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Zobokiné Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a Képviselő-testületi
ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, hat képviselő jelen van.
Tisztelettel köszöntöm a napirendi pontokkal érintett meghívott vendégeinket.
Tisztelettel köszöntöm Tóth Tibor alezredes urat, Tiszakécskei őrsparancsnok urat, Molnár
István belső ellenőr urat, és az Intézmények vezetőit, és minden kedves jelenlévőt.
A napirendi pontokat szeretném módosítani, mégpedig a zárt ülésre kettő plusz napirendi
pontot szeretnék felvenni 24. és 25. sorszámmal. 24. a tagi kölcsön nyújtása a Tőserdő
Turisztikai Kft. részére, 25. pedig tagi kölcsön nyújtása a Laki-Gazda Non-profit Kft. részére.
Sorrendben előre szeretném venni az 5, valamint a 4. napirendi pontokat.
A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom az előbb elhangzotta módosításokkal a
napirendet, aki elfogadj, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.

NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS
1. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli szolgáltatási díjairól és az

anyakönyvvezető díjazásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
2. Beszámoló Lakitelek Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásáról

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
3. Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi, éves

összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
4. Lakitelek Önkormányzata által támogatott civil szervezetek 2016. évi elszámolása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
5. Beszámoló a Tiszakécske Rendőrőrs 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
6. Beszámoló

a Tisza-menti Köznevelési
hozzájárulásainak felhasználásáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

és

Gyermekjóléti

Társulás

pénzügyi

7. A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
8. Önkormányzati lakások pályázat útján történő bérbeadása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
9. Lakitelek Önkormányzata és intézményei Közbeszerzési terve a 2017. költségvetési évre

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
10. Rendezési terv módosítása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
11. Bácsvíz közműtervezés jóváhagyása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
12. Autóskemping bérleti szerződésének módosítása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
13. Üdülőterületi fórum időpontjának meghatározása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
14. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS
15. A

Gondozási Központ intézményvezetői
jóváhagyása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

beosztásra

vonatkozó

pályázati

kiírás

16. Lakiteleki Közvilágítási Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
17. Laki-Konyha Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
18. Laki-Gazda Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
19. Laki-Park Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
20. Laki-Agrár Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
21. A Laki-Agrár Kft. alapító okiratának módosítása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
22. Tőserdő Turisztikai Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
23. Visszatérítendő támogatás nyújtása a Lakiteleki Torna Egylet részére

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
24. Tagi kölcsön nyújtása a Tőserdő Turisztikai Kft. részére

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
25. Tagi kölcsön nyújtása a Laki-Gazda nonprofit Kft. részére

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

1. NAPIREND -

Beszámoló a Tiszakécske Rendőrőrs 2016. évi tevékenységéről.
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A bizottsági ülésen merültek fel kérdések, például
számadatok kapcsán. A harmadik oldalon a lakossági népesség nyilvántartásnál Lakitelek
nagyközség 2016. évi adatnál a lakosok száma 4406 fő, ezzel szemben 4675 fő volt a
lakosok száma a statisztikai nyilvántartás szerint is. Ez alapján módosul az ezer lakosra
vetített bűncselekmények száma. Nem tudom honnan adódott ez az eltérés, de szeretném
ezt jelezni, hogy mindenképpen korrigálásra szorul. Át is adnám a szót őrsparancsnok úrnak.
Tóth Tibor alezredes: Köszönöm szépen a meghívást. Fogalmam sincs, hogyan kerülhetett
ez elírásra, elnézést kérek, igazából sok jelentősége nincsen a számarányoknak ebben a
tekintetben. Azzal szeretném kiegészíteni a beszámolót, hogy a 2016. esztendőben, a
beszámolóból úgy tűnik, hogy növekedett Lakiteleken a bűncselekmények száma. Sajnos
ezzel kell, hogy kezdjem, hogy az egységes statisztikai ügyészségi rendszerünk némi
kívánni valót hagy maga után. Ezekben a számokban azok a bűncselekmények is benne
vannak, amik korábbi években történtek. Akkor kerül be a statisztikai rendszerbe, amikor a
nyomozás befejeződik. Van, hogy 2-3 évig is elhúzódik egy – egy ügy nyomozása, vagy

