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Egyéb jelenlévők:

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a Képviselő-testületi
ülésen!
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, minden képviselő jelen van. Az
előzetesen kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban módosítást szeretnék javasolni,
mégpedig levenném a 8. napirendi pontot, ugyanis Tiszakécske Rendőrőrs beszámolója
nem érkezett meg a Bizottsági ülések óta sem. Helyére, 8. napirendi pontként a Falugyűlés
és közmeghallgatás időpontjának módosítása kerülne. Valamint, szeretnék felvenni egy
plusz napirendi pontot a zárt ülésre, amelynek tárgya támogatás nyújtása a Lakiteleki Torna
Egylet részére. A napirendi pontokkal kapcsolatban, van-e valakinek kérdése,
hozzászólása?

Dakóné Harkai Csilla képviselő: Szeretném kérni, hogy a doktornőre és a doktor urakra
való tekintettel a 17. napirendi pontot vegyük a legelejére, ha lehet.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Természetesen előrevesszük az érintett jelenlévőkre
való tekintettel a rájuk vonatkozó napirendi pontokat.
Így akkor 1. napirendi pontként tárgyaljuk a 17-t, 2. napirendi pont a Kiskunfélegyháza
Hivatásos Tűzoltó parancsnokság beszámolója, 3. lesz az együttműködési megállapodás
lovasnap megrendezésére, és a 4. a 11. számú napirendi pont, a Tősfürdő területén
található Grill Terasz és Oázis Büfé jogviszonyának rendezése. Van-e a napirendi pontokkal
kapcsolatban további kérdés hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a módosított napirendi pontokat. Aki elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a módosított napirendi
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

pontokat

hét

igen

szavazattal,

NAPIREND:
NYÍLT ÜLÉS
1. A szociális támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
2. A Közszolgálati Tisztviselők napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
3. Lakitelek Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II.10.) számú önkormányzati
rendeletének módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
4. A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
5. Beszámoló a Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsában végzett
munkáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
6. Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett
munkáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
7. A Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója 2016. évi tűzvédelmi
tevékenységéről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
8. Falugyűlés és Közmeghallgatás időpontjának módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
9. „A közgyűjtemények kollégiuma címzett pályázati felhívása” című pályázati támogatás igénylése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
10. Széchenyi krt. mentén a Vasútállomásig járda felújítására támogatás igénylése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

11. A Tősfürdő területén található Grill Terasz és Oázis Büfé használati jogviszonyának rendezése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
12. A Tőserdő Turisztikai Kft. jegyárai és a fürdőbelépő kedvezmények megtérítése a Tőserdő Kft.
részére
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
13. Döntés a Tőserdő Turisztikai Kft. nonprofit Kft-vé alakulásáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
14. A Laki-Agrár Kft. nonprofit Kft-vé válása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
15. Tagi kölcsön nyújtása a Tőserdő Turisztikai Kft. részére
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
16. Tulajdonosi hozzájárulás a Zöld Forrás című pályázat beadásához, és a Szegfűdomb
rehabilitációjához
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
17. Lakiteleki II. számú háziorvosi körzet helyettesítésére létrejött megállapodás módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
18. Együttműködési megállapodás „Lovasnap” megrendezésére
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
19. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS
20. Támogatás nyújtása a Lakiteleki Torna Egylet számára
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

1. NAPIREND -

Lakiteleki II. számú háziorvosi körzet helyettesítésére létrejött
megállapodás módosítása
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van egy üres háziorvosi praxisunk, erre kerestünk már
egy jó ideje háziorvost, addig pedig helyettesítéssel, két doktor úrral láttuk el a feladatokat.
Most egy doktornő jelentkezett, és a korábbi szerződés módosítása kerül most a Képviselőtestület elé. A bizottsági üléseken már tárgyaltuk ezt a napirendi pontot. A doktornő
bemutatkozott, és jelezte, hogy nagyon szívesen eljön a mai Képviselő-testületi ülésre is.
Megragadnám a lehetőséget, és szeretném nagyon megköszönni a két doktor úrnak az
áldozatos munkáját, a helyettesítést, ami sok esetben nehézségekbe ütközött. Köszönöm
szépen a türelmüket, az eddigi munkájukat, és természetesen az ezután következő
munkájukat is.
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzátenni valója?
Ha nincsen, megkérném a doktornőt, hogy egy pár mondatban mutatkozzon be.
Berenténé Dr. Laza Erika Gyöngyike: Jó napot kívánok! 34 éve dolgozom,
Belgyógyászatból, Háziorvos tanból van szakvizsgám, és mindkét szakmát folytatom is.
Jelenleg Kecskeméten a Győzelem úti felnőtt háziorvosi rendelőben teljes munkaidőben
helyettesítek egy kolléganőt. Ezelőtt 13 évig Szabadszálláson voltam, azután pedig 20 évig a
Kecskeméti Megyei Kórházban belgyógyászként az Onkológián dolgoztam.

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Kiegészíteném azzal, hogy most az első időszakban
ugyanúgy helyettesítőként látná el a feladatot a doktornő. Abban maradtunk, ha a Képviselőtestület is jóváhagyja a határozat-tervezetet, akkor eleinte így, majd a későbbiek során, ha a
lakosság is elfogadja és a Doktornő is úgy érzi, hogy megtalálta a helyét itt a településen, Ő
vinné a praxist tovább.
Van-e hozzászólás, kérdés?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
határozattervezetet elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2017. (IV.13.) számú határozata
Lakiteleki II. számú háziorvosi körzet helyettesítésére létrejött megállapodás
módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő- testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület jóváhagyja a Lakiteleki II. számú háziorvosi körzet
helyettesítésére létrejött megállapodás módosítását, és felhatalmazza Zobokiné Kiss
Anita polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező módosító szerződést
megkösse.

2. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- MEDIC-EDU Kft.
- DRSZ Bt.
- DR. LAZA Bt.
- pénzügyi csoport
- Irattár

A Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
beszámolója 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Köszöntöm Leiz Gábort, a Kiskunfélegyházi
Tűzoltóság parancsnokát. Szeretném elmondani, hogy az Önkormányzatnak kiemelten jó a
kapcsolata a Kiskunfélegyházi Tűzoltó-parancsnoksággal.
Szeretném megköszönni azt az együttműködést, amelyet tanúsítanak irányunkban. Egyrészt
nagyon fontos a településnek, másrészt jelentősen megkönnyíti a munkát, ha jó és
együttműködő a kapcsolat.
Megkérdezném, hogy van-e esetleg még valami, amivel a beszámolót szóban kiegészítené?
Leiz Gábor Kiskunfélegyházi Tűzoltóság parancsnoka: Köszönöm szépen a szót. Csak
annyit szeretnék hozzátenni a beszámolóhoz, hogy felhívnám a lakosság figyelmét a

szabadtéri égetés szabályaira. Hozzá teszem, hogy nem volt ilyen probléma Lakiteleken, de
mindig kihasználom a lehetőséget, hogy ezt elmondjam. Elég szigorú szabályozás van a
belterületi és a külterületi égetésekre vonatkozóan. A belterületi szabadtéri égetést teljes
egészében tiltja a törvény, kivéve, ha az Önkormányzat saját rendeletben ezt szabályozza,
amit Lakitelek meg is tett. Eszerint Lakitelek belterületén, saját területen 9.00 és 19.00 óra
közt a megfelelő biztonsági körülmények betartásával lehet égetni növényi hulladékot. Ha
ennek ellenére ki kell vonulnunk, azt szankcionáljuk. Külterületen, tűzgyújtási tilalom alatt
egyáltalán nem lehet égetni. Ha nincs tűzgyújtási tilalom, akkor a Tűzvédelmi Hatósághoz
kell kérelmet benyújtani. A kérelmet 5 napon belül elbírálják, és ha engedélyt adnak,
meghatározzák az égetés időpontját, helyét. Amennyiben nem tartják be ezeket a
szabályokat, azt is természetesen szankcionáljuk. Plakát kampányunk is volt, illetve
szeretném, ha ezt mindenki terjesztené és tudomásul venné. A beszámolóhoz nem fűznék
hozzá semmit, ha valakinek kérdése van, szívesen válaszolok. Köszönöm szépen.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Köszönjük szépen ezt a hasznos tájékoztatót.
Hozzánk is sok kérdés érkezik a tűzgyújtással kapcsolatban. A kapott plakátokat
természetesen ki szoktuk tenni, de a Honlapon is frissíteni fogjuk az információt tavaszra
való tekintettel. Képviselő társakat kérdezem, hogy van-e hozzászólás?
Szentirmay Tamás alpolgármester: Szívesen láttam volna itt a Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó
Egyesület képviselőjét is, mert a felettes szerv beszámolójáról van szó, illetve eltérés
mutatkozott a Tiszakécske Tűzoltóság és a helyi Önkéntes Tűzoltók beszámolójában. Arra
sikerült már választ kapni, hogy melyik a helyes?
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Igen, én tegnap felhívtam Eszes Bélát, a Tiszakécske
Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát, akitől tájékoztatást kaptam. Azt mondta, hogy ez a
számbeli eltérés abból adódhatott, amikor vonultak, de a csapatot meg kellett osztani.
Például Lakiteleken volt egy faág amit le kellett vágni, de egy másik helyen is ugyan abban
az időben kellett cselekedni, akkor a Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület valószínűleg az
egy vonulást annyinak számolták, amennyi helyen ők az eset kapcsán részt vettek.
Egyébként Tiszakécske adja a vonulási számot, és az a hivatalos, valamint a központi
nyilvántartáshoz is csak nekik van hozzáférésük.
Leiz Gábor Kiskunfélegyházi Tűzoltóság parancsnoka: Gyakorlatilag a Lakiteleki
Önkéntes Tűzoltó Egyesület önállóan nem avatkozhatnak be. Ha például nagy viharkár
történik, ahol egyszerre több káreseménynél kell beavatkozni, akkor a kecskeméti
műveletirányítás adja ki az elvégzendő feladatokat és a szer adatlapokat az egységek
számára. Ez a vonulási szám az én beszámolómban egyébként 34, amit a statisztikából
kaptam meg. Ebben az esetben csak adminisztratív hiba történt, jó munkát végeznek
egyébként és szeretném, ha az Önkormányzat és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tekintetében közelítene egymáshoz. Most jó esély van rá, hogy megnyernek egy közel
950000 forintos pályázatot. Minden riasztásra kivonulnak, és ez kiemelkedő az egész
megyében, mert ez szabad döntésük kérdése egyébként.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Köszönöm szépen a számadatokra való kitérést is!
Nagyon dicséretes, hogy az önkéntesek a szabadidejüket feláldozva végzik ezt a munkát.
Nagy tisztelet és elismerés feléjük részünkről. A beszámolóval kapcsolatos tartózkodásunk a
szavazatokkal a hiányos beszámolónak és a vezetéssel való együttműködés hiányának
szólt. Nem szavaztunk nemmel, hanem tartózkodtunk, de a munkájukat elismerjük. Mi
igyekszünk a lehetőségükön is javítani.
Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy elmondjam, volt egy megbeszélésünk a védelmi
központnak nevezett létesítmény kiépítésével kapcsolatban. Találtunk is egy helyet erre, és
a megbeszélést követően lépéseket is tettünk ennek érdekében. A válasz meg is érkezett,
rendelkezésünkre bocsátották a területet. Lehetőség van arra, hogy az a hely alkalmas
legyen a védelmi központra. Szabtak feltételeket csatornázással, és még egyéb mással

