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Zobokiné Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a Képviselő-testületi
ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mind a 7 képviselő jelen
van. Az előzetesen kiküldött napirenden annyit módosítanék, hogy az 5. számú napirendi
pontot szeretném levenni a napirendről, illetve majd szeretném előre venni azokat a
pontokat, melyek kapcsán az érintett személyek jelen vannak. Van e valakinek a
napirendhez kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, szavazásra bocsátom a napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.

NAPIREND
1. A

környezetvédelemről szóló, 16/2011. (IV.08.) számú önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

2. A képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló, 9/2007. (III.21.)

számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli szolgáltatási díjairól és

az anyakönyvvezető díjazásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
4. A

bölcsőde intézményen belül működtetett, személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról
szóló 6/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

5. A Gondozási Központ intézményen belül működtetett és személyes gondoskodást

nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapításáról szóló, 8/1993. (III.31.) számú
rendelet módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
6. A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének

elfogadása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
7. Az ASP rendszerhez való csatlakozást segítő támogatási kérelem benyújtására

felhatalmazás
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
8. Ajándékozási szerződés módosítása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
9. Tiszakécskei

Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
tevékenységéről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

beszámolója

2016.

10. Piac területvásárlási igények elbírálása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
11. Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester:
12. Szabó Mihály Polgárőr Egyesület Lakitelek beszámolója 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
13. A Lakiteleki Torna Egylet beszámolója 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
14. Tulajdonosi hozzájárulás módosítása 1956-os emléktábla létesítéséhez

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

évi

15. Pályázat benyújtása az EFOP-1.5.3-16 kódszámú felhívásra

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
16. Pályázat benyújtása az EFOP-3.9.2-16 kódszámú felhívásra

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
17. Egyéb ügyek

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Akkor azokat a napirendi pontokat, melyeknél a
napirendet érintő személyek jelen vannak, előre szeretném venni.
A Képviselő-testület felé szavazásra bocsátom, hogy engedélyezzék ezen napirendi pontok
előbbre vételét.
A Képviselő-testület a napirendi pontok előbbre vételét 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

8. NAPIREND -

Ajándékozási szerződés módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A Lakitelek Önkormányzata és Pulai Sándor között
lévő adományozási szerződés módosítását jelenti. A 2008-ban kötött szerződésben meg van
jelölve öt személy a gyűjtemény kezelésére. Sanyi bácsi kérésének eleget téve szeretnénk
ezt a szerződést módosítani oly módon, hogy Lakitelek Önkormányzata, mint a
megajándékozott lenne a kezelője a továbbiakban, illetve Sanyi bácsi.
Kora ősszel megkeresett Sanyi bácsi azzal a szándékkal, hogy szeretné, hogy ha
módosításra kerülne a korábban megnevezett személyek neve. Próbált az Önkormányzat a
korábban megnevezett személyek és Sanyi bácsi között egy egyeztető tárgyaláson
eredményre jutni. Ezen az egyeztető megbeszélésen jelen voltak a Faluszépítő Egyesület
azon tagjai is, akik nincsenek megjelölve a Gyűjtemény kezelőjeként. Az Ajándékozási
Szerződésnek megfelelően fel voltak sorolva bizonyos tárgyak. Azóta ezen tárgyak listája
bővült, így a kiállításra került tárgyak már nem csak azt tartalmazzák, ami Pulai Sanyi bácsi
ajándéka, hanem a Faluszépítő Egyesület tárgyait is, abból a célból, hogy a falunak, illetve a
nagy közönségnek is kiállítson. Ez az egyeztetés, amelyen mindannyian részt vettünk, igen
intenzív hangnemben zajlott. Sajnos nem hozott eredményt ez a megbeszélés. Mihalik
képviselő úr javasolta, hogy hozzanak létre egy szervezeti szabályzatot, mely mindkét fél
számára elfogadható. Ebben a szabályzatban kerüljön rögzítésre, hogy ki mikor menjen be
ebbe az épületbe, ki mutathatja be, ki helyezhet ott el tárgyakat. Lényegében egy működési
szabályzat lenne. Az Egyesület elkészítette ezt a szabályzatot, megkapták az Önkormányzat
képviselői is és Sanyi bácsi is. Akkor Sanyi bácsi azt mondta, hogy nem írja alá. Megnéztük
a szabályzatot és valóban ebben a szabályzatban ki van hagyva Sanyi bácsi, teljes
egészében. Amikor megkeresett bennünket Sanyi bácsi, elmondta azt is, hogy olyan
kiengesztelhetetlen ellentét alakult ki a megjelölt személyek és ő közte, hogy nem látja
biztosítottnak azt, hogy az ő eredeti célja megvalósulna. Elmondása szerint korlátozva volt
abban is, hogy plusz tárgyakat helyezzen el és tárlatot vezessen. A Képviselő társak,
Alpolgármester úr és jómagam is többször beszéltünk Sanyi bácsival. Ő mindvégig azt
hangsúlyozta, hogy ha az Önkormányzat nem hallgatja meg abbéli szándékát, hogy
módosítani kell az eredeti szerződésen, akkor Ő elviszi az eddig összegyűjtött tárgyait.
Ennek többször hangot adott, le is írta és eljuttatta az Önkormányzathoz.