vádemelése és akkor kerül be. Például mindenki tudja, hogy 2009-ben történt egy emberölés
és a hivatalos statisztikai adatokba 2014-be került be. Tehát a számbeli adatokhoz ezt is
hozzá kell tenni. Elkövetés szerint, 2016-ban 62 bűncselekmény történt Lakitelek
közigazgatási területén, ebből 20 közlekedésben történt. Ennyivel szerettem volna
kiegészíteni, de ha van még kérdés, szívesen válaszolok.
Mihalik Tibor képviselő: Az örvendetes, hogy a közlekedésből adódó balesetek
csökkentek.
Az egyik kérdésem, hogy a 44-esen látom a Traffipaxot, itt Lakitelek belterületén is van
néhány veszélyes útszakasz, esetleg lehetne ide is telepíteni? A másik a nehéz
gépjárművek, kamionok ügyére vonatkozik, lakossági kérésre. Korlátozva van a bejövetelük,
mégis, a kis utcákban is szoktak közlekedni. Ezzel kapcsolatban tud-e mondani valamit,
hogy volt-e ilyen típusú ellenőrzés?
Tóth Tibor alezredes: Konkrét adatot nem tudok ezzel kapcsolatban mondani.
Rendszeresen előfordul ilyen ellenőrzés. Lehet, hogy a lakosságot irritálja, zavarja, de nem
minden nehéz gépjármű bejövetele szabálytalan. Vannak célforgalmak, azt el kell fogadni. A
traffipaxszal kapcsolatosan pedig a kecskeméti Közlekedési Rendészet végzi ezt a
tevékenységet. Ennek ellenére, ha van konkrét helyszín, azt én továbbítom, és nyilván a
sebesség mérésnek semmi akadálya nincs. Egyébként úgy tudom, hogy a tavalyi évben volt
belterületen rendszeres mérés.
Csikós Mihály képviselő: Esetleg ha meg lehetne tudni többet egy-egy ügy, például a
lopások felderítéséről, az jó lenne. Másrészről pedig a rendőrautókban elhelyezett
kamerákról lehetne tudni, hogy mennyire valósak?
Tóth Tibor alezredes: Az utóbbival kezdeném, a rendőrautókban nincs traffipax. Valóban,
az utóbbi időben kaptak egy olyan lehetőséget, hogy a rendszám felismerőt használhatják. A
kitelepített fix kamerákban gondolkodunk, Tiszakécskén a már meglévő kamera rendszer
került bővítésre, és pozitívak a tapasztalatok, mert például ezek is rendszámfelismerők, ami
hónapokig megőrzi az adatokat. Egy betöréses lopást például így sikerült felderíteni. Ha az
Önkormányzatnak ebbe az irányba lennének anyagi forrásai, lehetőségei, az biztos, hogy
nagyban megkönnyítené a felderítéseket.
A bűncselekmények felderítése, nyomozások vonatkozásában azt tudom mondani, hogy a
vagyon elleni bűncselekményeknél az elkövetőknek kb. 80 %-a nem helyi lakos. Általában
egy csapattal állunk szembe, akik sorozat betöréseket végeznek. A nyomozási felderítések
eredményessége Lakitelek vonatkozásában jónak mutatkozik, a garázdaság felderítése
pedig 100 % -os eredményességgel történik.
A nyomozások elhúzódhatnak akár két, három évig is, sajnos különböző változások,
ügyészségi, bírósági ügyek sokszor a legegyszerűbb ügyeknél is akár egy évbe telnek, mire
bíróság elé kerülnek. Egyébként nincsen olyan ismeretünk, hogy Lakiteleken, például
szervezett bűnöző körök, vagy a lakosságot irritáló bűnöző személyek szerencsére
nincsenek. Természetesen mindig adódnak helyzetek, de azért vagyunk, hogy ezeket
megoldjuk és mindent meg is teszünk ennek érdekében.
Szentirmay Tamás alpolgármester: A kiegészítést meghallgatva a számok egészen mást
mutatnak, mint amit itt olvashatunk, sokkal egyszerűbbek és pozitívabbak így. Szeretném
kérdezni, hogy az alkalmi munkát végzők, akik esetleg külföldről jönnek ide, azok követneke el bűncselekményeket?
Tóth Tibor alezredes: Igen követnek el. Jó pár eset volt az biztos, pontos számot most nem
tudok mondani. Garázdaság, testi sértés fordul elő legtöbbször. Nem döntő többségben, de
konkrétan román vendégmunkásokkal sok probléma szokott lenni, amik szórakozóhelyekhez
köthetők döntő többségben. A beszámolóban a számadatok első olvasatra azért ilyen
nehezen emészthetőek, mert központi előírásra kell elkészíteni.