kapcsolatban is, de jelen pillanatban ott tart a dolog, hogy ha a telepalakítás költségeit állja
valaki. Itt tartunk most. Ennek kapcsán derült az is ki, hogy nem csak az újonnan
kialakítandó terület rendezésének vannak költséges vonzatai, de a már meglévő területet is
rendezni kell. A közeljövőben szeretnénk egyeztetni az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
elnökével, hogy hogyan és milyen módon tudjuk ezt megoldani, ki tudja vállalni ezeket a
költségeket. Korábban elhangzott részükről, hogy ők szeretnének pályázni, van is
valamennyi pénzük, csak magát a terület rendelkezésre bocsájtását intézze az
Önkormányzat. Mi ezen elindultunk és tartjuk magunkat a vállaltakhoz, pont azért, mert mi
értékeljük a munkájukat. Különösen, ha pályázatból tudnának nyerni ehhez pénzt, hogy
épületet építsenek. Mi ezt maximálisan támogattuk eddig is, és konkrét lépéseket is tettünk
ennek érdekében.
Leiz Gábor Kiskunfélegyházi Tűzoltóság parancsnoka: Nagyon szépen köszönöm, ez
mindenképpen pozitív előrelépés. Annyit tudok tenni ennek érdekében, hogy a békéltető bíró
szerepét nagyon szívesen felvállalom. A megyei igazgató elvárása is, hogy a parancsnok
úgy tartsa kézben ezeket a dolgokat, hogy jól tudjon működni. A megbeszélésre is hívjatok,
el fogok jönni.
Bende László képviselő: Közeledik az M44-es út építése. Érinti ez Önöket, van valami
felkészülési kötelezettség?
Leiz Gábor Kiskunfélegyházi Tűzoltóság parancsnoka: Röviden nem, mert
Kiskunfélegyházáról fél óra az út, onnan nem szerencsés, illetve Kiskunfélegyházánál megy
az M5-ös autópálya, ott is rengeteg feladatot látunk el. Tiszakécske közelebb van, ő fog
beavatkozni, illetve Lakitelek is most pályázik feszítő vágó berendezésre. A Megyei Tűzoltó
Szövetség írta ki ezt a pályázatot, úgy tűnik, jó esély van rá, hogy az ÖTE megnyerje, így
akár ők is tudnak emberéletet menteni, ha majd megépül az autópálya.
Bende László képviselő: Engem egy kicsit elborzaszt a gondolat, hogy önkéntesek
dolgozzanak egy katasztrófa helyzetben. Én ezt nem tartanám jó iránynak, nem azért mert
szakmailag nem elég felkészültek, csak azt gondolom, hogy ez a hivatás tűzoltók feladata
lenne, vagyis állami szinten kell ezt megoldani.
Leiz Gábor Kiskunfélegyházi Tűzoltóság parancsnoka: Időbeli problémák vannak ezzel,
hogy ki ér ki hamarabb. Tiszakécskének van egyedül joga beavatkozni, tudják is a dolgukat,
az ÖTE csak besegít ezen a szakaszon, mivel ők vannak legközelebb. Természetesen a
hivatásosok is jönnek Kiskunfélegyházáról vagy Kecskemétről is.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet, aki elfogadja, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
határozat-tervezetet elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2017. (IV.13.) számú határozata
Beszámoló a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi
tevékenységéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

3. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
- Irattár

Együttműködési megállapodás „Lovasnap” megrendezésére
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Köszönjük szépen Takó Józsefnek, hogy eljött!
Korábban már volt ilyen rendezvény, Takó József és az Önkormányzat szervezésében,
amelynek nagy sikere volt. Most megkeresett bennünket Takó József, aki ismét meg
szeretné rendezni ezt a Lovasnapot a Holt-Tisza partjánál lévő füves területen. Merültek fel
kérdések a bizottsági üléseken. Köszönöm szépen, hogy most el tudtál, jönni és tudsz
válaszolni a felmerülő kérdésekre. Át is adnám a szót annak, akinek kérdése van.
Mihalik Tibor képviselő: Hagyományt szeretnél teremteni ezzel, tehát rendszeresen
megrendezni ezt a Lovasnapot?
Takó József a Lovasnap szervezője: 2011-ben került először megrendezésre ez a
Lovasnap, már akkor is szerettem volna, ha minden évben sikerül ezt megtenni. Ez így van
most is, tehát a kérdésre válaszolva, igen.
Mihalik Tibor képviselő: A Tőserdőben a Holt-Tisza partján területrendezési tervek vannak
kialakulóban. Az első rendezvényből adódóan tudjuk, hogy milyen feltételek szükségesek, de
elképzelhető, hogy a későbbiekben szűkítve lenne ez a terület. Erre az évre ez még nem
vonatkozik, de ha hagyomány lesz belőle, ez problémát okozna?
Takó József a Lovasnap szervezője: A part az érinti a lovakat és lovasokat, csak a füves
területet. Az, hogy a lovakkal a lovasok hol parkolnak, azt bizonyára meg lehet valahol
oldani. Magának a pályának a méretét szabály írja elő. 2011-ben is már megfelelő volt ez a
füves pálya erre a célra.
Dakóné Harkai Csilla képviselő: A megállapodás tartalmazza, de azért megkérdezem,
hogy biztosítva lesz-e a lovak után a takarítás?
Takó József a Lovasnap szervezője: Ugyanúgy, mint 2011-ben, most is fel fogunk
takarítunk a lovak után. Bele van írva a szerződésbe, hogy eredeti állapotban adjuk vissza a
terepet.
Szentirmay Tamás képviselő: Ez milyen jellegű verseny lenne? Fogat hajtó verseny,
ugrató, bemutató?
Takó József a Lovasnap szervezője: Azt szeretném, hogy a Lovasnap a lovakról és a
lovas emberekről szóljon. Nem pedig különböző kitüntető díjak átadásáról. Fogat hajtó
verseny lesz, és a szüneteket kitöltendően a csikósok is felvonulnak. A versenyt Kiss Zoltán
barátomnak ajánlom, aki tavaly elhunyt, és a Lovas Szövetség oszlopos tagja volt.
Polgármester Asszonynál van egy hozzájárulás, amit a családtól kaptam, tehát ez egy

emlékverseny lenne. Az ország különböző részeiről jelezték lovasok jeles képviselői, hogy
eljönnek, és megtisztelik a versenyt, mint például a Lázár testvérek.
Csikós Mihály képviselő: Ha majd kialakul a programtervezet, azt szeretnénk majd látni.
Én támogatom személy szerint a rendezvényt.
Bende László képviselő: Én is támogatom magát a rendezvényt, de én is ragaszkodom
hozzá, hogy minél hamarabb jó lenne látni a program tervezetet, hogy mit kérnek például
tőlünk. Legyen kerek az egész, hogy mi, hogyan lesz megszervezve.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Jogos a felvetés, nekem küldd el és én eljuttatom a
képviselőkhöz. Van-e további hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet, aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
határozat-tervezetet elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2017. (IV.13.) számú határozata
Együttműködési megállapodás „Lovasnap” megrendezésére
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita előterjesztését
megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul a Holt-Tisza partjánál lévő 3678/2 Hrsz. terület
átadásához a Lovasnap rendezvény megrendezéséhez, melynek feltételeit a
mellékelt együttműködési megállapodásban rögzíti.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Takó József
- Irattár

4. NAPIREND -

A Tősfürdő területén található Grill Terasz és Oázis Büfé
használati jogviszonyának rendezése
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Szeretném jelezni, hogy Tóth Ferenc ügyvezető úr
kérte, hogy engedélyezzem számára, hogy távol maradhasson a mai Képviselő-testületi
ülésről, ugyanis a fürdőben olyan problémák adódtak, amit feltétlenül meg kell oldani. Mivel a
bizottsági ülésen jelen volt, ezért úgy gondoltam, hogy tárgyalhatjuk nélküle is ezt a
napirendi pontot. A Laki-Konyha Kft. ügyvezetője pedig pont megérkezett. Köszöntelek a
Képviselő-testületi ülésen!
Van-e ezzel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás?
Mihalik Tibor képviselő: Egyetértek ezzel az előterjesztéssel, az egészséges
versenyhelyzethez hozzá tartozik, közel azonos feltételekkel dolgozzon mindenki, aki a