Ezután összeültünk a Képviselő társakkal, és átbeszéltük, hogy mi a mi feladatunk és mi az,
amiben olyan döntést tudunk hozni, ami a falu számára és a település lakosainak számára a
legjobb. Abban egyetértettünk, hogy olyan döntést nem tudunk hozni, ami mindkét fél
számára elfogadható. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy mi Lakitelek lakosságát
képviseljük és a lakosságnak az az érdeke, hogy megőrzésre kerüljön ez a Gyűjtemény.
Igen nagy értékű tárgyak vannak a Gyűjteményben, és nagyon fontos az, hogy ez
megmaradjon. Ezért került arra sor, hogy ezt az előterjesztést a Testület elé behoztam.
Ebben az előterjesztésben kerülne sor oly módon az Ajándékozási Szerződés módosítására,
hogy az Önkormányzat mindenkori polgármestere által megjelölt személy, és - amíg
egészsége engedi, - Pulai Sanyi bácsi lenne ezeknek a tárgyaknak a kezelője, illetve a
bemutatója. Szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
hozzászólása, javaslata?
Mihalik Tibor képviselő: Mindenképpen döntésre kell jutni, mert kezd ez az egész
méltatlanná válni. Én nemmel fogok szavazni és hangsúlyozom, hogy nem Sanyi bácsi ellen
és nem az Egyesület mellett, hanem azért, mert ahogyan a bizottsági ülésen is elmondtam,
ez az egész nem jól lett megszervezve. Ezért is javasoltam egy szabályzat létrehozását.
Ennek az egésznek ezzel kellett volna kezdődnie. Az együttélés során alakultak ki
konfliktusok a Faluszépítő Egyesület és Sanyi bácsi között. Azzal, hogy kinek a hibájából, ki
kezdte és mit mondott, nem is akarok most foglalkozni. Eljutottunk egy olyan helyzetbe, hogy
dönteni kell. Az biztos, hogy sérülni fog Sanyi bácsinak az a fajta munkássága, amit Ő
létrehozott, de sérülni fog az Egyesület munkája is, amit belefektetett ebbe a dologba. Az
Önkormányzatnak egy olyan patt helyzetet kell kezelni, amire nem tudok most jó megoldást
találni. Lesznek előnyei és lesznek hátrányai is. Nagyon sajnálom azt a dolgot is, hogy ez a
múltból hozott dolog nem volt kellően leszabályozva. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtak
közös nevezőre jutni és kenyértörésre kerül sor. Csak azt tudom ismételni, hogy nagyon
szerettem volna, ha a két fél meg tud egyezni és nem nekünk kell dönteni. Elolvastam az
Egyesület által megírt szabályzatot, de ebből teljes egészében ki hagyták Sanyi bácsi
személyét. Kértem, hogy Sanyi bácsinak adjuk meg azt a tiszteletet, hogy részt vehessen az
általa létrehozott Gyűjtemény felügyeletében. El kell mondanom azt is, hogy az eredeti
Gyűjtemény jó néhány tárggyal gyarapodott, amit az Egyesület vitt be. Ezeket a dolgokat
emberi módon a két félnek kellett volna megoldani. Sanyi bácsinak a tiszteletet meg kell
adni.
Pulai Sándor, a Pulai Gyűjtemény vezetője: Harmatos Áronné, mikor volt a leltározás,
olyanokat is bevett a leltárba, ami nincs meg. Ott volt egy fénykép bekeretezve, erdélyiekről.
A gyűjteményem nagy részét Erdélyből gyűjtöttem be. A népviseletbe öltözött emberek
fényképét ki akartam tenni, az is eltűnt.
A Szegedi Zenede alapító oklevele 1884-es, ezt Harmatosné kivette a kezemből és azóta se
láttam. Letagadja. Én már 40 éve gyűjtök. A gyűjtők állandóan járják egymást, hol mi van. A
fegyvergyűjtemény is akkor ér valamit, ha minden része megvan. A kard is eltűnt, és eltűnt
vele egy tőr is, ami nagyon értékes volt. Eltűnt egy gramofonlemezünk is. Én nagyon bíztam
a tagokban. Erki Tiborral szoktuk járni az országot, amit találok, megveszem. Annyi minden
van már, hogy a lakásomban nem fér, behoztam ide, de nem lett fölvéve a leltárba, az is
eltűnt. Például az öt darab ezüstpénz. Az Erdélyiek is itt voltak, de nem mehettek be. Így
nem lehet a falu hírnevét emelni, ha be sem tudnak menni.
Harmatos Áronné, a Faluszépítő Egyesület tagja: A Faluszépítő Egyesület nevében fogok
beszélni. Én ezekbe nem fogok belemenni. A leltár fel lett véve, magáért beszél, az tény.
Fölösleges abba belemenni, hogy Sanyi bácsi úgy adott kölcsön tárgyakat, hogy nem is
tudtunk róla. Úgy gondolom, nincs értelme ebbe belemenni. Visszatérve a szabályzatra, ott
van egy nagyon szép passzus, ahol Sanyi bácsit kiemeltük, megbecsüléssel említettük.
Szintén volt annak oka, - amire szintén nem akarok kitérni, - hogy miért is így született ez
meg. Az Ajándékozási Szerződés módosításáról van szó, és én éppen ezért ezzel a témával
szeretnék foglalkozni. Visszatekintve az elmúlt évek eseményeire, hátha Sanyi bácsi

emlékezetét is sikerül ezzel felfrissíteni. Még 2007-et írtunk akkor, amikor Erki Tibor
felkeresett engem, mint önkormányzati képviselőt, hogy segítsek méltó helyet találni a
faluban Pulai Sándor gyűjteményének. Ki is mentünk akkor Sanyi bácsihoz. Láttam, hogy a
gyűjteménye nagyon vegyes. Mivel nem vagyok néprajzos, szakmai segítséget kértem, és a
Kiskunmajsai Múzeum igazgatója egy munkatársával együtt azt javasolta, hogy válasszuk
két csoportra a gyűjteményt, történelmire és néprajzira. Útmutatást adtak abban is, hogy
hogyan óvjuk az eszközök állagát. Ezt követően fordultam az akkori polgármesterhez és
testülethez, akik a Lévay Iskola szolgálati lakásának egyik szobáját adták át nekünk. Akkor
megkezdődött a tényleges munka. Az eszközöket Sanyi bácsinál becsomagoltuk,
bedobozoltuk, majd beszállítottuk az iskolába. Ezt követően heteken át vettem mindegyiket
lajstromba, írtam rá egyenként a leltári számokat majd csomagoltam vissza őket. Eközben a
társaim családi segítséggel irányították a szoba felújítását, majd berendeztük a kiállító teret.
2008-ban nyitottunk.
Ekkor született meg az a szerződés, amelyik most módosításra kerül. E szerint: Pulai Sándor
a településnek adja át az általa összegyűjtött tárgyat, azzal a céllal, hogy az általa
kiválasztott társak kezeljék, gondozzák, bemutassák, nyilvántartsák, leltározzák, elvégezzék
és irányítsák a kiállítással kapcsolatos feladatokat. Mi az ajándékozás céljait maradéktalanul
megvalósítottuk, a tárgyakat leltár által bizonyítottan, hiánytalanul megőriztük. 2013-ban
lehetőséget kaptunk arra is, ahogyan azt a hajdani polgármesterrel, Varga Sándorral
megbeszéltük, hogy a gyűjteményt lehetőségeinkhez képest gazdagítsuk. Ehhez át kellett
alakítani, fel kellett újítani az addig lakásként funkcionáló épületet. Ekkor már nem csak
négyen tevékenykedtünk, számíthattunk a Faluszépítő Egyesület tagjaira, Lendvai Péterné,
Lendvai Edit, Varga Zoltán, Molnár László, Bagi Ferenc, és Olajos István hathatós
segítségére. Közösen, egy célért dolgoztunk. Szükség volt az épület átalakítására. Ezekre a
munkálatokra pályázati pénzekből 2,5 millió forintot költöttünk. A pályázati előírásban a
fenntartási idő egyébként még nem járt le. A nagyobb hely több lehetőséget adott, így került
elhelyezésre az iskolai történeti kiállítás, továbbá a falubeliektől kapott néprajzi tárgyak
gyűjteménye. Mindeközben Sanyi bácsi is tevékenykedett, a kiállítási darabokat hozta
rendbe, és fákat, virágokat, bokrokat ültetett. A gyerekeket mindig bevontuk, különösen a
hagyományőrzőket. Azt terveztük, hogy az egyik helyiséget átadjuk ezeknek a
hagyományőrző gyerekeknek, hogy ott tarthassák összejöveteleiket. Nagyon fontosnak
tartjuk, hogy magukénak érezhessék az értékeket, hogy tovább vihessék. Célunk mindvégig
nemcsak az értékek megőrzése, hanem a lánc továbbadása volt. Rendezvényeinkre egyre
több helybelit tudtunk odacsalogatni. Mi valóban programokat szerveztünk, a programokban
megvolt mindenkor a helye a tárlatok bemutatásának. Kedvező fogadtatásra talált a
Múzeumok Éjszakája. A Faluszépítők szervezték ezeket az összejöveteleket. Legutóbb a
katolikusoknak biztosítottunk több napos programot, erre utalt Sanyi bácsi. Fáradtak voltak a
gyerekek, azért ültek ott. Honismereti órákat is tartottunk, nemcsak a helyi iskolásoknak.
Mindezen túlmenően több osztály tartott nálunk igen jó hangulatú családi napokat. Annak
örültünk, ha benépesült nemcsak az épület, de az udvar is. A berendezés nagy része a
Faluszépítők tulajdonát képezi. Mi nem kívánjuk elhozni tárgyainkat. Mi az energiánkat adtuk
a falunak. Azt kérjük az Önkormányzattól, hogy kössünk megállapodást azokra az
eszközökre, építményekre, azokra a tárgyakra, amelyeket nem Pulai Sándor gyűjtött és
adott. Kérjük, hogy vigyázzák, gyarapítsák azokat a tárgyakat, amiket mi megőriztünk, azt is
kérem, - ha lehetséges, - hogy bízzanak meg szakmai vezetőt a Gyűjtemény irányításával,
gondozásával. Sanyi bácsi is tudja, hogy szól a mondás, a mór megtette kötelességét, a mór
mehet. Köszönöm szépen!
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Köszönjük szépen Harmatosné Julika beszámolóját,
és megragadnám az alkalmat, hogy köszönetet mondjak Képviselő-társaim nevében is, azért
a munkáért, amit belefektettek a Pulai Gyűjtemény kiállítására, valamint, hogy az épület
olyan állapotba került amilyen. Ha a Képviselő-testület megszavazza a mai előterjesztést,
akkor ezután is olyan kezekbe kerül - és erre az Önkormányzat a garancia, - hogy megőrzi
és tovább viszi a hagyományokat, az értékeket. Talán egy kicsit tovább is tudunk lépni, és ha

