljes
költsége
Pályázati forrásból származó
igényelt összege
A saját erő számszerű összege
A saját erő forrásának formája

Hozzárendelés
6065 Lakitelek, Bódor, Parádi, Balla, Dudás és
Kása dűlők
Hrsz: 037, 031, 025, 04, 0245
Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése

beruházási

bruttó 101 299 856 Ft

támogatás

bruttó 86 104 878 Ft
bruttó 15 194 978 Ft
saját forrás

2.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete
megvalósításához szükséges önerőt biztosítja.

kijelenti,

hogy

a

pályázat

3.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az állami
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén a projekt a költségvetési rendeletbe
való beépítésről gondoskodjon, valamint rendelkezzen az önkormányzati saját forrás
összegének a költségvetésben történő elkülönítéséről.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Gazdálkodási Csoport
- Irattár
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13. NAPIREND -

Az 1342 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e 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
21/2017. (II.09.) számú határozata
Az 1342 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki, a lakiteleki 1342 hrsz-ú ingatlant.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert,
lefolytassa a nyílt értékesítési eljárást és az adásvételi szerződést a nyertes
ajánlattevővel megkösse.

Felelős:Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő:értelemszerű
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Pénzügyi csoport
- Irattár
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázat kiírója: Lakitelek Önkormányzata
A pályázat célja: 1342 hrsz-ú ingatlan értékesítése
A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós
A pályázat tárgya: a Lakitelek 1342 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület besorolású,
7779 m2 térmértékű ingatlanok értékesítése.
Az ingatlan nem rendelkezik közművel.
Az értékesítéssel kapcsolatban, a vételáron felül felmerülő minden költség a vevőt terheli
(értékbecslés, szerződéskötési díj, földhivatali bejegyzési díj, stb.).
Az ajánlatok benyújtásának helye, módja:
A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve
(Lakitelek Önkormányzata, 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.).
A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK 1342 hrsz-ú INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA –
FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek
hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a
vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10
napon belül a pályázati díj visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a
polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél
vezetett 52000018-11100018 számú számla javára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 1.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
 A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza az ingatlan
ajánlott vételárát.
 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja az értékesítéssel kapcsolatban
felmerülő költségek megtérítését.
 Pályázati díj megfizetésének igazolása.
A beérkezett pályázatok bontására 2017. március 2-án 9 órakor kerül sor. Az ajánlatok
bontásánál minden ajánlattevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek Önkormányzata
Polgármestere, vagy annak meghatalmazottja végzi. A pályázatok elbírálásának
szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár alapján történik.
Eredményes pályázat esetén az ingatlanra vonatkozóan értékbecslés kerül megrendelésre.
Amennyiben az értékbecsült ár magasabb, mint a nyertes ajánlat, úgy az ajánlattevők között
licitálásra kerül sor. A legkisebb ajánlható ár az értékbecsült ár.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Lakiteleki Polgármesteri Hivatal titkárságán
személyesen (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy a
vagyongazdalkodas@lakitelek.hu e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában
visszavonja, érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki.
Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli
értesítést kap.
Lakitelek, 2017. február 9.

Zobokiné Kiss Anita
polgármester
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Helyszínrajz
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15. NAPIREND -