vendéglátásba tartozik, főleg, hogy a saját tulajdonukban is van mind a kettő érintett Kft. Azt
mérlegeltük, hogy eddig az egyik Kft-nek bevétel kiesés egy másiknak viszont úgy mond
nyereség. Nem arról van szó, hogy egy profitot szeretnénk lehúzni, hanem egy egységes
versenyhelyzetet szeretnénk teremteni.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Annyival szeretném kiegészíteni, hogy akkor, amikor
az előző Képviselő-testület elfogadta azt a szerződést, ami ezt szabályozta, de én akkor sem
értettem vele egyet. Pont azért, mert mind két Kft. Önkormányzati tulajdonú, de egyiket
előnybe részesíteni a másik kárára, nem tartom jó tulajdonosi döntésnek. Most újra elővettük
ezt a szerződést, hogy módosítsuk, azért készült ez az előterjesztés.
Bende László képviselő: Természetesen minden Kft-nek az a célja, hogy nyereséges
legyen. Tulajdonképpen mi a Laki-Konyha Kft-től eddig sem vettük el a profitot, nem ez a
jellemző, sőt maximálisan támogatjuk a beruházásait. Továbbra is ez a célunk, Marika pedig
szerencsére együttműködő.
Dombi Sándor Felügyelő Bizottsági tag: A Laki-Konyha Kft. Felügyelő Bizottságának tagja
vagyok, azért is jöttem el, mert felelősséggel tartozom a Kft-nek, és úgy érzem, ez a
szerződésmódosítás hátrányosan érintené a Laki-Konyha Kft-t.
Jó lett volna egy Felügyelő Bizottsági ülés, hogy tisztázhassuk a részleteket, konkrét
számadatokat is megtudjunk, mennyire jelent ez majd hátrányt a Kft-nek.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Jóval a Képviselő-testületi-ülés előtt kiküldtem az
előterjesztést Marika számára, tettem ezt azért, hogy az ügyvezető hívja össze a Felügyelő
Bizottságot, hogy meg tudják ezt tárgyalni. Másik Kft-k esetében is az ügyvezető megtette,
hogy az őket érintő ügyekben összehívta a Felügyelő Bizottságot.
Most itt a lehetőség, konkrét összegről nem beszéltünk, korábban a Tősfürdő területén lévő
vendéglátóhelyeknek meg lett határozva, hogy milyen összegeket fizetnek. A Testület adott
felhatalmazást az ügyvezetőnek, hogy ezeket a szerződéseket milyen összegekkel kell
megkötni. Korábban ötszázezer forint volt, amit csökkentettünk négyszázezer forintra a
vendéglátóegységek vonatkozásában. Itt most azt gondolta a Képviselő-testület, hogy
meghagyja a két ügyvezetőnek a lehetőséget, hogy beszéljék ezt meg, mivel két
vendéglátóhelyről van szó, de egy cég üzemelteti őket, sőt az egyiket, ha jól tudom,
raktárnak használják.
Egyezzenek meg, ez az ügyvezetők hatáskörébe tartozik. A raktárnak használt helyiségek
egyébként csökkentett bérleti díjat fizetnek a fürdő területén. Ha rám lenne bízva, én
ötszázezer forintot javasolnék a két helyiségért, de ez csak a saját véleményem.
Dombi Sándor, Felügyelő Bizottsági tag: Az előterjesztésben az szerepel, hogy ezt a
helyiséget Laki-Konyha Kft. ellenszolgáltatás nélkül használja, de ez nem teljesen így van.
Ugyanis, használatba vételkor a Laki- Konya Kft. közel egymillió forintot fordított a két büfé
rendbetételére. Azt is mérlegeltük akkor, én is, mint képviselő, hogy gyakorlatilag az
Önkormányzat vagyonát gyarapítja ezzel a ráfordítással, és a dolgozóit is egész nyáron tudja
foglalkoztatni. Mivel a Laki-Konyha Kft. a nyári szünet ellenére is fizet körülbelül
kétszázhatvanezer forint bérleti költséget a konyha épületéért, a nyári szünet idején is,
amikor nem akkora mértékű a közétkeztetés. Az a javaslatom, hogy akkor a nyári
hónapokra, amikor az iskolai szünet miatt csökken a bevétele, kisebb összegű bérleti
költséget fizessen a konyha épületéért.

.
Bende László képviselő: Én mindig is azt mondtam, hogy szó sincs különbség tételről. A
másik érintett Kft. Felügyelő Bizottságának tagja vagyok, de szó sincs arról, hogy ez miatt
kellene a bérleti szerződést módosítani a Tőserdő Turisztikai Kft. javára. Mint képviselők, és

Felügyelő Bizottsági tagok, felelősséggel tartozunk minden egyes Kft. sorsáért, azokat is
támogatjuk, amik nem működnek olyan jól. Nem rég az egyik Kft-t kisegítettük, de volt, hogy
meg is kellett szüntetni egyet. A vendéglátás egyfajta piaci tevékenység, amit nem lehet
szociálisan megközelíteni. A piaci feltételeket nem lehet torzítani, hogy egyiknek fizetni kell
ugyanazért, amiért a másiknak nem. Én úgy gondolom, pont ezzel tennénk helyre a dolgokat
jogilag. Ha úgy látjuk, hogy például a Laki-Konyha Kft., vagy a Grill Terasz működése
veszélybe kerül ez miatt, akkor újra elővesszük a témát, és megpróbálunk javítani rajta.
Szerintem eddig is jól működött a Laki-Konyha, ezután is az a célunk. Köszönöm.
Csikós Mihály képviselő: Én is azt támogatom, hogy kezeljük helyén a dolgokat. Mindkét
félnek jó volt az, hogy Marika felújította a büféket, mert a működése biztosítva volt, és
Önkormányzati tulajdon is gazdagodott vele. Ugyanazt tudom megerősíteni, amit Bende
képviselő úr mondott, hogy ha ez nem működik, akkor majd megnézzük, mit kell változtatni.
Dombi Sándor Felügyelő Bizottsági tag: Egy később következő napirendi pont a Tőserdő
Turisztikai Kft. nonprofittá válása, de ezért sem érzem helyén valónak az időzítést, hogy egy
nem nyereség orientált cégnek kedvez a testület egy nyereség orientált kárára. Valószínűleg
ez már így lesz, bár én nem értek vele egyet. Abban látok még lehetőséget, hogy a nyári
hónapokra kevesebbet fizessen Marika a Laki-Konyha épületéért.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Attól, hogy egy Kft. nonprofit lesz, még nem jelenti azt,
hogy nem nyereség orientált, csak osztalékot nem vesz ki belőle a tulajdonos. Az sincs
kizárva, hogy egyszer a Laki-Konyha Kft. nonprofit legyen, tulajdonképpen ez a Képviselőtestület eddig sem vett ki osztalékot, mindig visszafordítottuk a nyereséget, pontosan azért,
hogy fejlesszük, bővítsük, és további eszközökkel gyarapítsuk, és még eredményesebb
tevékenységre sarkaljuk azt a Kft-t is.
Az a célja az Önkormányzatnak, hogy a tulajdonába levő Kft-k fenntartsák saját magukat,
vissza tudják forgatni a nyereségüket és ez által, akár több személyt is tudjanak
foglalkoztatni. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy egy másik Kft-nek is adjunk tartalmat, hogy
megpróbálnánk elindítani egy olyan újszerű dolgot, ami az önfenntartást eredményezné pár
éven belül, vagyis, hogy a saját konyhánkra, saját cégünk termel alapanyagokat. A cél pedig,
hogy minden Kft. nyereséges legyen.
A másik pedig, hogy közétkeztetés van nyáron is. Valóban nem akkora mértékű, mint
évközben, azonban pont most ebben az évben tervezzük a Gondozási Központnak a
fejlesztését, ahol létszámot is bővítünk. Ahova szintén a Laki-Konyha főz, tehát ott is bővül a
létszám. A konyha igen intenzív főzési tevékenységet folytat nyáron is szerencsére. Nagyon
ügyes a Marika, hogy ki használja azt a szabad kapacitást, ami nyáron adódik és családi
eseményekre, lakodalmakra, egyéb rendezvényekre is főznek. Nem gondolnám, hogy
nekünk ezen változtatni kellene, hiszen a Grill Terasznál is van napi menü, ami szintén a
Laki- Konyha épületében készül. Az engedély is úgy szól, hogy ott helyben nem készíthet
bizonyos ételeket, megfőzi a konyhán és úgy szállítja le. Amit elmondtál az valóban igaz, de
csak egy nagyon pici szelete annak az egésznek, amiről szó van. Vannak számos dolgok,
amit ha egymás mellé teszünk, így reális, ami alapján a Képviselő-testület elé került ez az
előterjesztés.
Bende László képviselő: Örülök, hogy eljöttél Sanyi és felelősséget érzel Felügyelő
bizottsági tagként a Kft. működéséért, amire a jog is kötelez. Pontosítani szeretnék, hogy a
Grill Terasz bérleti díja éves díj, nem havi díj, a konyha épületével szemben. Nyilván tudjuk,
hogy a Tősfürdő nem egész évben van nyitva, ez szezonra szól, egyszeri összeg.
Tóthné Balla Mária Laki-konyha Kft ügyvezető: Sanyi mellé kell, hogy álljak és én is csak
pontosítani szeretnék, hogy a nyári hónapokra feleződik a forgalom és a bevétel. Igen,
próbálkozunk és megragadunk minden olyan lehetőséget, ahol pénzt lehet találni. De
pontosan ezért nehezek ezek a nyári hónapok, mert az összes dolgozói állomány meg van,
a fizetéseket oda kell adni. Nyáron tulajdonképpen nem termeljük ki a költségeinket. Amit