anyagi lehetőségünk engedi, akkor az Önök által elmondott terveket tovább tudjuk vinni és
meg fogjuk tudni valósítani.
Van-e még hozzászólás?
Bende László képviselő: Egy szó motoszkál bennem, hogy tisztelet azoknak, akik munkát
fektettek ebbe és tisztelet az Egyesületnek, akik az épületet felújították. Valóban vannak
olyan szituációk, amikor el kell engedni valamit, még akkor is, ha nem ők kapták, de időt,
munkát, fáradtságot áldoztak bele. Közös érdek volt ez a dolog. Hogy mindig arra a célra
szolgált ez a dolog, amiről a szerződés szólt, abban nem vagyok biztos. Kicsit úgy érzem
most magam, mint a tornateremnél, hogy a falu csinálta és át kellett most adni másnak, de
mégiscsak a mi gyermekeink tudnak benne tornázni. Ezt a gyűjteményt is ugyanúgy
gondozhatja más is. Azt gondolom, hogy maga a szerződés hibás volt. Sok minden nincs
benne szabályozva. Ezen mindenképpen kellett változtatni, azt hiszem. Én annak örülnék,
hogy ha ez a tudás, amit felhalmoztak, az új szerződésben megmaradna. Most egy nagy
váltást érzünk benne, de maga az ajándékozó és az ajándékozott nem változott. A
kezelésének módjában, a szabályozásában van változás. Örülnék, ha mindenki szépen
együtt tudna dolgozni. Minden tisztelet azoké, akik eddig gondozták, de bízom abban, hogy a
befektetett munka nem veszett el, és talán még tovább tudjuk bővíteni. Köszönöm szépen!
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Köszönöm szépen! Van-e még hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2017. (III.09.) számú határozata
Ajándékozási szerződés módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
-

A Képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert, hogy a
mellékletben szereplő szerződésmódosítást aláírja.

-

A Képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert, hogy az
ingóságokat leltár ellenében a Faluszépítő egyesülettől átvegye, továbbá az
ingatlant, melyben az ingóságok szerepelnek az által kijelölt személynek átadja.

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Pulai Sándor
- Lakiteleki Faluszépítő Egyesület
- Pénzügyi csoport
- Irattár

11. NAPIREND -

Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 2016. évi
tevékenységéről
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban először is
megkérdezném a Tűzoltó Egyesület megjelent képviselőjét, Madari Andort, hogy mi az oka
annak, hogy a Tiszakécskei Tűzoltó Egyesület beszámolójában egészen más számadatok
szerepelnek Lakitelek vonatkozásában, mint a lakiteleki beszámolóban. Ott 2016-ban 5,
műszaki mentésnél pedig 20 szerepel, míg a lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület
beszámolójában ettől eltérően tűzesetnél 4 műszaki mentésnél 30. Bizottsági ülésen itt volt
Eszes Béla tűzoltóparancsnok, és azt mondta, hogy az ő számadataik a helytállóak. Nem tud
arról, hogy ÖTE több esetben vonult volna. Szeretném megkérdezni, hogy miért nem
egyeznek a számok. Mielőtt át adnám a szót, megkérdezem a Képviselő-társakat, hogy vane valakinek kérdése, hozzászólása?
Dékány Zoltánné képviselő: Megkérdezném, hogy mennyire tartja képzettnek az önkéntes
tűzoltókat? Ahogy én látom, lényegesen több a műszaki mentés, mint a tűzoltás.
Madari Andor, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke: Köszönöm a kérdéseket,
köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Igazából nem ismerem a Tiszakécskei Tűzoltóság
beszámolóját. A miénk teljes egészében megfelel a valóságnak. Gondolom, ők a Lakitelekre
vonulásukat írhatták meg. Volt tavaly az a viharos időjárás, amikor igen sok feladat volt
Lakiteleken is, és nyilván akkor Tiszakécskén is, így nem tudtak mindig átjönni. Volt egy
eset, amikor egy napon négy vonulásunk volt.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Bocsánat, de nem arról van szó, hogy ugyanakkor
vonult a Tiszakécskei Tűzoltóság, mint a helyi, hanem a leadott jelentések nem egyeznek.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Lakitelek nem önállóan beavatkozó egység. Létezik,
hogy egy bejelentés kapcsán Tiszakécske nem jön, így Lakitelek önállóan vonul és látja el
azokat a feladatokat, amiket a Tűzoltóságnak kell ellátni?
Madari Andor, az ÖTE elnöke: Abban az esetben előfordul, mint ez az ominózus eset, hogy
viharkár miatt egy nap négy eset is volt. Volt arra példa, hogy Tiszaalpárra kellett menni
önállóan beavatkozni, vagy Kecskemétre, vagy Kiskunfélegyházára. Ezt nem mi döntjük el,
hanem Kecskemét megyei irányítás.
Aranka kérdésére válaszolva, tudásunk legjavát adjuk a feladatokhoz. Minden olyan
eszközre, ami rendelkezésünkre áll, le kell vizsgázni szinte minden egyes önkéntesnek.
Csak azok használhatják az eszközöket, akiknek erre vizsgájuk van. A felügyeleti szerv
értékelése pozitív elismerés számunkra.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Köszönjük szépen a válaszokat!
Dékány Zoltánné képviselő: Önálló tűzoltó egység szeretnének lenni. Mi kell ehhez?
Madari Andor, az ÖTE elnöke: További képesítés megszerzését kell megszervezni ahhoz,
hogy ténylegesen megfelelő irányítás mellett tudják végezni a feladatokat. Központi irányítás
dönti el, hogy ki hova vonuljon. Én továbbra is azon vagyok, hogy a település érdekében
tudjunk tovább dolgozni.
Bende László képviselő: A civil működéseket országosan most nem igazán nézik jó
szemmel. Azt gondolom, hogy sok energiát, fáradtságot kell beletenni egy ilyen
tevékenységbe. Az lenne a jó, ha minél kevesebb eset lenne, ahol segíteni kell, de
kétségtelen, hogy szükség van a munkára. Az lenne a legjobb, ha az állam szervei maguk is