Mihalik Tibor képviselő: A 2009-ben történt emberölés nyomozati eredményéről lehet-e
valamit tudni?
Tóth Tibor alezredes: Mint mondtam 2014-ben került be a statisztikába, mint ismeretlen
elkövető. Az ügyészség felfüggesztette a nyomozást.
Bende László képviselő: Örömmel tapasztaljuk, hogy meglepően kevesebb kábítószeres
ügy van, vagy nincs is, vagy nem derül ki, - nem azért mintha hiányolnánk-, mint a környező
településeken. Szeretném még megkérdezni, hogy a rendszám felismerő továbbítja egy
adatbázisba az adatokat és így derül fény egy-egy lopott gépkocsira?
Tóth Tibor alezredes: Igen.
Bende László képviselő: Az én kérdésem a lopott kerékpárokkal kapcsolatos. Mennyire
gyakoriak a kerékpárlopások, illetve előkerülnek-e?
Tóth Tibor alezredes: A kerékpárlopásokkal kapcsolatban köztudott, hogy jelentős részük
elő sem kerül, sok esetben be sem jelentik, hogy ellopták. Ez úgy van, hogy ötvenezer forint
alatti értékben szabálysértés, fölötte bűncselekménynek minősül. Lakiteleken nem annyira
jellemző.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás?
Amennyiben nincs, szeretném megköszönni a Rendőrség munkáját, illetve az alezredes úr
jelenlétét és válaszait. Kezdődik a fesztiválszezon és külön szeretném megköszönni, hogy a
tavalyi évben kérésünkre kiemelt rendőri jelenlét volt a településen, és amennyiben ez
lehetséges, erre az évre is szeretnénk ezt kérni. Az idén nyáron ugyanis még több
rendezvény lesz. Nagyon jó visszatartó erő volt a hajnali szondáztatási akció, mert fiatalok
körében is elterjedt, hogy nem isznak alkoholt, mert kint vannak a rendőrök. Azok a fiatalok,
akik szórakozni jönnek, jól kell, hogy érezzék magukat, de a biztonságuk mindennél
fontosabb. Amennyiben lehetséges ismét szeretném kérni, különös tekintettel a
rendezvények idején a fokozott jelenlétet, mert adna egyfajta biztonságot. Nagyon szépen
köszönjük a munkát is még egyszer!
Tóth Tibor alezredes: Én is köszönöm. Röviden annyit még, hogy továbbra is kiemelten
kezeljük a rendezvényeket, már meg is vannak az időpontok, készülünk. Szeretném
megköszönni az Önkormányzatnak az anyagi és erkölcsi támogatását!
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Amennyiben nincs további hozzászólás, szavazásra
bocsátom a határozat-tervezetet, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet hat igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2017. (V.25.) határozata
Beszámoló a Tiszakécske Rendőrőrs 2016. évi tevékenységéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tiszakécske Rendőrőrs 2016. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Tiszakécske Rendőrőrs
- Irattár

2. NAPIREND -

Lakitelek Önkormányzata által támogatott civil szervezetetek 2016.
évi elszámolása
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?
Molnár István belső ellenőr: Örömmel tapasztalom, hogy Lakitelek Önkormányzata kiemelt
hangsúllyal kezeli a civil szervezetek támogatását. Ez nem mindenhol tapasztalható. Az
ellenőrzés minden évben megtörténik, ez történt most is, és minden rendben volt.
Bende László képviselő: Tavaly egy elég szép összeget tudtunk támogatásként nyújtani a
civil szervezeteknek. Nagyon fontos, hogy az elszámolás is rendbe legyen. Természetesen
ez után is meg fogjuk találni a módot, hogy kellőképpen támogatni tudjuk a civil
szervezeteket. Kiemelt volt a sport, az egyházak támogatása. Azt gondolom, hogy ezt ezután
is folytatni kell, nyilván a képességeinknek megfelelően. Sajnos a Kft-k nyeresége 0 forint,
ezért a támogatást saját forrásból kell megtennünk.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: A legközelebbi Képviselő-testületi ülés két hét múlva
lesz, és akkor fogjuk tárgyalni, hogy a költségvetésből mekkora összeget tudunk felajánlani a
pályázó civil szervezetek részére. Addigra megmondják, hogy mire szeretnének pályázni és
ehhez mekkora összeg szükséges.
Van-e további kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet, aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet hat igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2017. (V.25.) határozata
A Lakitelek Önkormányzata által támogatott civil szervezetek és egyházak 2016. évi
elszámolása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület elfogadja a lakiteleki civil szervezetek és egyházak 2016. évi
önkormányzati támogatásáról szóló elszámolását.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű

Értesül: - Érintett szervezetek
- Pénzügyi csoport
- Irattár

3. NAPIREND -

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

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?
Ha nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet hat igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként, valamint
az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat
rendeli:
1. §
E rendelet alkalmazásában:
a) hivatali helyiség: alapszolgáltatás esetén Lakiteleki Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme vagy
a polgármester irodája, minden más esetben Lakiteleki Polgármesteri Hivatal házasságkötő
terme, Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
b) hivatali helyiségen kívüli helyszín: a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal udvara, Tőserdő – HoltTisza part, Tőserdő Kastélyüdülő /6065 Lakitelek, Szikra tanya 65./, ettől eltérő helyszín csak
rendkívüli körülmény esetén alkalmazható
c) rendkívüli körülmény: különösen, ha valamelyik házasuló súlyos mozgáskorlátozottsága,
egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető
hivatali helyiségében való megjelenés
d) hivatali munkaidő: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározott munkarend

2. §
(1) A hivatali helyiségben hivatali munkaidőben történő házasságkötés lebonyolítása díjmentes,
Lakitelek Önkormányzata térítésmentesen biztosítja az ünnepség céljára megfelelően
berendezett helyiséget, ünnepi beszédet és gépzenét
(2) A házasulandók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota fennállása
esetén a házasságkötésnek a hivatali helyiségen kívüli helyszínen, illetve hivatali munkaidőn
túl történő megtartása díjmentes
3. §
(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését a rendelet 1. melléklete szerinti
nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor. A kérelem
benyújtásának határideje, legkésőbb a házasságkötés időpontját megelőző 30 nap.
(2) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével dönt.
(3) A házasságkötést lebonyolítani munkanapokon, valamint szombaton lehet.
(4) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már
előjegyzésbe vett házasságkötésekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon
kívüli házasságkötés nem veszélyeztetheti.
(5) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés megtartása akkor engedélyezhető, ha az
anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy a helyszínen a házasságkötés
ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint az anyakönyvi alapiratok és
a személyes adatok védelme biztosított. A külső helyszínen zajló házasságkötések
lebonyolításakor az anyakönyvi alapiratok biztonságos szállításáért és épségéért az
anyakönyvvezető felel.
(6) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a
felek igazolják az e rendeletben meghatározott díj befizetését, kivéve, ha a hivatali
helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.
(7) A díj befizetését az engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg a pénztári bizonylat, vagy
átutalási megbízás bemutatásával kell igazolni.
(8) A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 5 munkanapon belül
vissza kell utalni.
(9) Amennyiben a rendezvény elmarad és azt az ünnepség előtt 5 nappal korábban bejelentik, a
szolgáltatási díjat a hivatal visszafizeti.

4. §
(1) A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés többletszolgáltatási
díja bruttó 15.000,- Ft.
(2) Hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén bruttó 40.000 Ft díjat kell fizetni.