májusig felhalmozunk, az körülbelül 40 %-ra esik vissza, és szeptembertől megint próbálunk
ezen emelni.
Dombi Sándor Felügyelő Bizottsági tag: Én ezzel kapcsolatban mondtam, hogy az
Önkormányzatnak is érdeke, hogy a Kft. jól működjön, ezért mondtam konkrétan, hogy az
Önkormányzat segíthet a bérleti díj csökkentésével, ennek fényében, hogy most a Marikától
megtudtuk, nyáron mekkora a bevétel kiesés. Továbbra is fenntartom, hogy az egyenlőség
jegyében ezzel lehetne kompenzálni a Grill Teraszért fizetendő bérleti díjat.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Köszönöm szépen. Az a javaslatom, hogy a következő
hónapban úgyis össze kell ülni a Felügyelő Bizottságnak a mérleg, eredmény kimutatás
miatt, és ott a Felügyelő Bizottságnak lehetősége van arra, hogy határozatot fogalmazzon
meg a működőképesség fenntartása érdekében, kellő indokokkal alátámasztva. Ennek
semmi akadálya és utána természetesen testület fogja tárgyalni. Amit most említettél az
természetesen összefügg, de mégis külön álló dolog, a következő ülésre lehet javaslatot
tenni a bérleti díj csökkentésére.
Van-e további hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozattervezetet, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület hat igen, egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül a határozattervezetet elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2017. (IV.13.) számú határozata
A Tősfürdő területén található Grill Terasz és Oázis Büfé használati jogviszonyának
rendezése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő- testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület utasítja Tóthné Balla Máriát, a Laki-Konyha Kft. ügyvezetőjét,
hogy a 2015. május 29-én megkötött szerződésmódosítást 2017. április 30-i hatállyal
bontsa fel és az alapszerződésben foglaltak szerinti eredeti állapotnak megfelelően
állítsa helyre a bérleti jogviszonyt.
2. A Képviselő-testület utasítja Tóth Ferencet a Tőserdő Turisztikai Kft ügyvezetőjét,
hogy 2017. május 1-i hatállyal az Oázis Büfére és a Grill Teraszra, valamint a hozzá
kapcsolódó 100 m2 területre a bérleti szerződést terjessze ki.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert, hogy a LakiKonyha Kft-vel és a Tőserdő Turisztikai Kft-vel megkötött bérleti szerződéseket a
jelen határozatban foglaltaknak megfelelő tartalommal módosítsa.
4. A Képviselő-testület utasítja Tóthné Balla Máriát, a Laki-Konyha Kft. ügyvezetőjét
és Tóth Ferencet a Tőserdő Turisztikai Kft ügyvezetőjét, hogy az Oázis Büfére és a
Grill Teraszra, valamint a hozzá kapcsolódó 100 m2 területre a szokásos bérleti díj
és bérleti feltételek alkalmazása mellett bérleti szerződést kössék meg.
Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:
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- Laki-Konyha Kft.
- Tőserdő Turisztikai Kft
- Irattár

A szociális támogatásról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A bizottsági ülésen elhangzott a kérés, a kolleganők el
is küldték a törvényességi felügyelettel kapcsolatos észrevételt. Van-e az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Ha nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet, aki elfogadja, kérem, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
rendelettervezetet elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (IV.14.) számú önkormányzati rendelete
A szociális támogatásokról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) b) pontjában, a 26. §-ában, a
32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, a 132. §
(4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Általános szabályok
1. §
(1)

A rendelet hatálya alá tartozó szociális ellátások fedezetét az önkormányzat éves
költségvetésében kell tervezni.

(2)

Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező
rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza
meg.

(3)

Az e rendeletben meghatározott hatáskörök gyakorlását a képviselő-testület a
polgármesterre ruházza át, kivéve települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez, a települési támogatás a lakhatási kiadásokhoz
kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére, melyek a jegyző hatáskörében
maradnak.
2. Eljárási szabályok
2. §

(1)

Az eljárást Lakitelek Önkormányzatánál (6065. Lakitelek, Széchenyi krt. 48.) az erre
a célra szerkesztett nyomtatvány kitöltésével előterjesztett kérelemre kell megindítani.
A települési támogatás megállapítására irányuló kérelem nyomtatvány e rendelet 1.
számú mellékletét képezi.

(2)

A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott
dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani.

3. §
(1)

A kérelemhez mellékelni kell:
a) a háztartás tagjainak a jövedelemszámításnál irányadó időszakra eső jövedelméről
szóló igazolást;
b) 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem
rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal
felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról;
c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott
ellátások esetében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló jogszabályban
meghatározott egyéb igazolásokat;
d) valamint az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat.

(2)

Az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás:
a) munkabérből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap
nettó átlagáról kiadott a munkáltató által kiállított igazolás;
b) munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén az illetékes munkaügyi
központ által kiállított igazolás;
c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben
kiállított nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény;
d) családtámogatások esetén a kifizető szerv által kiállított igazolás vagy a folyósítást
igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat;
e) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által
a lezárt adóévről kiállított igazolás;
f) vállalkozásból származó jövedelem esetén az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal
igazolását, a kérelem benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó-alapjáról, a le
nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata;
g) tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény,
bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj
jogosultjának nyilatkozata;
h) ösztöndíjról a középfokú- vagy felsőfokú oktatási intézmény által kiállított igazolás,
bankszámlakivonat vagy az átutalást igazoló elektronikus nyilvántartásból
kinyomtatott adattartalom;
i) az a) - h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége
mellett tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről.

(3)

Ha a kérelem az e rendelet szerint adható ellátás méltányosságból való
megállapításra irányul, a kérelmezőnek csatolnia kell a méltányosság gyakorlására
lehetőséget adó körülmény fennállásának hitelt érdemlő igazolását, amely 5 napnál
nem lehet régebbi (pl. az egészségi állapotra vonatkozó orvosi igazolás).

(4)

Ha a benyújtott jövedelemigazolás vagy a vagyonnyilatkozat tartalmában vitatható, a
Polgármesteri Hivatal - belföldi jogsegély keretében - megkeresi az illetékes Nemzeti
Adó- és Vámhivatalt a jövedelem tisztázása érdekében.

(5)

A körülmények tisztázása érdekében az igénylő a Hivatallal köteles együttműködni.

(6)

Az eljárás során a kérelmező lakásán a Hivatal - szükség esetén a Családsegítő
Szolgálat bevonásával - környezettanulmányt készíthet.

(7)

Ha az eljáró hatóság hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány lefolytatása
alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a (2) bekezdés szerinti
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás,
illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló
dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek
meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a
fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.

(8)

Amennyiben a kérelmező a környezettanulmány elkészítését megakadályozza, illetve
a (5) bekezdésben foglalt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,
kérelmét el kell utasítani.
3. Helyi szociálpolitikai kerekasztal
4. §

Az Szt. 58/B. § (2) bekezdése szerinti helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai az
Önkormányzat képviseletében Emberi Erőforrások Bizottsága tagjai, a polgármester, a
polgármesteri hivatal szociális ügyintézője, az önkormányzat közigazgatási területén működő
szociális ellátó szervezetek képviselői, a Gondozási Központ vezetője, a Családsegítő
Szolgálat családgondozója és a védőnők. A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy
alkalommal ülést tart, az ülés összehívásáról a polgármester gondoskodik.

II. FEJEZET
A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK
4. Az ellátások formái
5. §
Szociális rászorultság esetén a jogosult számára
(1)
a)
b)
c)
d)
e)
(2)

pénzbeli ellátásként:
települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
települési támogatás a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személy részére
települési támogatás gyógyszer-kiadások viseléséhez
települési támogatás temetési költség finanszírozásához
rendkívüli települési támogatás

természetbeni ellátásként:
a) települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
b) rendkívüli települési támogatás állapítható meg.
5. Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres

kiadások viseléséhez
6. §
A települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez a
szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás
céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez
nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, és a gázfogyasztás, és a lakbérhez vagy az
albérleti díjhoz, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, illetve a tüzelőanyag
költségeihez viseléséhez nyújtott támogatást nyújt az e rendeletben meghatározott feltételek
szerinti jogosultnak.
7. §
(1)

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatást
elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással
összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének
elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(2)

Települési támogatásra a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási
egységek összegének hányadosával.

(3)

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás
tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási
szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a)
b)
c)
d)
e)

(4)

a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
Ha a háztartás

a) (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(5)

Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a
nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(6)

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás
esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy
négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert
havi költség összegét - az energiaárak várható alakulására figyelemmel - az éves
központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

(7)

A települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság
és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás
nagysága.
A települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
egy hónapra jutó összege

(8)

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a
továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet
kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve
kell meghatározni.
(9)

A (8) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
J-0,5 NYM
TM = 0,3 - ─────
x 0,15,
NYM
ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az
NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et
századra kerekítve kell meghatározni.

(10)

Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni.

(11)

Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez a
kérelem beadási évének utolsó napjáig kell megállapítani.

(12)

Amennyiben települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez iránti kérelmet a jegyző a elutasítja, vagy a megállapított közüzemi
költségek viseléséhez nyújtott támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra
vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a
háztartás egy tagja sem nyújthat be települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez iránti kérelmet.
8. §

(1)

Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő
személyek és háztartások számától.

(2)

Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az
albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
6. Települési támogatás a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot
felhalmozó személy részére

9. §
(1)

A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére települési
támogatást kell megállapítani abban az esetben, ha
a) 50.000 Ft-ot meghaladó, de 250.000 Ft-ot el nem érő adóssága keletkezett a
villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat, a szemétszállítás díja
vagy a lakbér vonatkozásában
b) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át,
c) adóssága támogatáson felül maradó részének megfizetését önerőként vállalja,
d) lakóingatlanán kívül más ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, továbbá 1 000 000 Ft
értéket meghaladó gépjármű tulajdona nincs.

(2)

Az (1) bekezdésben felsorolt közüzemi díjak adósságtételei a támogatás elbírálása
során összevonhatók.

(3)

A támogatás megállapításához a 3. § (1) bekezdés szerinti igazolásokon túl be kell
csatolni a szolgáltató 30 napnál nem régebbi igazolását a díjtartozás összegéről,
valamint a kérelmező nyilatkozatát a támogatás egyösszegű vagy havi részletekben
történő igény bevételéről és a saját erő vállalásáról.

(4)

A támogatás mértéke az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel - az adósság
a) 50 % -a, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 100 %-a és
150 %-a közé esik,
b) 75 %-a, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 100 %-át

(5)

Egyedül élő esetében a támogatás mértéke az adósság
a) 50 %-a, ha a jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a és 200 %-a közé esik
b) 75 %-a, ha a jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át

(6)

A támogatás a támogatott vállalásától függően egy összegben vagy legfeljebb 12
havi részletben nyújtható.

(7)

A támogatás egy összegben történő teljesítésére csak abban az esetben kerülhet
sor, ha a támogatott a vállalt önrészt a kérelem benyújtását követő 20 napon belül
megfizette.