képesek lennének ellátni ezt a munkát. Az viszont rossz lenne, ha az M 44-es út megépítése
kapcsán több feladat elvégzésére kerülne sor. Köszönöm szépen!
Madari Andor, az ÖTE elnöke: Még jó darabig szükség lesz a civil emberek segítségére,
mert még ha Tiszakécskén háromszor annyi gép is lenne, itt helyben az önkéntesek akkor is
sokat tudnának tenni.
Bende László képviselő: Egyetértek maximálisan, de azt hiszem, hogy egy-két hivatásos
tűzoltó kellene ide Lakitelekre is, és mellettük segítsenek a civilek, hiszen ők ezt
szabadidejük terhére teszik. Aki vállalja a kockázatot, legyen hivatásos, fizessék is meg.
Mellette nagyon szép dolog, hogy vannak civilek, akik segítenek.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Beszéltem több ÖTE taggal és azt mondják, hogy nem
mindig vagytok összhangban. Itt volt rá a példa vasárnap a Tőserdőben. Csak akkor tudunk
együtt dolgozni, ha van valamilyen összhang, ha te is akarod. Ha nem akarod, akkor nem
tudunk együtt dolgozni.
Csikós Mihály képviselő: Csatlakoznék a Tamás által elmondottakhoz. Egyrészt szeretném
elismerésemet kifejezni, hogy ingyen és bérmentve, szabadidőt feláldozva végzik ezt a
munkát, aminek szükségességét nem is vitatnám. Tehát, ha már működik ez az Egyesület,
legyen a szabályoknak megfelelő. A beszámoló több pontban taglalja a támogatókat,
segítőket, de egy kis hiányosságnak vélem felfedezni, hogy az Önkormányzat kimaradt
ebből a felsorolásból.
Madari Andor, az ÖTE elnöke: Most tulajdonképpen a beszámoló a téma, de ha már szóba
került, elmondom, hogy vasárnap riasztást kaptunk. Az egyik gép felújítás alatt volt, de az
teljesen elképzelhetetlen, hogy bárki önkéntes tűzoltó visszafordítson egy hivatásos tűzoltót.
Az egyik tag felhívta a műveletirányítást, beszámolt a fennálló helyzetről, különböző
kérdésekre válaszolt és ez alapján el tudta dönteni a műveletirányítást végző ember, hogy
vissza irányítsa-e a Tiszakécskei Tűzoltót. Mi nem tudjuk visszairányítani, csak az, aki riaszt.
Az, hogy én, mint az Egyesület elnöke mást teszek, mást nyilatkozok, mint az Egyesület
tagsága, ezt teljességgel visszautasítom, ez nem igaz. Engem a tagság a múlt hónapban
megerősített tisztségemben.
Bende László képviselő: Az, hogy a számok nem stimmelnek, még nem tudni, miből
adódhatnak.
Madari Andor, az ÖTE elnöke: Minden egyes riasztás számít.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: A Tűzoltó Zenekar beszámolóját ki készítette?
Madari Andor, az ÖTE elnöke: A karnagy készítette, és elnézést kér, hogy nem tud itt lenni,
de egész délután órája van. Azonban ha bármilyen kérdés van, szívesen válaszol a
legközelebbi testületi ülésen.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Igazából nem kérdésem, hanem inkább
megjegyzésem van, ugyanis egy őket igazán nagy összeggel támogató szerv nincs
megemlítve a beszámolóban.
Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozattervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és
6 tartózkodással nem fogadta el.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2017. (III.09.) számú határozata
Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 2016. évi tevékenységéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót nem fogadja el.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Irattár

12. NAPIREND -

Szabó Mihály Polgárőr Egyesület Lakitelek beszámolója
2016. évi tevékenységéről
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Mielőtt a hozzászólásokat kérdezném, lenne egy
észrevételem. A beszámoló II-es bekezdésben az szerepel, hogy az Egyesületünk és az
Önkormányzat együttműködését kielégítő viszony jellemzi. Annyit tennék hozzá, hogy az
Önkormányzatnak és a Polgárőrségnek semmiféle kapcsolata nincs egymással. Én az elmúlt
évben nem emlékszem, hogy a Polgárőrség elnökével, az Egyesülettel kapcsolatban
bármiféle megbeszélést tartottunk volna. Attól az egyetlen alkalomtól eltekintve, amikor az
évzáró vacsorára történő meghíváskor az Önkormányzatot az alpolgármester úr képviselte.
Sem a korábbi elnök, sem a mostani nem kereste az Önkormányzat vezetését. Nem is
nagyon tudunk róla, hogy hogyan és milyen módon tevékenykedik. Azt látjuk, hogy a
korábbiaktól jóval kisebb a polgárőrök jelenléte a településen. Én magam is, és még többen
tapasztalták ezt. Kérdést is tettek fel ezzel kapcsolatban. Mondtam, hogy első körben
forduljanak az Elnök úrhoz. Abban az esetben, ha nem kapnak kielégítő választ, akkor
forduljanak hozzám. Andor egyetlen alkalommal keresett meg télen, hogy a hidegre való
tekintettel tegyük lehetővé, hogy meleg helyiségben tarthassák az összejövetelüket. Ezt meg
is tettem. Nem láttam semmi akadályát, hogy a polgárőrök egy fűtött, meleg helyiségben
tarthassák összejövetelüket. Szeretném kérni, hogy a jövőben, ha lehet, kicsit jobb
kapcsolatot tartsunk fent, ennél már csak jobb lehet. Van tapasztalatom, hogy a korábbi
években milyen jó kapcsolatot tartottak fent az Önkormányzattal, hiszen én magam is voltam
a Polgárőrséget fenntartó egyesület, a Lakitelek Közbiztonságáért Alapítvány titkára, vezető
tagja. Abban az időben bizony nagyon komoly és nagyon összetett kapcsolat volt a
Polgárőrség, az Alapítvány és az Önkormányzat között. Rendszeresen találkoztunk,
átbeszéltük, hogy mi az, amiben tudunk segíteni, nem csak anyagiakban, hanem egyéb
kérdésekben is. Egy-egy rendezvényen, vagy akár más eseményen jelen tudnak lenni, ami a
település érdekében fontos lehet. A kiegyensúlyozottság jegyében szeretném kérni, hogy
jobb legyen a kapcsolat.
Csikós Mihály képviselő: Bizottsági ülésen is elmondtam, és szeretném most is
kihangsúlyozni, hogy a rendezvények, akár egy temetés biztosítása mennyire fontos. Minden
tagnak köszönetet mondok. Ez is teljesen társadalmi munka. Szeretném kérni, - amennyiben
meg lehet oldani, - hogy a Polgárőrök jelenlétét kicsit erősítsétek.

Szentirmay Tamás alpolgármester: A rendezvényeken, a temetéseken valóban
találkoztam polgárőrökkel, de egyébként a faluban, különösen az éjszakai órákban, nem
szoktam látni őket. Még amit hiányolok, hogy a beszámolóban szívesen olvastam volna a
polgárőrök munkájáról. Köszönöm szépen!
Dékány Zoltánné képviselő: Én is egy kicsit soványnak tartom ezt a beszámolót. Szerettem
volna egy kicsit a tevékenységükről olvasni.
Bende László képviselő: Csatlakozom ehhez a véleményhez. Azt tapasztaltam, hogy a
tavaszi választási időszakban lépten-nyomon találkoztam a polgárőrökkel, nyilván fontos
volt, hogy sokat járőrözzenek. Azóta viszont sokkal kevesebbet vannak jelen. Köszönöm
szépen!
Mihalik Tibor képviselő: Szabadidejüket feláldozva látják el a feladatokat. A beszámoló
alapján készítettem egy gyors számítást. Egy pár járőr minden második napon egy óra
szolgálatot lát el. Vannak kiemelt rendezvények, ami ugye több órás szolgálatot jelent, ha azt
kivesszük belőle, akkor 5 naponta egy óra szolgálat marad a beszámolóban megjelölt
számok alapján. Itt a beszámolóban benne van, hogy Szenteste például 6 járőr vigyázott a
templom előtt az autókra. Nem tartom Lakiteleket kiemelt kockázatú falunak. Mégis, ha
lehetne, kicsit arányosabb jelenlétet szeretnénk, különösen éjszaka a külterületek
elsőbbségével, ha már vannak polgárőrök, - akik gyakrabban lehetnének jelen. Köszönöm!
Madari Andor, a Polgárőrség elnöke: Nem tartom szerencsésnek a polgárőrök jelenlétét
megkérdőjelezni. Eddig is jelen voltunk az önkormányzati rendezvényeken. Ha felkérést
kapott az Egyesület, több esetben is teljesítette. Nappal is láthatónak kell lenni a
polgárőrnek. Éjszaka pedig nem az a lényeg, hogy éjszaka legyen szolgálat, mert azt
nagyon hamar ki lehet figyelni, ha meghatározott órákban van járőrözés. Az a lényeg, hogy
kiszámíthatatlan legyen. A járőrszolgálat gyakoribbá tételét, csak akkor tudjuk megtenni, ha
több tag van. 60 körül van a létszám. Ez egy önkéntes munka, nem kérhetjük senkitől, hogy
gyakrabban jöjjenek. A polgárőr mindenkor polgárőr. Nemcsak akkor teljesít szolgálatot, ha
polgárőr autóval járja az utcákat. Több emberrel többet lehet, de az több pénz is. Én csak
meg tudom köszönni a munkájukat.
Bende László képviselő: Igaz-e az, hogy a nyári, Tőserdőben történő rendezvényen nem
vettek részt a felkérés ellenére?
Madari Andor, a Polgárőrség elnöke: Engem nem keresett Zsolt semmilyen felkéréssel.
Egyébként is van sorrend, és ha marad szabad kapacitás, csak akkor tudunk a civil
szervezetek felkéréseinek eleget tenni.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat - tervezetet 1 ellenszavazattal és 6 tartózkodással
nem fogadta el.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2017. (III.09.) számú határozata
Szabó Mihály Polgárőr Egyesület Lakitelek beszámolója 2016. évi tevékenységéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Szabó Mihály Polgárőr Egyesület Lakitelek 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót nem fogadja el.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Szabó Mihály Polgárőr Egyesület Lakitelek
- Irattár