(3) A szolgáltatási díjak nem tartalmaznak teremdíszítést, pezsgő, illetve gyertyaköltséget,
asztaldíszt, versmondást. Arról az igénylőnek kell gondoskodni.
(4) A hivatali helyiségen kívül megtartandó házasságkötési díjak nem tartalmaznak hangosítást,
zeneszolgáltatást, eszközhasználatot.
(5) A hivatali helyiségen kívül megtartandó eseményekhez a szükséges eszközök biztosítása –
anyakönyv aláíráshoz megfelelő asztal, pezsgőfogyasztás kellékei, szükség szerint székek az igénylő feladata.
5. §
Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke:
(1) A házasságkötő teremben, hivatali munkaidőn kívül közreműködő anyakönyvvezetőt
választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 98. §-ában
meghatározott szabadidő vagy 10.000.- Ft/alkalom díjazás illeti meg.
(2) Hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helységen kívüli, külső helyszínen közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 98. §-ában meghatározott szabadidő vagy 15.000.- Ft/alkalom díjazás illeti meg.
(3) Az anyakönyvvezetőt évente az illetményalap 100 %-ának megfelelő ruházati költségtérítés
illeti meg formaruha használat címén. Elszámolása a ruházati költségtérítés szabályai szerint
történik.
(4) A zenei szolgáltatást és a kisegítő feladatokat ellátó anyakönyvvezető díjazása, választása
szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 98. §-ában
meghatározott szabadidő vagy 4.000.- Ft/alkalom.
6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépése után
bejelentkezett házasságkötések esetén kell alkalmazni.
(2) A rendeletet megfelelően kell alkalmazni az egyéb családi események (pl. névadó,
házasságkötési jubileum) esetén is.
(3) E rendelet hatálybalépésével a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli
szolgáltatási díjairól és az anyakönyvvezető díjazásáról szóló 8/2017 (III.10.) önkormányzati
rendelet hatályát veszti.

Lakitelek, 2017. május 25.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

1. Melléklet
a 14/2017 (V.26.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
hivatali helyiségen kívüli / hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötés létesítésének engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli / hivatali munkaidőn
kívüli* engedélyezését.
Név:

….........................................................................................................................

Lakcím:….........................................................................................................................
Kézbesítési cím:
Név:

………......................................................................................................

….........................................................................................................................

Lakcím:….........................................................................................................................
Kézbesítési cím:.........................................................................................................................
Az esemény időpontja:................................................................................................................
A hivatali helyiségen kívüli helyszín /a megfelelő helyszín aláhúzandó/:
Lakiteleki Polgármesteri Hivatal udvara
Tőserdő – Holt-Tisza part
Tőserdő Kastély üdülő /6065 Lakitelek, Szikra tanya 65./,
rendkívüli körülmény esetén alkalmazható helyszín: …………………………………………..
A helyi rendeletben megállapított szolgáltatási díj / díjak befizetését vállaljuk.
A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása esetén tudomásul vesszük,
hogy az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre, ha:
a) a tanúk- szükség esetén – tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk,
b) gondoskodunk a házasságkötés létesítésének méltó keretéről,
c) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe visszautazásáról,
d) gondoskodunk az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvi alapiratoknak a házasságkötés
létesítésének helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos
visszaszállításáról, valamint az anyakönyvi alapiratok helyszínen való biztonságos kezelésének
feltételeiről.
e) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tévő körülmény
bekövetkezése esetén a házasság megkötésére alkalmas helyszínként
………………………………………..
……………………………………………………………….jelöljük
meg.
Lakitelek, ….................................................
….............................................................
aláírás