(8)

Az önrész részletekben történő megfizetése esetén a támogatott a részletfizetési
kötelezettség teljesítését első alkalommal, a kérelem benyújtását követő 20 napon
belül, a továbbiakban minden hónap 20. napjáig a befizetési bizonylat másolatával
köteles igazolni.
7. A támogatás megszűntetése
10. §

(1)

A támogatást meg kell szüntetni, ha a támogatott
a) a vállalt adósságtörlesztési kötelezettségének három alkalommal nem tesz eleget,
vagy

b) a támogatás időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési
kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget.
(2)

Az (1) bekezdés a) - b) pontja szerinti támogatott és a vele közös háztartásban élő
személy részére a vállalt adósságtörlesztési kötelezettség lejárati időpontjától
számított két éven belül ezen a jogcímen újabb támogatás nem állapítható meg.

(3)

Ugyanannak a személynek és a vele közös háztartásban élőknek a megítélt
támogatás egy összegben történő kifizetésének, illetve az utolsó részletfizetés
teljesítésének időpontjától számított két éven belül ezen a jogcímen újabb támogatás
nem állapítható meg.
8. Települési támogatás gyógyszer-kiadások viseléséhez
11. §

(1)

Gyógyszerkiadásokra tekintettel gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatásra jogosult az a személy, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez
kapcsolódó kiadások miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

(2)

A települési támogatás gyógyszer-kiadások viseléséhez iránti kérelmet
haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 8 napon belül el kell
bírálni.
12. §

(1)

Települési támogatás gyógyszer-kiadások viseléséhezt egy naptári évben maximum
4 alkalommal lehet megállapítani.

(2)

A települési támogatás gyógyszer-kiadások viseléséhez a kérelmező akkor jogosult,
ha a szociálisan rászorult személy vagy állandó gondozásra szoruló fekvőbeteg, és
a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén annak 250 %-át nem haladja
meg, és - a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri,
b) Lakitelek Önkormányzat Idősek Otthonának gondozottja, és a havi rendszeres
gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
20 %-át eléri.

(3)

A gyógyszer vásárlására fordított kiadásokat számlákkal kell igazolni.

(4)

Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyógyszertámogatás maximális
összege 6.250,- Ft.
9. Települési támogatás a temetési költségek finanszírozásához
13. §

(1)

Települési támogatás a temetési költségek finanszírozásához abban az esetben
adható, ha a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó személy egy főre
számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének egyedül élő esetén a 300 %-át, családban élő esetén 250 %át. A kérelmet a haláleset anyakönyvezését követő 30 napon belül lehet benyújtani.
(2)

A kérelemhez mellékelni kell
a) az eltemettető és a vele közös háztartásban élők jövedelmét igazoló jövedelem
nyilatkozatot,
b) a temetési számlák eredeti példányát,
c) amennyiben a haláleset nem Lakiteleken történt, a halotti anyakönyvi kivonatot.

(3)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy támogatás mértékéről, a
kérelmező anyagi, családi körülményeit figyelembe véve döntsön.
10. Rendkívüli települési támogatás
14. §

(1)

A Képviselő-testület, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
rendkívüli települési támogatást nyújt, maximum a költségvetésben meghatározott
keretösszeg erejéig.

(2)

Elsősorban azokat a személyeket indokolt rendkívüli települési támogatásban
részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség,
elemi kár, egyéb ok miatt anyagi segítségre szorulnak.

(3)

A rendkívüli települési támogatás a létfenntartáshoz szükséges többletkiadások
fedezéséhez nyújtható, természetbeni vagy pénzbeli formában:
a kérelmező és családja élelmezéséhez
a kérelmező és családja ruházatának pótlásához
tüzelőanyag beszerzéshez, energia költségek támogatásához
elemi kár, tartós betegség, haláleset stb.
gyógyszertámogatáshoz, illetve egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben
támogatott egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez,
f. minden olyan esetben, amikor a kérelmező életének, testi épségének megóvásához
szükséges,
g. krónikus, hosszantartó betegségekből eredő jövedelem-kiesés,
h. egyéb, különös méltánylást érdemlő esetek.
a.
b.
c.
d.
e.

(4)

Rendkívüli települési támogatásban az a személy részesíthető, akinek az egy főre
számított havi családi jövedelme nem haladja meg:
a) a családban élők, a családdal egy lakásban élő egyedülálló, valamint az egy
lakásban együtt élő egyedülállók esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át,
b) gyermekét(eit) egyedül nevelő szülő, továbbá olyan család esetén, ahol fogyatékos
vagy tartósan és súlyosan beteg személy él az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 175%-át vagy
c) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át.

(5)

A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként is biztosítható:
a) erre irányuló kérelem esetén vagy

b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a rendkívüli települési
támogatás felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik.
(6)

Amennyiben pénzbeli a rendkívüli települési támogatás biztosítása, a segélyezett
részére elszámolási kötelezettség írható elő. Az elszámolás elmulasztása esetén
kérelmező köteles kamatmentesen visszafizetni a rendkívüli települési támogatás
összegét.

A képviselő-testület rendkívüli települési támogatást pénzügyi szolgáltatásnak nem
minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújthat, különösen az alábbi
esetekben:
a) elemi kár esetén a lakás és a berendezési tárgyak helyreállítására vagy pótlására,
b) tartós betegség esetén megélhetésre,
c) temetési költség fedezésére.
(8)
Rendkívüli települési támogatásként megállapított kamatmentes kölcsön
visszafizetési ideje legfeljebb egy év, amely időtartama alatt havi egyenlő mértékben
kell a kölcsönt visszafizetni.
(7)

(9)

Háromhavi törlesztő részlet befizetésének elmulasztása esetén a teljes kamatmentes
kölcsönt 15 napon belül egy összegben a mindenkori késedelmi kamattal növelten
kell visszafizetni.

(10)

Különös méltánylást érdemlő sürgős esetben, ha az igénylő életkörülményei az
azonnali segítségnyújtást indokolják, a Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az igénylő részére jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül
azonnali Rendkívüli települési támogatást állapítson meg.
III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11. Hatálybalépés
15. §

Ez a rendelet 2017. április 15-én lép hatályba.
12. Hatályon kívül helyező rendelkezések
17. §
Hatályát veszti Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 27/2016. (X.14.) számú rendelete.

Lakitelek, 2017. április 13.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

6. NAPIREND -

A Közszolgálati Tisztviselők napja, július 1-je munkaszüneti nappá
nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A bizottsági ülésen kérésként hangzott el, hogy
számoljuk ki, hogy mennyi ennek az egy napnak a bevétel kiesése. Ezt a következő
Képviselő-testületi ülésre megtesszük.
Csikós Mihály képviselő: Az elkövetkezendő két évben szombatra, illetve vasárnapra esik
július 1-je, így két évig 0 forint lesz ennek az egy napnak a költsége.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Kiegészíteném ezt az előterjesztést azzal, hogy ez
jelzés értékű a munkatársak számára. Mégpedig, hogy elismerjük azt a munkát, amit ők nap,
mint nap végeznek. A köztisztviselői pályáról, mint életpályáról, ma már nem beszélhetünk. A
köztisztviselőkből közszolgák lettek. Ez tulajdonképpen nem probléma, mert ha bejön egy
lakos a hivatalba, nyilván amiben tudunk, segítünk lehetőség szerint. Sok esetben jönnek
olyan kérésekkel is a hivatalba, ami nem a mi hatáskörünk, mégis eligazítást adnak a
kollégák, segítenek bizonyos információkkal. Szeretném megköszönni a munkájukat és én
mindenképpen azon vagyok, hogy ez a nap járjon nekik. Aranka részéről elhangzott a kérdés
a bizottsági ülésen, hogy ki lehet-e a munkaszüneti napot terjeszteni a közalkalmazottakra
is? Jegyző asszony utána nézett, és a törvény előírja, hogy kinek és milyen módon ad
lehetőséget, tehát nem, mert csak a köztisztviselőknek van erre lehetősége.
Dékány Zoltánné képviselő: Sajnálattal hallom, csak reménykedni tudok benne, hogy a
kulturális területen dolgozóknak a pályamodelljük kialakítással meg lesz erre a lehetőségük.
Sütő Lászlóné Szivárvány Óvoda vezetője: Annyival egészíteném ki, hogy április 21.
napja a bölcsődék napja, és ez munkaszüneti nap a bölcsődében dolgozók számára, amit
magam is jó dolognak tartok.
dr. Pethő Anada Zsuzsa jegyző: A közalkalmazottak köre elég nagy, és ezt a kormányzat
szétszedi ágazatokra. Például a Gondozási Központban a szociális dolgozóknak, illetve ezek
szerint a bölcsődékben is van munkaszüneti napja. A jogszabály kifejezetten azt mondja ki,
hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozik ez a kedvezmény.
Kiss Nándorné pénzügyi csoportvezető: 200 000.-forint kiesést jelent ez az egy nap.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Köszönöm a gyors választ. Van-e még kérdés
hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?
Ha nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
rendelettervezetet elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2017. (IV.14.) számú önkormányzati rendelete
a Közszolgálati Tisztviselők napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint
rendelkezik:
1. §
A Lakiteleki Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja,
július 1-je munkaszüneti nap.
2. §
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Lakitelek, 2017. április 13.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

7. NAPIREND -

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017.(II.l0) számú önkormányzati rendeletének módosítása
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Szeretném kiegészíteni az előterjesztést azzal, hogy
miért van szükség a rendeletmódosításra. Ez az elkövetkezendő időben elő fog még fordulni,
hiszen törekszünk arra működésünk során, hogy mindig olyan kiadásokat teljesítsünk,
melyre soronként is nevesítve meg van a fedezet. Amikor megterveztük a költségvetést,
viszonylag általánosságban az előző évek kimutatásai alapján tudtuk megtervezni. Azonban
már most az elmúlt időszakban felmerültek olyan kiadások, amelyeket akkor nem
nevesítettünk. Most azonban, annak a fajta megfelelésnek próbálunk eleget tenni az ASP
rendszer szerint, ami a következő évben kötelező lesz Lakitelek számára is. Tulajdonképpen
átcsoportosítunk a bevételek és a kiadások között.
Nem terveztünk a költségvetésben azzal, hogy a kerékpárút kapcsán már eddig kifizetett
költségekből megtérülés lesz. Azonban ezzel kapcsolatban most is azt a választ kaptuk,
hogy a tavaly beadott pályázatok az idén mindenképpen elbírálásra kerülnek. Számolhatunk
annak megtérülésével ezért azt beterveztük. A település üzemeltetés a Laki-Park Kft.
vonatkozásában került sor a módosításra, annak pedig az –az oka, hogy akkor, amikor
terveztük a költségvetést, volt olyan gondolata a Képviselő-testületnek, hogy talán a Kft-t az
első negyedévben megszüntetjük, hiszen hasonló feladatokat lát el mint a település
üzemeltetési csoport. Azonban erre nem került sor, ezért a működésükhöz további pénz
szükséges. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a továbbiakban nem fogjuk ezt felülvizsgálni, és esetleg ez a Kft. megszüntetésre is kerülhet. Meg szeretné várni a Képviselőtestület a beszámolót, lesz egy mérleg és azt követően derül ki, hogy mi lesz a sorsa a Kftnek. Ezek azok a nagyobb változások, amik akár pluszként bekerültek a többi pedig
átcsoportosítás a sorok között.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés hozzászólás?