14. NAPIREND -

Tulajdonosi hozzájárulás módosítása 1956-os emléktábla
létesítéséhez
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Nem tartozik szorosan a napirendi ponthoz, de
megkérdezném Varga Zoltánt, hogy a korábbi tábla, amit a Pulai Gyűjteménybe adtunk oda,
az hol van most?
Varga Zoltán, a Faluszépítő Egyesület elnöke: Felújításra vittük, Olajos Igazgató úrnál
van,de még nincs is felvéve a leltárba.
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
34/2017. (III.09.) számú határozata
Tulajdonosi hozzájárulás módosítása 1956-os emléktábla létesítéséhez
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Lakiteleki Faluszépítő
Egyesület a Lévay Iskola északi falán, azaz a Széchenyi krt. felőli homlokzatán
helyezze el az 1956-os emléktáblát.

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Lakiteleki Faluszépítő Egyesület
- Irattár

1. NAPIREND -

A környezetvédelemről szóló, 16/2011. (IV.08.) számú
önkormányzati rendelet 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
6/2017. (III.10.) számú önkormányzati rendelete
A környezetvédelemről szóló, 16/2011. (IV.08.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a nagyközség lakói életminőségének
fenntartása és a környezeti és természeti értékek megóvása érdekében a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c./
pontjára és a 48. § (1) és az 58. § (1) bekezdése, a természet védelméről szóló 1996. évi
LIII. törvény, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló módosított 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés i/. pontjában
biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet 4. § (2) bekezdésében szereplő, „Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft”
szövegrész helyére a következő lép:
„FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság”
2. §
Jelen rendelet a kihirdetését követően lép hatályba.

Lakitelek, 2017. március 9.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

2. NAPIREND -

A képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló, 9/2007. (III.21.) számú
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás?
Bende László képviselő: Csak pontosítani szeretném, hogy nem az összeg változásáról
van szó.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra
bocsátom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017. (III.10.) számú önkormányzati rendelete
a képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 9/2007.
(III.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Lakitelek Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjának felhatalmazása alapján, az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket
rendeli el:
1. §
A rendelet 3. § helyére a következő rendelkezés lép:
„A tiszteletdíjakat a lakiteleki Polgármesteri Hivatal havonként utólag számolja és a
tárgyhónapot követő 15. napig gondoskodik a kifizetésről a jogosult által kért módon.”
2. §
Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a rendelet 4.§, és 5.§ (1) bekezdése is hatályát
veszti. Jelen rendelet a kihirdetését követően lép hatályba.

Lakitelek, 2017. március 9.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

3. NAPIREND -

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívüli szolgáltatási díjairól és az anyakönyvvezető
díjazásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Törvényességi megfelelésnek teszünk eleget, az
összeg itt sem változik a korábbiakhoz képest. Van-e az előterjesztéshez kérdés,
hozzászólás?
Dékány Zoltánné képviselő: Tény, hogy változik a világ és ennek megfelelően a
rendeleteknek is változnia kell. Nagyon jónak tartom egyébként, hogy szabályozva van az is,
hogy csak olyan helyen lehessen megtartani szertartást, ahol a helyszín megfelelő.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Amennyiben nincs további hozzászólás, szavazásra
bocsátom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017. (III.10.) számú önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli szolgáltatási díjairól
és az anyakönyvvezető díjazásáról
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság véleményére, a hivatali helyiségen, valamint a hivatali
munkaidőn kívül kötendő házasság esetén fizetendő díjakról, valamint a házasságkötéseknél
közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Lakitelek Önkormányzatának közigazgatási területén megkötött
házasságokra, a házasságkötési eljárás során az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat
igénybe vevőkre terjed ki.
Általános rendelkezések
2. §
A rendelet hatálya Lakitelek közigazgatási területén történő házasságkötési eljárás során e
rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

3. §
E rendelet alkalmazásában:
a) hivatali helyiség: alapszolgáltatás esetén Lakiteleki Polgármesteri Hivatal tárgyaló
terme vagy a polgármester irodája, minden más esetben Lakiteleki Polgármesteri
Hivatal házasságkötő terme, Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
b) hivatali helyiségen kívüli helyszín: a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal udvara, Tőserdő
– Holt-Tisza part, Tőserdő Kastély üdülő /6065 Lakitelek, Szikra tanya 65./, ettől
eltérő helyszín csak rendkívüli körülmény esetén alkalmazható
c) rendkívüli
körülmény:
különösen,
ha
valamelyik
házasuló
súlyos
mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne
számára az anyakönyvvezető hivatali helyiségében való megjelenés.
d) hivatali munkaidő: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott munkarend.
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályai
4.§
Hivatali munkaidőn belül ingyenes alapszolgáltatás házasságkötésnél - az anyakönyvvezető
hivatalos helységben, jogszabályban rögzített hivatalos szöveg és eljárásban való
közreműködése - melynél résztvevők a házasulók, a tanuk, tolmács és az anyakönyvvezető.

5.§
(1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezését a rendelet 1.
melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni az anyakönyvi eseményre történő
bejelentkezéskor. A kérelem benyújtásának határideje, legkésőbb a házasságkötés
időpontját megelőző 30 nap.
(2) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével dönt.
(3) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani munkanapokon, valamint szombaton lehet.
(4) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell
lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az
engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.
(5) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartása akkor engedélyezhető, ha
az anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy a helyszínen az
anyakönyvi esemény ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint
az anyakönyvi alapiratok és a személyes adatok védelme biztosított. A külső
helyszínen zajló anyakönyvi események lebonyolításakor az anyakönyvi alapiratok
biztonságos szállításáért és épségéért az anyakönyvvezető felel.
(6) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés akkor
engedélyezhető, ha a felek igazolják az e rendeletben meghatározott díj befizetését,
kivéve, ha a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt
kerül sor.
(7) A díj befizetését az engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg a pénztári bizonylat,
vagy átutalási megbízás bemutatásával kell igazolni.