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

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

4. NAPIREND -

Beszámoló Lakitelek Önkormányzatának 2016. évi
gazdálkodásáról
(Előterjesztés kiküldve jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Az előterjesztést szeretném szóban kiegészíteni és
nem csak szorosan a beszámolót érintve, hanem az ezzel kapcsolatos 2017. évi további
anyagi jellegű kérdésekkel kapcsolatban.
A beszámoló elég részletes és nagyon fontos számadatokat tartalmaz, amely a 2016. évi
önkormányzati működést mutatja, és azt gondolom, hogy elsősorban mindenkit a
pénzmaradvány változása érdekel, valamint az, hogy az önkormányzat hogyan és milyen
eredményesen gazdálkodott a rendelkezésére álló bevételekkel. Korábban a Lakossági
Fórumon, Közmeghallgatáson is említettem, hogy az önkormányzat kifizeti a számláit, a
kiadások teljesültek. A mi működésünk során felmerült számlákat határidőre mindig
kifizetjük. Jelen pillanatban lejárt határidejű számlánk nincsen. Vannak azonban olyan
fizetési elmaradásaink, amelyek még az előző önkormányzati ciklusból adódtak. Az egyik
ilyen a DÉMÁSZ tartozás kifizetése, amelyre a tavalyi évben részletfizetési megállapodást
kötöttünk, amelynek eleget is tettünk. A következő részletet szeptemberben kell kifizetnünk,
természetesen ez a költségvetésben szerepel.
Részletezném az előterjesztésben a pénzmaradvány számadatait. 175 407 418 forint volt a
záró pénzkészlet, ami december 31-én az önkormányzat számláján volt, ebből a
kötelezettséggel terhelt összeg 41 753 326 forint. A 175 millióból még ezen kívül lejön a
Magyari hagyatékból lekötött összeg, ami 38 millió forint. A K&H által visszautalt összeg 44
millió forint, amelyből kifizettük az ügyvédi költséget, a 7 239 ezer forintot, a fennmaradó
összeg is lekötve az Önkormányzat számláján rendelkezésre áll.
Kitérnék a K&H ügyre is, mert azt gondolom, hogy egyrészt ez a közelmúlt eseménye is,
másrészt annyira meghatározó az idei év költségvetését tekintve, hogy erre mindenképpen
szót kell emelni. Itt szeretnék reagálni Felföldi Zoltánnak a nyílt levelére, ami inkább interjú,
amelyet Felföldi Zoltánnal készített az egyik hírportál. Ott Ő azt említette, hogy csekély
mértékű az-az összeg, amit a per miatt az Önkormányzatnak ki kell fizetni, és hogy az
önkormányzat költségvetésének 2 %-át sem teszi ki ez a kifizetendő összeg, és hogy nem
szabadna, hogy gondot okozzon, szerinte.
Számításokat végeztem és előkerestem a teljes K&H-s anyagot, amelyből kijegyzeteltem és
felsorolom azokat az összegeket, amelyeket pluszba kell kifizetni azon kívül, amit a K&H
ráutalt az önkormányzat számlájára. Mi az a”csekély összeg,” ami jelzem nem csekély
összeg. Van egy kamatfizetési kötelezettségünk, amely 858.500.- forint, aminek van
késedelmi kamata. Amit ráutalt a számlánkra 44 millió forintot, úgy kezeli, mintha nekünk ezt
ki kellett volna fizetni és ezután késedelmi kamatot számolt fel, ami 5 174 064,- forint.
További, elmaradt kamatot is felszámoltak, a jogerős másodfokú döntés után, ez
22 801 419,- forint. Mivel ez elmaradt kamat, késedelmi kamatot számoltak fel, melynek
összege 2 079 724,- forint. Ha ezeket az összegeket összeadjuk, akkor 30 913 713,- forint
jön ki, amelyet, azért kell kifizetnünk, mert az önkormányzat előző ciklusában -2010-2014nem teljesítette azt a kifizetési kötelezettségét, amit egyébként, per nélkül fizetni kellett
volna. A perköltség első fokon 900 000,- forint, másod fokon 2 862 600,- forint és a
felülvizsgálati eljárás költsége 3 353 200,- forint, ami összesen 7 115 800,- forint.
Hozzáadjuk még az ügyvédi díjat, ami 7 239 000,- forint. Tehát az ügyvédi díj és a
perköltségek összesen 14 354 800,- forintot tesznek ki. Az ügyvédi díjat, a perköltséget és
azokat a kamatokat, amelyeket pluszba követel tőlünk a bank, az 45 268 513,- forint. Ez a
2016. novemberi állapotot tükrözi. Tehát, jelentős összeget kell, kifizetnünk az miatt, hogy
akkor, 2010 és 2014 között nem fizették meg, mert úgy döntött, vagy döntöttek.
- Én kértem a jegyző asszonyt, hogy keressük meg az akkori Képviselő-testületi anyagot,
hogy együtt döntöttek a testülettel, vagy egyszemélyes döntés volt. Ez még folyamatban van.
- Amíg nincs pontos információm, hogy a testület, vagy csak Felföldi Zoltán döntött úgy, hogy