Dékány Zoltánné képviselő: Az érdekelne, hogy a Tisza-menti Köznevelési és
Gyermekjóléti Intézménynél van előirányozva, a banki költség 150 ezer forinttal való
megemelése, hogy erre miért került sor?
Kiss Nándorné pénzügyi csoportvezető: Konkrétan nem volt betervezve.
Csikós Mihály képviselő: Elsősorban a Tőserdő Kft-nél van átcsoportosítva a felújítási
költség miatt. A másik pedig, most nyújtunk be egy pályázatot és akkor ez megtérül, ha meg
véletlenül nem nyer a pályázat, akkor is szükséges a ráfordítás.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
határozat-tervezetet elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2017. (IV.14.) számú önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II.10.) számú
önkormányzati rendeletének módosításáról
1. §
Lakitelek Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.10.) rendelet (a
továbbiakban rendelet) 2. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
2. §
/1/ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2017.
évi költségvetésének
 bevételi főösszegét
 kiadási főösszegét
 költségvetési hiány összegét
állapítja meg.

1 407 467 553 Ft-ban
1 582 687 412 Ft-ban
175 219 859 Ft-ban

/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

2. §
A rendelet 3. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

3. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi működési költségvetését jelen rendelet 1.sz.
mellékletének részletezése szerint 758 527 134 Ft bevétellel és 599 345 703 Ft kiadással
hagyja jóvá. Az intézményfinanszírozás összege 159 181 431 Ft.
A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 1.1.sz.
mellékletének részletezése szerint 741 235 936 Ft bevétellel és 741 235 936 Ft kiadással
hagyja jóvá.
3. §
A rendelet 4. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A LAKITELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE
4. §
A Képviselő-testület a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetését 8 830 181 Ft
működési bevétellel, 80 825 611 Ft működési kiadással, 1 900 000 Ft felhalmozási
kiadással, 73 895 430 Ft 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 2017. évi költségvetését 34 890 218 Ft működési
bevétellel, 38 882 951 Ft felhalmozási bevétellel, 73 448 983 Ft működési kiadással,
70 300 000 Ft felhalmozási kiadással, 69 975 814 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá
jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint.
5. §
A rendelet 6. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE
6. §
A Képviselő-testület a Községi Könyvtár 2017. évi költségvetését 320 992 Ft működési
bevétellel, 12 523 179 Ft működési kiadással, 3 108 000 Ft felhalmozási kiadással,
15 310 187 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének
részletezése szerint.
6. §
A rendelet 8. § helyébe az alábbi szöveg lép:

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

Projekt megnevezése

Kiadás

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

EU
támogatás

Önerő

240 000 000

252 681 311

-12 681 311

40 000 000

33 500 000

6 500 000

102 000 000

86 000 000

16 000 000

TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi
infrastruktúra fejlesztések Lakitelek csapadékvíz
elvezetése szikkasztó árkokkal

80 000 000

80 000 000

0

TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése (Egészségház
fejlesztés, felújítás)

86 815 209

80 000 000

6 815 209

156 000 000

156 000 000

0

688 181 311

3 500 000
20 133 898

VP-6.7.4.1.1-16 Könyvtár felújítása és
energetikai korszerűsítése
VP-6.7.2.1 Lakiteleki dűlőutak mechanikai
stabilizációja

TOP turisztika pályázat: Tőserdő Holt-Tisza part
fejlesztés
VP-6-7.2.1.4-17 Napelemes közvilágítás
létesítése
Összesen:

3 500 000
708 315 209

7. §
A rendelet 9. § helyébe az alábbi szöveg lép:
TARTALÉK KÉPZÉSE
9. §
/1/ A Képviselő-testület 2017. évi költségvetésében 9 223 751 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: 38 258 478 Ft.
8. §
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.
A rendelet 6. sz. melléklete módosul jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint.
A rendelet 7. sz. melléklete módosul jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint.
A rendelet 9. sz. melléklete módosul jelen rendelet 7. sz. melléklete szerint.

9. §
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Lakitelek, 2017. április 13.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

8. NAPIREND -

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi
költségvetésének módosítása
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Dékány Zoltánné képviselő: Először is gratulálok a pályázathoz, másrészt azt szeretném
tudni, hogy ez az Autmentor pályázat mit takar? Magára a kifejezésre gondolok, hogy
Autmentor.
Sütő Lászlóné Szivárvány Óvoda vezetője: Ez az Autmentor pályázat arról szól, hogy
gyakorlatilag, egy mentor program valósul meg, ami a pedagógusok átképzéséről szól,
Autista Alapítvány képzésében. Egyébként öt autista kisgyermek van jelenleg az Óvodában.
Felkészítés fog folyni, hogy ezek a kisgyermekek elkezdhessék az integrált iskolába való
tanulást. Nagyon sok szülő várja ezt a lehetőséget.
Mihalik Tibor képviselő: Nagyon sokat számít, a szakmai színvonal mellett a környezet is.
Az Óvoda környezete pedig nagyon szépen rendben van.
Bende László képviselő: Tegnap volt egy megbeszélés, ahol elmondták, hogy talán ez a
Képviselő- testület érzékenyebb a környezetére, és a hivatal dolgozói is egyértelműen élen
járnak ebben. Egyébként messzebbről is lehet hallani az Óvoda jó hírét.
Sütő Lászlóné Szivárvány Óvoda vezetője: Erre szeretnék reagálni, hogy ezt az
Alapítványt egyébként egy tiszakécskei szülő hozta létre. Gyakran megkérdezik tőle, hogy
miért nem Tiszakécskén hozta létre, és a válasz az, hogy Lakitelek érzékeny erre a témára.
A gyerekek megtanulnak együtt élni ezzel, és én nagyon büszke vagyok rá. A környezet
rendbetételénél még a kerékpár tárolót kell megoldani.
Csikós Mihály képviselő: Igen, amit tavaly ültettünk fákat, most szépen nőnek.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Azoknál a családoknál ahol ilyen gyermek van, igen
nagy megpróbáltatás minden nap. Ha egy-egy ilyen intézmény részt tud vállalni ebben, azt

gondolom mindenképpen kiemelkedő. Mi magunk is mindannyian elkötelezettek vagyunk
eziránt és szeretném megadni a lehetőséget ezen a településen, hogy ezeknek a
családoknak, lehetőségeink szerint, könnyítsünk a mindennapjaikon. Sok esetben ez nem
pénzkérdés, hanem egyéb hozzájárulás. A gyerekek is megtanulnak, „együtt élni” és tanulják
a toleranciát, azt, hogy segítsék egymást. Örömmel tölt el, amikor más településre kell
mennem és sok esetben megemlítik, hogy igen, Lakiteleken az utóbbi időben ilyen dolgok
történnek. Többek közt az Alapítványról is esik szó. Ha sikerül ezt a Centrumot
megvalósítani, ez országosan is kiemelkedő lesz. Mindenkinek elismerésem, különösen az
Alapítványnak, aki ezt az egészet felkarolta!
Van-e további kérdés hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozattervezetet.
A Képviselő-testület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
rendelettervezetet elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2017. (IV.13.) számú határozata
A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2017. 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 2017.
évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.

9. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Pénzügyi csoport
- Irattár

Beszámoló a Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsában végzett munkáról
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Dékány Zoltánné képviselő: Jelent-e valami többletet ez a Társulás Lakiteleknek?
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Talán annyit, hogy van három község, akik részt
vesznek ebben és egymást ki tudják segíteni, ha szükséges. Így nem kell külső segítséget
igénybe venni és jobban tudnak konzultálni egymással. Korábban szélesebb körű volt ez a
Társulás, mert az Iskola is benne volt. Van egy folyamatban lévő ügyünk a Társulás
kapcsán, mely a korábbi időszakra tekint vissza. Amikor bekerült hozzánk a könyvelés, akkor
Zsuzsa áttekintette és megállapította azt, hogy az elszámolások nem voltak teljes körűek,
vagyis pénzügyi hiba keletkezett. A könyvelési hiba következtében kétszer szerepeltettek
egy összeget, ebből adódóan a Társulás két településénél közel harminchat millió forint
hiány keletkezett. Ez már lassan két éve húzódó ügy. Felkértünk egy közjegyzőt, aki kijelölt

egy igazságügyi szakértőt, és ha megkapjuk a szakértői véleményt, akkor továbbítani fogjuk
a két településnek, és meglátjuk mi lesz a további lépés. Nyilván a jogainkat érvényesíteni
fogjuk.
Van-e még további kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a beszámolót.
A Képviselő-testület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
beszámolót elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2017. (IV.13.) számú határozata
Beszámoló a Tisza menti Köznevelési és
Tanácsában végzett munkáról

Gyermekjóléti

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

Kiss

Társulás
Anita

Társulási

polgármester

A Képviselő-testület a Zobokiné Kiss Anita polgármester, mint a Tisza menti
Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának tagja által készített
2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

10. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
- Irattár

Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsában végzett munkáról
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Mint ahogy említettem, ez egy nagyon felelősségteljes
szociális munka. Meg is szeretném köszönni Gigor Évának a lelkiismeretes munkáját. Nem
is gondolná az ember, hogy mennyi probléma van. Nem csak azoknál a családoknál, ahol
gyermekek vannak. Kiemelkedően jó Éva és az Önkormányzat közötti munkakapcsolat.
Számos olyan eset van, hogy át kell bizonyos dolgokat beszélni, megoldást kell találni. Sok
esetben kell olyan döntést hozni, mely nem Önkormányzati feladat és mégis a településen
élőket érinti és segíteni kell őket megoldani.
Csikós Mihály képviselő: Bizottsági ülésen már elhangzott, hogy sokszor munkaidőn kívül
is történik munkavégzés. Ehhez a munkavégzéshez a mai elvárásoknak megfelelően kellene
helyet biztosítani. Jó lenne legalább az irodát valahogyan hangszigetelni, aminek
gondolkodunk a megoldásán.
Szentirmay Tamás polgármester: Szeretnék csatlakozni polgármester asszony szavaihoz,
amikor dicsérő szavakat mondott a beszámolóval kapcsolatban. 25 oldalon ilyen beszámolót
készíteni, le a kalappal. Nem minden település mondhatja el magáról, hogy évről évre
növekszik a lakosainak létszáma. Példa értékű.