(8) A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 5 munkanapon
belül vissza kell utalni.
(9) Amennyiben a rendezvény elmarad és azt az ünnepség előtt 5 nappal korábban
bejelentik, a szolgáltatási díjat a hivatal visszafizeti.
A fizetendő díj mértéke
6. §
(1) A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn
többletszolgáltatási díja bruttó 15.000,- Ft.

kívül

történő

házasságkötés

(2) Hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén bruttó 40.000 Ft díjat kell
fizetni.
(3) A Lakiteleki Polgármesteri Hivatal, Lakitelek Önkormányzata, Lakitelek Önkormányzat
intézményeinek, valamint Lakitelek Önkormányzat gazdasági társaságainak
munkatársai mentesülnek a díjfizetési kötelezettség alól.
(4) A szolgáltatási díjak nem tartalmaznak teremdíszítést, pezsgő, illetve gyertyaköltséget,
asztaldíszt, versmondást. Arról az igénylőnek kell gondoskodni.
(5) A hivatali helyiségen kívül megtartandó házasságkötési díjak nem tartalmaznak
hangosítást, zeneszolgáltatást, eszközhasználatot.
(6) A hivatali helyiségen kívül megtartandó eseményekhez a szükséges eszközök
biztosítása – anyakönyv aláíráshoz megfelelő asztal, pezsgőfogyasztás kellékei,
szükség szerint székek - az igénylő feladata.
Az anyakönyvvezető részére járó díjazás mértéke
7. §
Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke:
(1) A házasságkötő teremben, hivatali munkaidőn kívül közreműködő anyakönyvvezetőt
választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott
szabadidő vagy 10.000.- Ft/alkalom díjazás illeti meg.
(2) A hivatali helységen kívüli, külső helyszínen közreműködő anyakönyvvezetőt
választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott
szabadidő vagy 15.000.- Ft/alkalom díjazás illeti meg.
(3) Az anyakönyvvezetőt évente az illetményalap 100 %-ának megfelelő ruházati
költségtérítés illeti meg formaruha használat címén. Elszámolása a ruházati
költségtérítés szabályai szerint történik.
(4) A zenei szolgáltatást és a kisegítő feladatokat ellátó anyakönyvvezető díjazása,
választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott
szabadidő vagy 4.000.- Ft/alkalom.

8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépése után
bejelentkezett házasságkötések esetén kell alkalmazni.
(2) A rendeletet megfelelően kell alkalmazni az egyéb családi események (pl. névadó,
házasságkötési jubileum) esetén is.
(3) E rendelet hatálybalépésével a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívüli szolgáltatási díjairól és az anyakönyvvezető díjazásáról szóló
15/2011. (IV.08.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Lakitelek, 2017. március 09.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr.Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

1. Melléklet
a 8/2017. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez

Kérelem
a hivatali helyiségen kívüli / hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötés létesítésének engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli / hivatali munkaidőn
kívüli* engedélyezését.
Név: …………………………………………………………………………………………………………………
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………….
Kézbesítési cím: …………………………………………………………………………………………………..
Név: …………………………………………………………………………………………………………………
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………….
Kézbesítési cím: ………………………………………………………………………………………………….
Az esemény időpontja: …………………………………………………………………………………………..
A hivatali helyiségen kívüli helyszín /a megfelelő helyszín aláhúzandó/:
Lakiteleki Polgármesteri Hivatal udvara
Tőserdő – Holt - Tisza part
Tőserdő Kastély üdülő /6065 Lakitelek, Szikra tanya 65./,
rendkívüli körülmény esetén alkalmazható helyszín: …………………………………………………………

A helyi rendeletben megállapított szolgáltatási díj / díjak befizetését vállaljuk.
A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása esetén tudomásul vesszük,
hogy az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre, ha:
a) a tanúk- szükség esetén – tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk,
b) gondoskodunk a házasságkötés létesítésének méltó keretéről,
c) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe visszautazásáról,
d) gondoskodunk az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvi alapiratoknak a házasságkötés
létesítésének helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos
visszaszállításáról, valamint az anyakönyvi alapiratok helyszínen való biztonságos kezelésének
feltételeiről.
e) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tévő körülmény
bekövetkezése esetén a házasság megkötésére alkalmas helyszínként
………………………………………..
meg.

……………………………………………………………….jelöljük

Lakitelek, ….................................................

….............................................................
aláírás

….....….............…..........................................
aláírás

Az engedély kibocsátását javaslom / nem javaslom. *
Hivatali időn kívüli engedélyezés / hivatali helyiségen kívüli engedélyezés esetén a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt / az önkormányzati rendeletben
meghatározott mértékű díjazást kérem. *
…..............................................................
közreműködő anyakönyvvezető

4. NAPIREND -

A bölcsőde intézményen belül működtetett, személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló
6/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e hozzászólás, kérdés?
Dékány Zoltánné képviselő: A táblázatot nézve, itt az önköltség egy gyermeknek egy napra
3329.-Ft. Ehhez támogatásként egy főre 2179 Ft-ot ad az állam. Az Önkormányzat ehhez
251 Ft-ot hozzátesz. Azt gondolom, hogy ez az Önkormányzatunktól szép, és elfogadásra
javaslom.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Amennyiben nincs további hozzászólás, szavazásra
bocsátom a rendelet-tervezetet.

A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017. (III.10.) számú önkormányzati rendelete
a
személyes
gondoskodást
nyújtó
gyermekjóléti
alapellátásról,
annak
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló, 6/2016. (II.26.) számú
rendelet módosításáról
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében és 162. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörében a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott intézményi térítési díjak összege az
alábbiak szerint módosul:
a) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 355 Ft/nap (280Ft+75 Ft áfa)
b) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja élelmiszer allergiás diétás ebéd
esetén: 235 Ft/nap (185 Ft+50 Ft áfa)
c) a gyermekgondozás intézményi térítési díja: 400 Ft/nap.
2. §
Ezen önkormányzati rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba, majd azt követően hatályát
veszti.

Lakitelek, 2017. március 9.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

5. NAPIREND -

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

A Gondozási Központ intézményen belül működtetett és
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjának megállapításáról szóló, 8/1993. (III.31.) számú
rendelet módosítása

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A napirend levételre került.

6. NAPIREND -

A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2017.
évi költségvetésének elfogadása
/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
35/2017. (III.09.) számú határozata
A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének
elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2017. évi
költségvetését a mellékelt előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
- Pénzügyi csoport
- Irattár

7. NAPIREND -

Az ASP rendszerhez való csatlakozást segítő támogatási
kérelem benyújtására felhatalmazás
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Röviden annyit azért hozzátennék, hogy ez a rendszer
az ország több településén már bevezetésre került. 2018. január 1-jétől kell csatlakozni
ehhez az ASP rendszerhez. Azok a települések, ahol ezt használják, többnyire csak
panaszkodtak erre a rendszerre. Sajnos egyre több, önkormányzatokkal szembeni
intézkedést hoznak. Az önkormányzatok önállóságának megcsonkítása ez a rendszer is.
Jogkövető Képviselő-testületként nem tudunk mást tenni, mint hogy minden lehetőséget
megragadunk ahhoz, hogy ha már ez elkerülhetetlen, akkor pályázatot tudjunk nyerni és ne
a település működésére szánt összegből kelljen nekünk ezt finanszírozni. Ez a pályázat ezt a
célt szolgálja, és erre most van lehetőség. Tartalmában az informatikussal együtt egy olyan
pályázatot állítunk össze, ami lehetőség szerint olyan eszközt tud biztosítani számunkra, ami
ehhez a rendszerhez való csatlakozást biztosítja. Itt nem arról kell dönteni, hogy
csatlakozzunk-e ehhez a rendszerhez, vagy nem, hiszen ez törvényességi előírás, hanem
arról, hogy a pályázatot beadjuk e, vagy sem. Van-e az előterjesztéshez hozzászólás?