bepereli a K&H Bankot, addig nem mondhatom, hogy kinek a döntése, de ez a döntés most
nekünk pluszba 45 268 513.- forintot jelent. Továbbá még ott van az a visszafizetés, amit a
bank az önkormányzat számlájára utalt. Ez összességében olyan jelentős összeg, hogy azt
gondolom, nem beszélhetünk csekély költségről. Megkerestem egy ügyvédet azzal
kapcsolatban, hogy van-e ezzel további teendőnk, és itt szeretném jelezni a Képviselő
társaim és mindenki számára, hogy a következő Képviselő-testületi ülésre egy előterjesztést
fogok készíteni, amellyel kapcsolatban természetesen meg fogjuk hívni az érintett
személyeket, ha az akkori polgármester döntése volt, akkor őt, ha pedig az akkori testület
döntése volt, akkor őket is. Meg fogjuk vizsgálni testületi ülésen annak a lehetőségét, illetve
annak a szükségszerűségét, hogy az önkormányzat nyújtson-e be kezdeményezést bírósági
eljárásra, hogy akár hűtlen kezelés, vagy olyan előnytelen szerződés megkötése történt
abban az időszakban, amely az önkormányzatot most ilyen súlyos kifizetendők elé állítja.
Valamint, hogy legyen egy kis összehasonlítási alapja is a lakosságnak arra vonatkozólag,
hogy ez milyen összeget képvisel. Ha csak a 45 268 513,- forintról beszélünk, akkor csak az
három utca aszfaltozását fedezné. Természetesen fogunk pályázatot benyújtani az
önkormányzatok rendkívüli támogatására, és természetesen minden lehetséges fórumon
fogunk ehhez segítséget kérni az illetékesektől.
Ennyit kívántam ehhez hozzáfűzni. A Képviselő társak részéről van-e valakinek kérdése,
hozzászólása?
Bende László képviselő: Az önkormányzat életében egyik legfontosabb napirendi pont a
zárszámadás, amikor nem csak a terveinket fogalmazzuk meg számokban, mint a
költségvetésnél, hanem az előző év valós számait elemezzük ki. Ebben óriási munkája van
az önkormányzat illetékeseinek, akik foglalkoznak a pénzügyi munkálatokkal és azoknak is,
akik a háttér munkát végzik. Az egész évi munkájukat külön meg kell köszönni. Azt
gondolom, hogy óriási eredmény, hogy a tavalyi pénzmaradvány után, most ilyen jelentős
pénzmaradvány lehet, és azt gondolom a felelős gazdálkodást mutatja mindenki részéről,
ami örvendetes dolog. Bizottsági üléseken részletesen tárgyaltuk ezt a napirendi pontot.
Önmagában hatalmas számtengerről van szó, ami elég unalmas. Ilyenkor mindig a
költségvetéshez nézzük, hogy mennyire reálisak azok a számok, amik benne vannak. Én azt
gondolom, hogy megnyugtató és jó kezekben van a gazdálkodásunk.
A polgármester asszony utalt itt a számokra, hogy mennyi utcát lehetne leaszfaltozni belőle,
hogy mennyire csekély ez az összeg, én két másik számot mondanék. A 2014. évben
10 247 ezer forint, 2013-ban pedig 36 millió forint volt a szabad pénz maradvány. Ez a 2 évi,
teljes pénzmaradvány kell ahhoz, amit a K&H bankhoz utalni kell majd. Mindenki gondolja
meg, hogy ez a csekélynek minősített összeg, két teljes évi szabad pénzmaradványt jelent.
Jogállamban jó dolog egyébként, hogy meg lehet támadni hibás, rossz szerződéseket.
Ebben az esetben azonban azt gondolom, hogy külön kell választani a valós szándékú
dolgokat, amit aztán a bíróság eldönt, hogy hogyan minősíti.
Többen kérdezték, hogy miért nem pereltük be a DÉMÁSZT. Nagyjából hasonló lehetne a
végkimenetele, vagy még csúnyább, nagyobb összegről van szó, mint itt. A DÉMÁSZ ügynél
jogi szakvéleményt is kikértük és ott a velük folyó tárgyalásokon sokkal több mindent tudott
elérni a polgármester asszony, mint egy esetleges bírósági úton. Látjuk, hogy a K&H-nál is
egy átmeneti eredmény után sokkal keményebb visszavágás lett, és sajnos a jog ellenünk
ítélt ebből a szempontból.
Csikós Mihály képviselő: Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy internetes fórumokon
latolgatásra került a felelősségteljes gazdálkodás. Én azt gondolom, ha bárki hoz egy olyan
döntést, hogy én nem fizetek számlákat, akkor az a minimum, hogy azt félre rakom, hátha
mégis be kell fizetni. Ez bizony legjobb tudomásom szerint nem történt meg.
Bende László képviselő: Korábban az hangzott el különböző fórumokon, hogy
csődhelyzetben van az önkormányzat. Nincs önmagában csődhelyzetben, a múlt öröksége
ez a 100 milliós nagyságrendű tartozás, ami veszélyes elem lehetne.