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a beszámolót.
A Képviselő-testület hét igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
beszámolót elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2017. (IV.13.) számú határozata
Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati
Tanácsában végzett munkáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Társulás

Anita

Társulási

polgármester

A Képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában, a 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolókat elfogadja.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzat Társulás
- Gigor Éva családsegítő
- Irattár

11. NAPIREND -

Falugyűlés és Közmeghallgatás időpontjának módosítása
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Azért kérem a módosítást, mert egy olyan
polgármesteri összejövetelre kell elmennem, amely Zombor településen lesz, határon túl.
Megkaptam a részletes programot és nem érnék haza arra az időpontra. Mivel korábban is
Képviselő-testületi ülésen döntés volt, ezért kérem a Képviselő-testületet, hogy egy héttel
későbbi időpontra módosítsuk. Kérem, hogy járuljon hozzá a Képviselő-testület, hogy a
korábbi időponthoz képest egy héttel később, április 28-án, 17 órakor kezdődjön a
Közmeghallgatás.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
határozat-tervezetet elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2017. (IV.13.) számú határozata
Falugyűlés és közmeghallgatás időpontjának módosítása

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita előterjesztését
megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület döntése értelmében a 2017. évi Falugyűlés
közmeghallgatás időpontját 2017. április 28. 17.00 órára módosítja.

és

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

12. NAPIREND -

„A közgyűjtemények kollégiuma címzett pályázati felhívása” című
pályázati támogatás igénylése, települési könyvtárak szakmai
eszköz fejlesztése, korszerűsítése céljából
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Bizottsági ülésen jelen volt a könyvtár vezetője, most
azonban jelezte, hogy betegség miatt nem tud jelen lenni.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Dékány Zoltánné képviselő: Örömöm tudom kifejezni, hogy a könyvtárnak egyszerre
sikerül kívül is, belül is megújulni, amennyiben a pályázatok nyernek.
Dakóné Harkai Csilla képviselő: Szeretném köszönetemet kifejezni a könyvtár
vezetőjének, és a munkatársainak is, Katinak és Margónak. Gondolom ezek a feladatok,
amiket ők eredményesen végeznek, nem egyszemélyesek, közös munka eredménye.
Ezúton is szeretném ezt megköszönni.
Csikós Mihály képviselő: Most először nyílik lehetőség, igaz több pályázati keretből, hogy
sikerül egy épületet úgy megújítani, hogy a mai kor elvárásainak megfelelő tudjon lenni.
Külső és belső megújulás várható. Ezen kívül, még kb. egy 40 m2 külső fedett nyitott oktató
tér is készül. Személy szerint nagyon várom már, hogy ez megvalósuljon.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
határozat-tervezetet elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2017. (IV.13.) számú határozata
„A közgyűjtemények kollégiuma címzett pályázati felhívása” című pályázati támogatás
igénylése, települési könyvtárak szakmai eszköz fejlesztése, korszerűsítése céljából
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozta:

1.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a lakiteleki Községi
Könyvtár „A közgyűjtemények kollégiuma címzett pályázati felhívása” címmel
pályázatot nyújtson be a Magyarország 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017.
évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezetben szereplő
forrás felhasználásra.






A pályázat megvalósításának helyszíne és címe: Községi Könyvtár, 6065
Lakitelek, Széchenyi krt. 35., 381 hrsz.
A pályázat összköltsége: bruttó 3.889.000 Ft
Igényelt támogatás összege: bruttó 3.500.00 Ft
Szükséges saját erő összege: bruttó 389.000 Ft
Szükséges könyvtári fejlesztés (festés, aljzatburkolat) összege: 1.305.179.- Ft

2.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a pályázat
megvalósításához szükséges önerőt, és a könyvtár nyilvános szolgáltatási tereiben,
a szükséges fejlesztéseket biztosítja.
3.) Lakitelek Önkormányzat 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:

13. NAPIREND -

- Községi Könyvtár
- Gazdálkodási Csoport
- Irattár

Széchenyi krt. mentén a Vasútállomásig járda felújítására
támogatás igénylése
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás?
Csikós Mihály képviselő: Tájékoztatásul elmondom, hogy 340 méter hosszan 587 m2
területen tudna ez a járda megújulni. Kiemelt járdaszegéllyel, természetesen a bejáróknál
süllyesztve. Térkővel lenne megoldva a járda, aminek a minősége meg van határozva a
pályázatban. Amennyiben igaz a hír, hogy gyorsított eljárásban történik a pályázat elbírálása,
akkor még az idén megvalósulhat.
Dékány Zoltánné képviselő: Mind a két oldalon lesz járda?
Csikós Mihály képviselő: Sajnos nem. Csak a baloldalon, 1,40 m szélességben, tehát
babakocsival is kényelmesen használható lesz.
Mihalik Tibor képviselő: A saroknál lesz valami a gyalogosok védelme érdekében?
Csikós Mihály képviselő: Gondoltunk rá, de sajnos egyelőre nem. Maga az a kiemelt
szegély szerintem jól működne, de korlát és gyalogátkelő sajnos nem fér bele.

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
határozat-tervezetet elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2017. (IV.13.) számú határozata
Széchenyi krt. mentén a Vasútállomásig járda felújítására támogatás igénylése
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozza:
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

Hozzárendelés
Széchenyi krt. mentén, a Vasútállomás és
az Önkormányzat között
Hrsz: 372.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása

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

bruttó 11.200.000 Ft
bruttó 8.400.000 Ft
bruttó 2.800.000 Ft
saját forrás

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

kijelenti,

hogy

a

pályázat

3.) Lakitelek Önkormányzat 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

14. NAPIREND -

A Tőserdő Turisztikai Kft. jegyárai és a fürdőbelépő
kedvezmények megtérítése a Tőserdő Kft. részére
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Mindkét Bizottsággal hosszan tárgyaltuk a Tősfürdő és
a Kalandpark kapcsán is. Egyszerűsítettünk az eddig használt jegyárakon, csökkentek a
jegyárak. Igyekezett a Képviselő-testület, hogy olyan jegyárat alkalmazzon, amelyből kitűnik,
hogy jelentős kedvezményt kapnak a helyi lakosok, illetve a lakiteleki üdülővel rendelkező
tulajdonosok. Korábbi években felháborodást, elégedetlenséget okozott az, hogy lakiteleki
lakosoknak különböző igazolásokat kellett beszerezni, hogy engedményes jegyet
vásárolhassanak. Most a lakcímkártyával elegendő bizonyítani azt, hogy lakiteleki lakos és
megkaphatja a kedvezményes jegyet. Az üdülő tulajdonosok vonatkozásában pedig
egyeztettem az adóügyi munkatársakkal és ők meg tudják azt tenni, hogy minden üdülő
tulajdonosnak kipostázzák a jogosultságról szóló az igazolást. A kedvezményes jegy a
tulajdonosra és plusz 1 főre vonatkozik. A módosítások az előterjesztésben olvashatóak.
Mihalik Tibor képviselő: A Bizottsági ülésen és már előtte is mindenkinek volt javaslata,
amiből lett ez a mostani változat. Nekem is megnyugtató, mert a nagycsaládosok fórumán
beszéltük, hogy hogyan lehetne segíteni. Megnéztük a korábbi kedvezményeket és
kiszámoltuk, hogy a mostani kedvezményes rendszerrel azon a szinten tud bemenni a
fürdőbe, amit ígértünk és közben nem sérül az egyéb kedvezményes csoportok érdeke.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: A Tőssellővel kapcsolatban szeretnék egy pár
mondatot elmondani, hogy hol tartunk most. Már több, mint egy hónappal ezelőtt tárgyaltunk
a Tőssellő tulajdonosával az idei év szezonjáról. Személyesen is megnéztük a Képviselőtársakkal az építményt, és arra a következtetésre jutottunk, hogy egy független szakértővel
felértékeltetjük. Ha ezt az értékelést megkapjuk, utána átbeszéljük a sorsát. Jelen pillanatban
érvényes bérleti szerződése van a Nordfest Kft-nek, a területet használhatja. Ez a szerződés
mindaddig érvényes, amíg érdemi határozatot nem kap az ő pályázati elszámolásával
kapcsolatban. Abban az esetben, ha a Kft. megkapja ezt az érdemi döntést, akkor 8 napon
belül ezt az Önkormányzatnak be kell mutatnia és a bérleti szerződése megszűnik. Akkor
kell arról beszélni, hogy viszi tovább, vagy esetleg az Önkormányzat megvásárolja. A
szakértő kint volt a helyszínen, felértékelte, az értékelést a napokba meg fogjuk kapni és
akkor természetesen egyeztetünk Nordfest Kft. vezetőjével a lehetőségekről. Ha szükséges,
akkor akár rendkívüli ülés keretében tárgyaljuk. Jelenleg itt tartunk.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Korábbi években küzdöttem azért, hogy a helyi
lakosok kedvezményes jegyárral juthassanak be a fürdőbe. A mostani jegyárak azok, amik
azt gondolom, hogy elfogadhatók. Tény, hogy a környező településeken több fürdő is van,
más szolgáltatásokkal. Azonban olyan, mint a Tősfürdő, sehol a környéken nincs, ilyen
fákkal, ilyen környezetben.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
határozat-tervezetet elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2017. (IV.13.) számú határozata
A Tőserdő Turisztikai Kft. jegyárai és a fürdőbelépő kedvezmények megtérítése a
Tőserdő Kft. részére tárgyában
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. Lakitelek Önkormányzata a 2017-es szezont követően, a Tőserdő Turisztikai Kft.
részére a lakiteleki állandó lakosok és a lakiteleki üdülőtulajdonosoknak nyújtott
jegyár kedvezményt megtéríti. Az elszámolás alapját képezi, a Kft. által, a
kedvezményes szolgáltatás igénybe vételéről vezetett naprakész nyilvántartás.
2. A Képviselő-testület a Tőserdő Turisztikai Kft. jegyárait az alábbiak szerint
engedélyezi.
Felnőtt
*
Kedvezményes felnőtt
Nyugdíjas, diák és 15 óra után felnőtt
Kedvezményes nyugdíjas, kedvezményes diák, és 15 óra után
nyugdíjas, 15 óra után diák
2 felnőtt 3 gyermek
Kedvezményes 2 felnőtt 3 gyermek
Csoportos jegy (10 fő felett)
10 alkalmas felnőtt
10 alkalmas nyugdíjas, diák és valamennyi kedvezményes
4 éves korig