Bende László képviselő: Lehet nyugodtan keményen fogalmazni, ne legyenek illúzióink.
Több miniszter is kijelentette, hogy az önkormányzatokat egyre jobban központosítják. Ha
már ez van, akkor furcsa lenne, hogy saját forrásból kellene állni az ezzel kapcsolatos
költségeket.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Láttunk már dolgokat, jelen pillanatban is csak ígéret
van arra, hogy a kötelező minimálbérek közötti különbséget is meg fogjuk kapni. Biztos
megkapjuk, de mi még ebből nem láttunk semmit. Nyilván ha megkapjuk, akkor lehet
számolni ezzel a költségvetésben. Legutóbb mikor voltam egy konferencián, akkor is
rákérdeztünk erre. Elhangzott, hogy igen, természetesen az olyan természetű kormányi
intézkedéseket, amelyek olyan anyagi terheket rónak az önkormányzatokra, amelyek
kötelezőek, a feladatfinanszírozásból biztosítják. Legyen így.
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
36/2017. (III.09.) számú határozata
Az ASP rendszerhez való csatlakozást segítő támogatási kérelem benyújtására
felhatalmazás
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita
polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás
alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte
esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

9. NAPIREND -

- Beruházási Csoport
- Irattár

Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
beszámolója 2016. évi tevékenységéről
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A bizottsági ülésen itt volt a Tiszakécskei Tűzoltóság
parancsnoka, és számos kérdésre kaptunk választ. Mondhatom azt, hogy jó a kapcsolat az
Önkormányzat és a Tiszakécskei Tűzoltóság között. Van-e ezzel az előterjesztéssel
kapcsolatban 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
37/2017. (III.09.) számú határozata
Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság beszámolója 2016. évi
tevékenységéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság
- Pénzügyi csoport
- Irattár

10. NAPIREND -

Piac területvásárlási igények elbírálása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Bizottsági üléseken módosítás született az
előterjesztés kapcsán. Kettő igény bejelentéséről van szó. Az egyik a Zöldséges bolt alatti
terület megvásárlására, illetve egy újabb terület magánkézbe kerülésére vonatkozó
területvásárlási igény. A területvásárlással kapcsolatban megadjuk a lehetőséget az üzletek
területének a bővítésére, de elővásárlási joga legyen az Önkormányzatnak a továbbiakra
nézve. Egy olyan javaslat is érkezett, hogy beépítési kötelezettséget tegyünk erre a területre.
Vegyük ketté a határozat-tervezetet. Az első Csikós Mihály részére, ahol az épület már ugye
rajta van, ott nem is hangzott el módosító javaslat. A másik viszont most kerül beépítésre, én
módosítanám, illetve javasolnám, hogy elővásárlási jogot jegyeztessen be az Önkormányzat.
Én azt gondolom, hogy ez egy biztosíték a későbbiekre nézve.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Csikós Mihály képviselő: Az első határozat-tervezetnél szeretném bejelenteni személyes
érintettségemet.
Bende László képviselő: A piactéren a butik soron is tulajdonosok, vagy bérlők?
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Mindegyik tulajdonos, kivéve a Csikós zöldséges
boltot, ahol az épület saját tulajdon, csak az alatta lévő földterület a bérlemény. Ha igazán
egységesek akarunk lenni, akkor a Gulyás Imre által megvásárolt ingatlanon, sőt a Sütő Imre
által megvásárolt ingatlanon sincs bejegyezve semmiféle kikötés.

Bende László képviselő: Láttunk már olyat, hogy megvásároltak egy területet és nem
hasznosították. Ebben az esetben jó lenne, ha olyan módon biztosítanánk a tulajdont a
leendő tulajdonosnak, ha megvalósítja a saját kis projektjét. Ezért kell a beépítési
kötelezettség.
Mihalik Tibor képviselő: Nagyon örülök annak, hogy ilyen fejlesztési beruházásban
gondolkodik valaki a piacnál, mert sajnos ki kell mondani, hogy a piac nem működik a két
piaci napot kivéve. Ez a beruházás azt a célt fogja szolgálni, hogy nem csak piaci napokon
fogják a piacot látogatni.
Dékány Zoltánné képviselő: Üdvözölni tudom ezt a projektet, mert nagyon hiányzik
Lakiteleken a Gazdabolt. Jó dolog. Én is ezt várom ettől a kis üzlettől, hogy egy kicsit
felélénküljön a piacon az élet. Támogatom.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Amennyiben nincs további hozzászólás, szavazásra
bocsátom először a személyes érintettség miatt, hogy Csikós Mihály képviselő
szavazhasson.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
hozzájárul, hogy szavazhasson az érintett képviselő.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsátom az első határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2017. (III.09.) számú határozata
Piac területvásárlási igények elbírálása
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozta:
1.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a hozzávetőleg 105 m2
térmértékű ingatlanrész értékesítését Csikós Mihály részére (a meglévő zöldségüzlet
alatti területet) a lakiteleki 1042/19 hrsz-ú ingatlanból.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert, hogy a
szerződéseket megkösse.
3.) Az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő összes költséget Vevőnek kell viselni.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Gazdálkodási Csoport
- Irattár

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsátom a második határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2017. (III.09.) számú határozata
Piac területvásárlási igények elbírálása
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozta:
1.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a 140 m2 térmértékű
ingatlanrész (zöldségüzlet vonalában a vasút felé) értékesítését Tóth Ildikó részére a
lakiteleki 1042/19 hrsz-ú ingatlanból, azzal a feltétellel, hogy Lakitelek
Önkormányzata elővásárlási jogosultságot kíván bejegyeztetni a ingatlanrészbe.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert, hogy a
szerződéseket megkösse.
3.) Az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő összes költséget Vevőnek kell viselni.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

13. NAPIREND -

- Beruházási Csoport
- Gazdálkodási Csoport
- Irattár

A Lakiteleki Torna Egylet beszámolója 2016. évi
tevékenységéről
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e hozzászólás?
Szentirmay Tamás alpolgármester: Szeretném bejelenteni személyes érintettségemet.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Először szavazásra bocsátom a személyes érintettség
okán, hogy Szentirmay Tamás alpolgármester úr ne vegyen részt a szavazáson.
A Képviselő-testület 6 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással úgy döntött, hogy
Szentirmay Tamás alpolgármester úr részt vehet a szavazáson.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra
bocsátom a határozat-tervezetet.

A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2017. (III.09.) számú határozata
A Lakiteleki Torna Egylet beszámolója 2016. évi tevékenységéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Lakiteleki Torna Egylet 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

15. NAPIREND -

- Lakiteleki Torna Egylet
- Pénzügyi csoport
- Irattár

Pályázat benyújtása az EFOP-1.5.3-16 kódszámú felhívásra
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?
Ha nincs, szeretném elmondani, hogy a bizottsági ülést követően a részletes költségvetést
elküldtem a képviselő-társak részére. Ez egy 68 milliós pályázati lehetőség. Konzorciumban
szeretnénk beadni ezt a pályázatot.
Bende László képviselő: Bármi, ami segíti a lakosság fejlődését, üdvözölni kell.
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
41/2017. (III.09.) számú határozata
Pályázat benyújtása az EFOP-1.5.3-16 kódszámú felhívásra
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
1.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja EFOP-1.5.3-16 kódszámú,
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek”
című felhívásra történő közös pályázat benyújtást a Tiszakécskei Járás működési

területének települései (Tiszakécske, Lakitelek, Szentkirály, Tiszaalpár és Tiszaug),
valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, és kettő Nkft. (folyamatban),
konzorciumi formában.
2.) Az igényelhető támogatás:
 Konzorcium összesen: 500 millió forint, ebből
 Lakitelek: 68.032.000.-Ft
3.) A Projekt időtartama: 24 hónap (min.)
4.) Konzorcium vezetője (pályázó): Tiszakécske Város Önkormányzata

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

16. NAPIREND -

- Beruházási csoport
- Pénzügyi csoport
- Irattár

Pályázat benyújtása az EFOP-3.9.2-16 kódszámú felhívásra
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Szintén a települést érintő konzorcium által beadott
pályázati lehetőség, plusz amennyiben sikerül, még nyújtottunk be igényt a Megyéhez. Ez
majd csak akkor derül ki, ha a Konzorcium megnyeri a pályázatot.
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
42/2017. (III.09.) számú határozata
Pályázat benyújtása az EFOP-3.9.2-16 kódszámú felhívásra
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
1.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja EFOP-3.9.2-16 kódszámú,
„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek”
című felhívásra történő közös pályázat benyújtást a Tiszakécskei Járás működési
területének települései (Tiszakécske, Lakitelek, Szentkirály, Tiszaalpár és Tiszaug),
valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, a Grassroots NKft. (Debrecen) és a
Fénykörközösség NKft. (Esztergom), konzorciumi formában.