Településrendezési terv M44-es út kijelölése okán tervezett
módosítás lezárása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?
Csikós Mihály képviselő: Azzal kezdeném, hogy 14 éve húzódik az M44 –es út építésével
kapcsolatos előkészület. A végleges nyomvonal ki van jelölve. Úgy gondolom, hogy már
most nagyon közel járunk a megvalósításhoz.
Bende László képviselő: Erről jó lenne a lakosságot minél szélesebb körben tájékoztatni.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet és a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet és a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2017. (II.09.) számú határozata
Településrendezési terv M44-es út kijelölése okán tervezett módosítás lezárása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször
módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) és 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján
biztosított jogkörében a 114/2006. (XII.18.) számú határozattal jóváhagyott
településszerkezeti terv módosítását az alábbiak szerint elfogadja.
2. A Képviselő-testület elfogadja
- a településszerkezeti terv leírásának 1. melléklet szerinti módosítását,
- a közlekedési hálózat 2. melléklet szerinti módosítását
- a vízgazdálkodási területek 3. melléklet szerinti módosítását
- a településszerkezeti tervlap 4. melléklet szerinti módosítását.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Rédeiné Bondor Klára tervező
- Irattár
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VÁLTOZÁSÁNAK LEÍRÁSA
22/2017. (II.09.) számú határozat 1. sz. melléklete
Beépítésre szánt területek:
Lakóterületek: területe változatlan
Vegyes területek : területe változatlan
Üdülő területek : területe változatlan
Gazdasági területek: területe 4,4325 ha-ral csökken az alábbiak szerint
Gksz kereskedelmi szolgáltató terület: területe változatlan
Gipz zavaró hatású Ipari gazdasági terület: területe 4,4325 ha-ral csökken
Gipe egyéb ipari gazdasági terület: területe változatlan
Beépítésre szánt különleges területek területe 2,8538 ha-ral nő az alábbiak szerint
„Kközl” különleges beépítésre szánt közlekedési célú terület: 2,8538 ha-ral létrejön
A többi beépítésre szánt különleges övezet területe változatlan
Beépítésre nem szánt területek:
Közlekedési, közmű-elhelyezési és hírközlési területek: területe 60,8143 ha-ral nő az alábbiak
szerint
Köu közlekedési területek területe 60,8143 ha-ral nő
A többi közlekedési és közmű-elhelyezési, hírközlési övezet területe változatlan
Z zöldterületek: területe változatlan
Erdőterületek: : területe 18,4183 ha-ral csökken az alábbiak szerint:
Eg gazdasági erdő terület: 18,2522 ha-ral csökken
Ev véderdő területek: 0,1661 ha-ral csökken
Ee egészségügyi turisztikai erdő: változatlan
Mezőgazdasági területek: területe 41,5910 ha-ral csökken az alábbiak szerint:
„Má” általános mezőgazdasági terület 41,5910 ha-ral csökken
„Mát” általános tanyás mezőgazdasági övezet területe változatlan
„Mák” korlátozott használatú mezőgazdasági terület: változatlan
„Mk” kertes mezőgazdasági terület: változatlan
Vízgazdálkodási területek: 0,7737 ha-ral nő az alábbiak szerint
V-1 belvíz főcsatornák: területe 0,0961 ha-ral csökken
V-2 belvíz mellékcsatornák: területe 0,2178 ha-rl nő
V-V árvízi védművek, gátak: területe 0,6520 ha-ral nő
Beépítésre nem szánt különleges területek :változatlan
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A területi változások mérlege:
Beépítésre

szánt

Beépítésre

területek:

Kközl különleges
közlekedési célú

nem

szánt területek:
növeke-

csökke-

növeke-

csökke-

dés (ha)

nés (ha)

dés(ha)

nés(ha)

2,8538

Gipz zavaró hatású ipari
terület

Köu közlekedési
terület
4,4325

60,8143

V-1 belvíz főcsatorna
V-2

0,0961

belvíz 0,2178

mellékcsatorna
V.-V árvízi védmű, gát 0,6520

Összesen:
Egyenleg:

2,8538

-4,4325

-1,5787

Eg gazdasági erdő

18,2522

Ev véderdő

0,1661

Mezőgazdasági (Má)

41,5910

61,6841

-60,1054
+1,5787
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22/2017. (II.09.) számú határozat 2. sz. melléklete
Közlekedési hálózat változása:
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22/2017. (II.09.) számú határozat 3. sz. melléklete
Vízgazdálkodási területek változása:
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22/2017. (II.09.) számú határozat 4. sz. melléklete
Szerkezeti terv változása:
K1 -es szelvényt érintően

K3 -as szelvényt érintően
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K4 -es szelvényt érintően

K7 -es szelvényt érintően
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K8 -as szelvényt érintően