1200,900,900,600,4000,3300,800,10000,8000,ingyenes

*Kedvezményes: lakiteleki lakos (lakcímkártyával szükséges igazolni), lakiteleki üdülő
tulajdonosa (önkormányzat által kiadott igazolással szükséges igazolni)

Kalandpark jegyárak
Megnevezés

Ár Ft/Fő

Felnőtt
Gyermek (18 év alatt)
Családi( 2 felnőtt, 2 gyermek)
Csoport (10 főtől)

1 800 Ft
1 500 Ft
5 500 Ft
1 300 Ft

Felelős : Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

-Tőserdő Kft.

- Pénzügyi Csoport
- Irattár
15. NAPIREND -

Döntés a Tőserdő Turisztikai Kft. Nonprofit Kft-vé alakulásáról
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Az előző napirendnél nem említettem, de minden
Képviselőnek elküldtük a Felügyelő Bizottság által hozott döntéseket. A Kft-ket illető ügyeket
a Felügyelő Bizottság támogatta. Elfogadták azt a javaslatot, amiket az előterjesztésben
megfogalmaztunk.
A Tőserdő Turisztikai Kft. Nonprofit Kft-vé való alakulásának az egyik legfőbb indoka az,
hogy szeretnénk jobb lehetőségeket, például pályázati lehetőségeket adni a Kft számára,
illetve kihasználni azokat a lehetőségeket, mint az ÁFA visszaigénylése egy pályázat esetén.
Az Önkormányzat nem tudja visszaigényelni, de a Kft. igen, mivel jelentős ÁFA befizető is,
amiket ez által igénybe tudna venni. Így több pénzt tudnánk fejlesztésre, bővítésre fordítani.
Továbbá, nagy figyelemmel kísérjük azokat az egyéb pályázati lehetőségeket is, melyek a
Tősfürdő fejlesztését előbbre vihetnék. Láttuk a mostani pályázati kiírásokat, és ha Nonprofit
Kft-vé válna, nagyobb eséllyel pályázhatna. Jelen pillanatban olyan pályázatot nem láttunk,
ami a fürdőt vinné előbbre, de a napokban igen sok pályázatot írnak ki, sőt, olyan
tájékoztatást kaptunk, hogy szinte az összes ki lesz írva ebben az évben.
Ezért gondoltuk, hogy ez mindenképpen olyan döntés, ami a jövőt irányozza elő.
Annál is inkább, mert ha visszatekintünk az elmúlt évekre, sajnos nem büszkélkedhetünk
azzal, hogy a Kft-ből bármilyen nyereséget, osztalékot ki tudtunk volna venni. Sőt, a
következő napirendi pontnál arról döntünk, hogy tagi hitelt nyújtunk a Kft. számára. Azonban
bízunk abban, hogy ez a Kft. is talpra fog állni, tud majd úgy működni, hogy az
Önkormányzat számára a tagi hitelt visszafizeti, sőt nyereséget is tud létrehozni, amit
bővítésre, fejlesztésre tudunk fordítani.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
határozat-tervezetet elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2017. (IV.13.) számú határozata
Döntés a Tőserdő Turisztikai Kft. nonprofit Kft-vé alakulásáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzata, mint a Tőserdő Turisztikai Kft. 100 %-os tulajdonosa, úgy
döntött, hogy a Tőserdő Turisztikai Kft.-t nonprofit Kft-vé átalakítja. Felhatalmazza
Zobokiné Kiss Anita polgármestert, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket tegye
meg.

Felelős : Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

-Tőserdő Kft.

- Pénzügyi Csoport
- Irattár

16. NAPIREND -

Laki-Agrár Kft. nonprofit Kft-vé való válása
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A Laki-Agrár Kft. kapcsán szintén pályázatról
beszélünk.
A Laki-Agrár Kft., szeretnénk, ha részt venne egy pályázatban, amely akkor tudna elindulni,
ha nonprofit a Kft. Van már az Önkormányzatnak a megyével és a Tiszakécskei járással
konzorciumi pályázata, amely után szerződést köthet a Nonprofit Kft-vel és szintén több
pénzre tudunk szert tenni abban az esetben, hogyha ÁFA-t tudunk visszaigényelni.
Mezőgazdasági jellegű tevékenységről van szó, a Laki-Konyha Kft. esetében már említettem
azt, hogy igyekszünk egy olyan fajta gazdálkodást elindítani, megvalósítani, amely az
önfenntartást irányozza elő és így megtöltenénk tartalommal a Laki-Agrár Kft-t.
Amikor a Képviselő-testület áttekintette a Kft-ket, elsődleges célunk az volt, hogy tegyük a
Kft-ket úgy rendbe anyagilag, hogy mindegyik stabil legyen. Ne legyen lejárt határidejű
kifizetetlen számlája, illetve törekedjünk arra, hogy minél nagyobb bevételre tudjon szert
tenni. Ebből minél több olyan dolgot tudjon megvalósítani, ami a települést segíti. Ennek
egyik része ez, hogy ezt a lépést megtegyük.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Bende László képviselő: A Felügyelő Bizottsági ülésén már tárgyaltuk ezeket a dolgokat és
nagyon jónak tartjuk ezt az irányt. Nyilván nem egymás kárára, hanem hogy előrébb vigyék a
Kft-k ezeket a dolgokat.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
határozat-tervezetet elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2017. (IV.13.) számú határozata
A Laki-Agrár Kft. nonprofit Kft-vé válása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzata, mint a Laki-Agrár Kft. 100 %-os tulajdonosa, a Laki-Agrár
Kft. nonprofit Kft-vé alakítja át. Felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert,
hogy az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Laki-Agrár Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

17. NAPIREND -

Tagi kölcsön nyújtása a Tős-erdő Turisztikai Kft. részére
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A Tőserdő Turisztikai Kft. a szezon beindításához
igényli a hétmillió forint tagi kölcsönt. Természetesen a Felügyelő Bizottság átbeszélte, hogy
melyek azok a beruházások, amelyeket most megvalósítanak. Ennek keretén belül kerül sor
az öltözők burkolatának cseréjére és két medence felújítására, valamint a vegyszer adagoló
cseréjére.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Mihalik Tibor képviselő: Ha valaki meghallja ezt az összeget, - hétmillió forint - felkapja a
fejét. Tavasszal, amikor előzetes bejárást tartottunk a Tősfürdőben, megállapítottuk a
hiányosságokat, amihez képest elenyésző ez az összeg, amit rá tudnánk fordítani. A két
medence felújítása nagyon szükséges, de a nagy medencét is fel kellene újítani.
Csikós Mihály képviselő: Az igazság az, hogy valóban ez a felújítás csak tűzoltás volt. A
hideg vizes medence az egy más történet, annak a megoldása nyilván a burkolat teljes
cseréjét jelentené.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
határozat-tervezetet elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2017. (IV.13.) számú határozata
Tagi kölcsön nyújtása a Tőserdő Turisztikai Kft. részére
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
-

A Képviselő-testület hozzájárul a Tőserdő Turisztikai Kft. részére 7 000 000 Ft
összegű tagi kölcsön nyújtásához.

-

A Képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert a tagi
kölcsön szerződés aláírására.

18. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Tőserdő Turisztikai Kft.
- Pénzügyi csoport
- Irattár

Tulajdonosi hozzájárulás a Zöld Forrás című pályázat beadásához
és a Szegfűdomb rehabilitációjához

(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
Bende László képviselő: Bizottsági ülésen részletesen beszéltünk erről, itt volt a
Faluszépítő Egyesület képviselője, azt gondolom kimerítettük ezt a témát. Nagyon köszöntük
ezt a lehetőséget, mert fontos tevékenységet fognak ellátni. Egy új lehetőség a falu életében
és alkalom, hogy együttműködjünk.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
határozat-tervezetet elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2017. (IV.13.) számú határozata
Tulajdonosi hozzájárulás a Zöld Forrás című pályázat beadásához, és a Szegfűdomb
rehabilitációjához
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzata hozzájárul, hogy a Natura Hungarica Alapítvány a
Lakiteleki Faluszépítő Egyesülettel kötött megállapodás értelmében a lakiteleki 3829
helyrajzi számon lévő „Szegfűdombon” a Zöld Forrás 2017 című pályázat keretében
vállalt természetvédelmi jellegű tevékenységet végezzen.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

19. NAPIREND –

- Natura Hungarica Alapítvány
- Lakiteleki Faluszépítő Egyesület
- Irattár

Egyéb ügyek

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e valakinek egyéb ügyekben hozzászólása?
Csikós Mihály képviselő: A napokban elkezdődött külterületen a közvilágítás kiépítése,
illetve folytatása. Tavaly kísérleti jelleggel néhányat elhelyeztünk. Akkor a polgármester
asszonynak volt egy szóbeli ígérete, hogy tovább fogjuk folytatni. A helyek kijelölésénél,
abszolút szakmai szempontok vezéreltek. A későbbiekben ezt még bővíteni szeretnénk.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e még további hozzászólás?
Amennyiben nincs, az ülést bezárom. Köszönöm a megjelenteknek a részvételt!

kmf.

Zobokiné Kiss Anita
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa
jegyző