2.) Az igényelhető támogatás:
 Konzorcium összesen: 500 millió forint, ebből
 Lakitelek: 68.032.000.-Ft + 8.000.000.-Ft (megyétől átvett ösztöndíj összeg, kb.),
összesen: 76.032.000.-Ft
3.) A Projekt időtartama
 2017. október 1-től beindulás tervezése, szervezése
 2018. február 1. – 2020. március 31. megvalósítás
4.) Konzorcium vezetője (pályázó): Tiszakécske Város Önkormányzata

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

17. NAPIREND -

- Beruházási csoport
- Pénzügyi csoport
- Irattár

Egyéb ügyek

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Mihalik képviselő úr kért egy beszámolót a hó
eltakarítással kapcsolatban, összehasonlítva az idei év hó eltakarítását a korábbi évekkel.
Át is adnám a szót a Településüzemeltetési Csoport vezetőjének. Megkérem, hogy röviden
tájékoztasson bennünket a beszámolóban leírtakról.
Tóth Ferenc, a TÜCS vezetője: Összehasonlítottam a 2015/2016. évi téli síkosságmentesítés és a 2016/2017. évi téli síkosság-mentesítés elszámolását. Az akkori
előterjesztést vettem alapul. Az általam elkészített előterjesztésben már nem
négyzetméterben számítottuk ki az árakat, hanem a gép tényleges elszámolt óradíjával,
amivel kalkulálni szoktunk. Ha a két elszámolást összehasonlítjuk, akkor láthatjuk, hogy
tavaly a négy napra 1.400.000,- Ft-ot számoltak el. Az idei évben, a rendkívüli időjárási
körülményeknél csak 244.415,- Ft volt az összes munkadíj. A traktorra is korábban egy
kerékpárút letakarításakor 218.000,- Ft-ot számoltak el. Az idei évben normál elszámolással
20.000,- Ft volt a díj ugyanerre a munkára. Az MTZ traktor hóekével végzett munkája
156.000,- Ft volt, ez azt jelenti, hogy 23.800 Ft/órával dolgozott a saját traktor, saját
dolgozóval, önkormányzati területen, míg külsősnek 5000,- Ft/óra díjjal takarították a havat.
Mihalik Tibor képviselő: Köszönöm szépen a beszámolót! Érezhető volt, hogy nem jól
működött a korábbi rendszer. Megnéztem a meteorológiai archívumban, hogy az előző tél az
egyik legmelegebb tél volt. Ugyan sok csapadék volt, de az többnyire eső, nem hó.
Köszönöm, hogy a mostani ügyvezető ilyen becsületesen gazdálkodik, mert a megmaradó
pénzt értelmes beruházásokra lehet fordítani.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Csak annyit szeretnék mondani, hogy a két tél
elszámolási összehasonlításának eredménye vérlázító.
Bende László képviselő: Az egyik szemem sír, a másik nevet, hiszen így egy ragyogóan
nyereséges évet hozott létre a Kft. 2016-ban. Köszönöm!

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Egy picit szeretnék visszatérni a testületi ülés két
napirendi pontjára, elsősorban azok számára, akik visszanézik a testületi ülést, mert az ÖTE
- és nagyon sajnálom, hogy Andor már nincs itt, - és a Polgárőrség beszámolójához
szeretnék itt az egyebekben egy kicsit hozzáfűzni. Azt gondolom, mindannyiunk nevében
mondhatom azt, hogy a tagok munkáját és a szabadidejüket feláldozó tevékenységét
maximálisan elismerjük, és nagyon köszönjük. Tényleg azt gondolom, hogy aki a szabad
idejét feláldozva, a település érdekében bármit tesz, az csak köszönetet érdemel. Nem az ő
hibájuk az, hogy az Önkormányzatnak és a vezetőségnek nem jó a kapcsolata. Nekik
feladatuk van, vállalják ezt a tevékenységet, önként, szabad akaratukból, jelzik ezt a
vezetőjüknek, aki beosztja őket, ahova kell, és elvégzik ezeket a feladatokat. Ezt
mindenképpen ki kell emelni, mert elismerésre méltó, és nagyon szépen köszönjük!
A szavazatunk, ami tartózkodásra irányult, pontosan ezt tükrözte. Azért nem szavaztunk
igennel, mert nem fogadjuk el a beszámolót, és ezzel utalni kívánunk az Önkormányzat és a
két Egyesület vezetése közötti kapcsolatra, illetve arra, hogy mennyire nem
együttműködőek. Éppen azért tartózkodtunk, és nem a nemre szavaztunk, mert azt a munkát
el kell ismerni és el kell fogadni, amit a tagok végeznek. Ennek ellenére azért nem fogadtuk
el a beszámolót, mert hiányzik belőle az együttműködés. Ezt mindenképpen szerettem volna
elmondani.
Azt is nagyon sajnálom, hogy a Belicza úr nincs itt. Nem tudom, hogy mennyire fog
visszatükröződni a videó anyagából, hogy András besétált ide egy videokamerával, és a neki
tetsző, vagy számára érdekesnek ítélt napirendi pontokat felvette, majd utána fogta magát és
kisétált. Nagyon örültem neki egyébként, hogy ő itt van, mert arra gondoltam, hogy ha
elérünk az egyebek napirendi ponthoz, és lehetőségem adódik, akkor megkérdezem tőle,
hogy kire gondolt akkor, amikor felírta az internetre, hogy hazudunk. Ugyanis, megjelent a
Helyi Híradó újság, amiben többen írtunk cikket, és erre reflektálva kommentálta ő az egyik
oldalon, hogy „nem tudom, hogy lehetett ebbe ennyi hazugságot bele sűríteni, de sikerült.”
Na, most nagyon szívesen megkérdeztem volna, hogy mi az, amiben mi hazudtunk. Mire
gondolt? Kire? Ha majd alkalmam adódik, meg fogom kérdezni. Sajnálom, hogy elment és
nincs itt, mert nagyon szívesen megválaszoltuk volna az ő kérdéseit. Hátha majd a
Falugyűlésen, vagy esetleg egyéb más alkalommal erre lehetőség adódik, mert nagyon
szívesen válaszolok. Azok, akik egy-egy cikket, hozzászólást írtak, nem hazudtak! Nem
tudom, mire gondolt, nincsenek hazugságok, tények vannak, és ha bárki kíváncsi a lakosok
közül, bármikor bejöhetnek a Hivatalba és a titkárságra behozhatják a kérdésüket.
Természetesen válaszolni fogunk, akár a költségvetést érintően, akár az Önkormányzat
pénzügyi helyzetével kapcsolatban, akár bármelyik cikkel kapcsolatban, amit közülünk valaki
írt. Ez nem névtelen írás, mindenki a saját nevével vállalta azt, amit leírt. Tehát
visszautasítom, nem hazudtunk, és ha valakinek kétsége merülne fel, nagyon szívesen
válaszolunk.
Van-e további kérdés hozzászólás? Amennyiben további hozzászólás nincs, a képviselőtestületi ülést bezárom. Köszönöm a részvételt a megjelenteknek!
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