K12 -es szelvényt érintően
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (II.10.) számú önkormányzati rendelete
Lakitelek Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról szóló 26/2006./XII.19./ KTR. önkormányzati rendelet módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Csongrád Megyei
Kormányhivatal, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatósága, Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti
Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala, a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltetési Nonprofit Kft., a Honvédelmi
Minisztérium Hatósági Hivatala, a Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság, a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
Tiszakécske Város Önkormányzata, Nyárlőrinc Község Önkormányzata, Szentkirály Község
Önkormányzata, Tiszaug Község Önkormányzata, Tiszasas Község Önkormányzata,
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata, valamint Lakitelek Önkormányzat Képviselőtestületének 212/2016. (XII. 08.) számú határozata szerinti partnerek véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Lakitelek Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
szóló 26/2006./XII.19./ KTR. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. § (3) bekezdés
e) pontja a következő en) alponttal egészül ki:
„en) különleges beépítésre szánt közlekedési célú terület „Kközl””
2. §
A R.6.§(2) e) pontja a következő számjellel egészül ki:
e) kötőjel utáni 4. számjegy: megengedett legnagyobb építménymagasság…..
„ 5*= 10,0 m”
3. §
A HÉSZ 15.§ (2) bekezdés táblázata a következő sorral, a 15.§ továbbá a következő (16)
bekezdéssel egészül ki:
„
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„(16) Különleges közlekedési célú terület (Kközl) sajátos előírásai
A Kközl jelû különleges beépítésre szánt közlekedési célú terület az autópálya üzemeltetését
biztosító mérnökségi telep és rendőrség, és ezekhez kapcsolódó járulékos, kiszolgáló
építmények elhelyezésére szolgál.
a) A területen elhelyezhetők:
a.a.)
iroda és szociális épület,
a.b.)
gépjármű javítóműhely ,
a.c.)
garázsok
a.d.)
raktárak
a.e.)
üzemanyag tároló és töltő
a.f.)
rendőrség
a.g.)
üzemeltetéshez kapcsolódó szálláshelyet magábafoglaló épület.
b) Építési hely: telekhatártól számított 5 m-en belül
c.) Az építési helyen belül a tervezett építmények a tűzvédelmi követelmények betartásával
szabadon elhelyezhetők.”
4. §
A R. 16.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16.§
Közlekedési, közmű-elhelyezési és hírközlési területek
(1) A közlekedési, közműelhelyezési és hírközlési területen az OTÉK 26. § (1) és (3)
bekezdésében foglaltak érvényesítendõk.
(2) A Köu-„n” jelû közúti közlekedési és közmûterület elhelyezésére a szabályozási terv
ábrázolásának megfelelően a következő szélességû építési terület biztosítandó:
a) Az új Köu-„n” terület szélességi méretezett értéke megmutatja, hogy a telektömbök
kialakításakor milyen minimális közlekedési és közműsávot kell biztosítani.
b) A meglévõ közterülethatár és a szabályozási vonal közötti távolság méretezése
megmutatja, hogy a már beépített területeken a közlekedés és közmûellátás
fejlesztésére milyen szélességû sávot kell közterületként kisajátítani vagy lejegyezni.
c) A mindkét oldalon szélesítendõ közterület méretezett új szélességi méretét a
kétoldali teleksáv lehetőleg azonos szélességû sávjának közterületként való
kisajátításával vagy lejegyzésével kell biztosítani.
d) Amely területre a szabályozási terv nem ír elõ méretezett szélességi értéket, ott a
meglévõ közlekedési és közmû területsáv szélessége nem csökkenthetõ.
e) A Köu közúti közlekedési és közmûterület alövezetei:
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ea) Köu-0, az M44-es autóút területe védőkerítésen belül. Védősávja úttengelytől
mért 250-250 m. A védősávon belül építményt elhelyezni a külön jogszabályok
szerint, a közútkezelő hozzájárulásával lehet. Az útterületen belül az út
üzemeltetését és az úton közlekedők kiszolgálását szolgáló épületek, benzinkút,
pihenő épület, illemhely, vendéglátó épület és út menti szálláshely létesíthetők
legfeljebb 7,5 m építménymagassággal, az igazgatási területre vetített útterület
legfeljebb 2 %-os mértékéig. Az úttengelytől számított 250 m-en belül új lakóépület
nem létesíthető.
eb) Köu-1, az országos fő- és mellékutak (44.számú, 4505 jelű, 4622. jelű, 4625.
jelű, 45302. jelű ) meglévő építési területei, beépítésre nem szánt területeken
(külterületeken) úttengelytől számított 50-50 m védősávval. A védősávon belül
építményt elhelyezni a vonatkozó külön jogszabályok szerint, a közútkezelő
hozzájárulásával lehet. Az országos mellékutak elhelyezésére min. 30 m széles
építési területet biztosítani kell.
ec) Köu-2, települési gyűjtőutak: Alkotmány utca, Árpád utca, Béke utca, Petőfi S.
utca, Arany J. utca, Kossuth L. utca, Árpádszállási út, Széchenyi körút, Móricz Zs.
utca, Jókai utca, Május 1. utca, Zalán utca. Pontos területi lehatárolásait a
szabályozási terv tartalmazza.
ed) Köu-3, egyéb kiszolgáló utak
ee) Köu-k kiszolgáló és szerviz utak M44-es út mentén, védőkerítés és kisajátítási
határ között.
(3) A (2) bekezdésben szereplõ közterület-szélesítéssel érintett teleksávon
a) meglévõ építményekben építési engedélyköteles beavatkozás csak a késõbbi
kártalanítási igény kizárásával lehetséges,
b) új építmény csak a jelen rendelet szabályai szerint létesíthetõ,
c) kerítés csak a szabályozási vonalon létesíthetõ,
d) új közmûbekötés a szabályozási vonal, mint közterületi telekhatár figyelembe
vételével létesítendõ.
(4) A beépítésre szánt telektömbök belsejének feltárására a (2) bekezdésben foglalt utakon
kívül újabb kiszolgáló magánutak létesíthetõk, a méretezendõ útterület-szélesség 1 db
telek megközelítése esetén legalább 6,0 méter, 2-7 db telek megközelítésekor legalább
10,0 méter legyen, 7-nél több telek feltárásakor pedig legalább 12 m kell legyen.
(5) A közlekedési-, közmûelhelyezési, és hírközlési területen belül az arra mûszakilag
alkalmas helyeken parkolók létesíthetõk.
(6) A KÖk jelû vasúti közlekedési területek a rendeltetéssel összefüggõ területhasználat
befogadására, a vasút építményeinek, szolgálati lakásainak elhelyezésére szolgálnak. A
vasúti üzemi létesítmények építménymagassága a technológiához szükséges mérték
szerint, az egyéb kiszolgáló (iroda-, lakó-, közönségforgalmi, stb.) épületeké a
településképbe illeszkedõ módon létesíthetők.
(7) A KÖv jelû vízi közlekedési területek a vízgazdálkodási területek részei, rajtuk a külön
jogszabályok szerint a rendeltetéssel összefüggõ és azt szolgáló vízi létesítmények
helyezhetők el. „
5. §
A R. 22.§ (2) és (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2)Az országos védelem alatt álló műemléki környezetben építés, felújítás, átalakítás, csak
az országos előírások megtartásával végezhető.”
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„(5) Régészeti érdekű területeken a talaj megbolygatásával járó építési tevékenység csak
régészeti felügyelet mellett végezhető.”
6. §
A R. 25.§-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Lakitelek teljes igazgatási területe érintett az Országos vízminőség-védelmi terület
övezete által, ezért a keletkezett szennyvizet közcsatorna hiányában zárt szennyvízgyűjtő
medencében kell gyűjteni és kijelölt folyékony hulladék leürítő helyre (települési
szennyvíztisztító telep nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadó állomása)
kell elszállítani. Szennyvízcsatornával ellátott területen a szennyvízcsatornára rákötés a
használatbavételig végrehajtandó.”
7. §
(1) A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép
(2) A R. 2-3 /A számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép, a melléklet
sorszámozása 3. számú mellékletre módosul
(3) A R. mellékletei kiegészülnek az e rendelet 3. számú melléklete szerinti 14. számú
melléklettel.
(4) A R. mellékletét képező SZ-1 számú szabályozási terv SZ-1 átnézeti lapja, K1, K3, K4,
K7, K8, K12 számú tervlapjai helyébe e rendelet 4. számú melléklete szerinti, megegyező
rajzszámú szabályozási tervlapok lépnek.
8. §
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.
9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Lakitelek, 2017. február 9.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző
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1. számú melléklet az 5/2017. (II.10) sz. önkormányzati rendelethez
Régészeti lelőhelyek: 2/ a melléklet
Azonosí LelőhelyNév
tó
szám

HRSZ

EOV Y
koord.

EOV X
koord.

28012

1

Agrokémiai telep

0147/9, 0141/23, 0141/20, 0141/44, 0142, 0144,
0143/1

725259

170207

72713

2

Lakitelek-Kápolna

0182/4, 0182/3

722541

169686

72829

3

Kovács-tanya I.

052/30, 052/51, 052/50, 052/49, 052/48, 052/47,
052/46

720815

174132

72831

4

Kovács-tanya II.

721104

174232

72833

5

Illés-tanya

055/24, 052/53, 055/22, 055/23, 055/26, 054,
055/27, 052/30, 052/22, 052/21, 052/24, 052/23
057/5, 057/6, 057/8, 057/7, 057/9, 057/10, 057/11,
057/24, 057/25, 057/12, 057/13

722237

173858

72835

6

Bódvány-dűlő, Tasiéri-főcsatorna

068, 069, 070/16, 070/15, 070/14, 070/21, 070/19,
070/17, 070/18

723455

173098

72837

7

091/65, 094, 095/31, 095/30, 091/66, 091/73,
091/72, 091/71

724743

172273

72849

8

096/18, 063/19, 098, 096/11, 096/7, 096/10

723855

173502

73317

9

Lakitelektiszakécskei
összekötő út II.
Felső-alpári-dűlő,
Hajnal-tanyától É-ra
Kisrét, Nyugat

169486

79713

10

Zalán u. 30.

4332, 4331/2, 4346, 4330, 4331/1, 4345, 4326,
722775
4327/1, 4327/2, 4328/2, 4328/1, 0200/7, 0183,
0200/29, 0200/27, 0200/5, 0200/4, 0200/3, 4314/2,
3675/1, 4333, 4316/1, 4315, 4338, 4334, 4335,
4336, 4337, 4342/1, 4329, 4343/2, 4344, 4343/1,
4342/2, 0200/25, 0200/24, 0200/23, 0200/22,
0200/21, 0200/19, 0200/20, 3421/1, 3406, 3001,
4339, 4320/1, 4317/2, 4340, 4341, 4321/2, 4318,
4320/2, 4319, 3675/3, 4323/2, 4324/1, 4325,
4321/1, 4323/1, 4322/4, 4322/2, 4322/3, 4324/2,
3282, 3283, 3285, 3284, 3286, 0182/3, 0182/4,
0182/13
1339
720852

28013

11

Szikra-Muraközitanya

0157/1, 0171/30, 0171/8, 0171/27, 0149/33,
0147/39, 0149/17, 0149/19, 0150, 0171/31,
0155/15, 0155/8, 0155/16, 0171/23, 0149/7,
0155/13, 0155/14, 0149/11, 0149/9, 0149/4,
0147/23, 0147/24, 0149/13, 0149/14, 0149/12,
0149/10, 0155/3, 0155/12, 0149/6, 0149/8,
0155/11, 0155/6, 0149/30, 0149/34, 0149/3,
0149/5, 0149/35, 0155/18, 0149/37, 0147/32,
0147/38, 0147/37, 0147/36, 0147/35, 0147/40,
0155/17, 0155/5, 0155/2

724219

170849

84813

15

Népfőiskola

044/26, 044/27, 044/77, 044/33, 044/66

720128

172559

89493

16

Bodvány-dűlő

076/13, 076/6, 076/5, 076/4, 076/8, 076/7, 039/1,
042

721804

171353

170374
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Műemlékek: 2/ b melléklet
Törzsszám azonosító
9153

20749

9153

2328

cím

Szikra 65.

Név, védettség

HRSZ

kastély ex-lege
műemléki környezete

0216/8, 0216/6

kastély
műemlék

0216/5

EOV Y
koord.

EOV X
koord.

721338

167779

2. számú melléklet az 5/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez
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3. számú melléklet az 5/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez
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4. számú melléklet au 5/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez
SZ-1 szabályozási terv átnézeti lapja, jelmagyarázata, K1, K3, K4, K7, K8, K12 számú szelvényei
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16. NAPIREND -

Egyéb ügyek

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Ebben a napirendi pontban először is válaszolok az
EFOP-3.7.3-16 kódszámú pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekre. Ehhez a
pályázathoz a környező települések is csatlakoztak. Az ebben szereplő tanfolyamok
létszámát a környező településekkel együtt kell teljesíteni. Ez a pályázat 100 %-os
finanszírozású, önerőt nem igényel. Szentkirály, Tiszakürt csatlakozásával Lakitelek lenne a
bázis, melyhez a környező települések delegálhatnának résztvevőket. Nagyon jó pozícióval
indulhatunk.
Csikós Mihály képviselő: Az üdülőterületen igen nagy problémát jelentett a vízelfolyás,
csőtörés. Ezt a Bácsvíz közreműködésével elhárítottuk, rendbe raktuk. Természetesen
ezekről jegyzőkönyv készült. Sikerült minden érintett tulajdonost értesíteni.
Mihalik Tibor képviselő: A falugyűlésen is kellene erről beszélni, felhívni az
üdülőtulajdonosok figyelmét arra, hogy adjanak elérhetőségi címet. A másik pedig, hogy igen
nagy probléma volt a gyermekorvosi rendelőben, hogy szinte mindig elfagyott a víz. Azzal
valamit kezdeni kell.
Csikós Mihály képviselő: A gyermekorvosi rendelővel kapcsolatban egy új gerinc kiépítése
oldaná meg a problémát. Az új egészségház felépítésével ez megvalósulna. Ha az idén nem
sikerül ezt megvalósítani, akkor más megoldást kell kitalálni.
Mihalik Tibor képviselő: A lakosság részéről érkezett bejelentés a lefagyott utakról. Az
egyik leghidegebb téli időszakon vagyunk túl.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Szerintem a korábbi évekhez képest ezen a télen volt
a legjárhatóbb az út.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Azt gondolom, hogy mindent
Településüzemeltetési Csoport az utak síkosság-mentesítése érdekében.

megtett

a

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Amennyiben további hozzászólás nincs, a nyílt testületi
ülést bezárom, és zárt ülést rendelek el.

kmf.

Zobokiné Kiss Anita
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa
jegyző
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