Tudjuk azt, hogy volt egy milliárd is az adósság, amit csak állami konszolidációval tudtunk
megoldani. Na, az volt a csődhelyzet, és abból nem is tudtunk volna kimászni. Most biztos a
működésünk, tőlünk egészen független ez a tartozás. Önmagában nézve, ha a múlt terheit
megtartjuk, akkor igen, visszább kell venni ebben az évben a terveinkből, fejlesztésekből,
pont annak érdekében, hogy felelősséggel álljunk elé az ilyen törekvéseknek, mert mi nem
szeretnénk olyan helyzetet, mint amibe mások hoztak minket.
Csikós Mihály képviselő: Bocsánat, még tovább fűzve nyilván most felhőkarcolók nem
épülnek, de azt is szeretném kiemelni, és nagyon fontosnak tartom, hogy a stabil
gazdálkodás mellett stabilan működik minden. Történtek már beruházások is. Nagyon sok
beruházás, pályázat van előkészítve, amik remélhetőleg nyernek. Nem csak Lakitelek,
hanem jelenleg az országban az utóbbi két évben, egy olyan tendencia volt, hogy nem csak
pályázói oldalról, hanem elbírálói oldalról is akadoztak. Folyamatban vannak az elbírálások,
úgy gondolom, hogy most már kell, hogy látszata legyen a munkánknak.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Azt gondolom, hogy már önmagában az is óriási
látszat, hogy ki vannak fizetve a számlák és emellett azért volt pénzmaradvány. Mindemellett
minden lehetőséget megragadunk, hogy ehhez a kötelező kifizetendő K&H-s pénzhez
támogatást szerezzünk. Ahogy Bende képviselő úr is említette, hibánkon kívül kerülünk egy
olyan helyzetbe, ami a működésünket meggyengíti. Lehet mindenfélét leírni, az összeg
csekélységét illetően, de a számok ott vannak. Szeretném megköszönni nem csak a
munkatársaknak, hanem a Ti segítségeteket is, hiszen mindannyiunk közös érdeme az, hogy
az önkormányzat így tud gazdálkodni. Nyilván a polgármester vesz részt a tárgyalásokon és
közvetíti az információkat, de e mögött óriási képviselői munka is áll. Nem csak a testületi és
bizottsági üléseken beszélünk és tájékozódtok az önkormányzat munkájáról, hanem
számtalan más alkalomkor is. Mindig, amikor felmerül egy probléma, egy megoldandó dolog,
mindannyian leülünk és átbeszéljük. Van is igény a Képviselő társaim részéről, és
természetesen én is és mindannyian meg is adjuk a kellő információt, ami a megoldáshoz
szükséges. Meg szeretném köszönni mindenkinek a hozzáállását, munkáját, az intézmény
vezetőkét is, hiszen takarékosan gazdálkodnak. Megértik, és köszönet, hogy tudják úgy
közvetíteni a munkatársaik felé, hogy nem azért nincs plusz, mert a Képviselő-testület nem
akarja, hanem mert most nagyon takarékos gazdálkodásra van szükség. Én ezt a megértést
is köszönöm és bízom abban, hogy ebből ki fogunk tudni lábalni és abban is, hogy sikerül
valami pluszforrást találni, amiből ki tudjuk ezeket a dolgokat fizetni. Tényleg óriási köszönet
mindenkinek!
Van-e további kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet, aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet hat igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2016. évi zárszámadásáról
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A RENDELET HATÁLYA
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és bizottságaira.

költségvetési

szerveire,

A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE
2. §
1./ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakitelek Önkormányzat 2016. évi
zárszámadásának
- 2016. évi bevételi főösszegét
hagyja jóvá
Ebből felhalmozási célú bevétel
működési célú bevétel
finanszírozási célú bevétel
- 2016. évi kiadási főösszegét
hagyja jóvá
Ebből felhalmozási célú kiadás
működési célú kiadás
finanszírozási célú kiadás

1 349 467 683 Ft-ban
10 669 301 Ft
817 306 634 Ft
521 491 748 Ft

1 226 274 740 Ft-ban
115 739 046 Ft
762 259 041 Ft
348 276 653 Ft

A zárszámadást az önkormányzat Képviselő-testülete 123 192 943 Ft bevételi többlettel
hagyja jóvá a rendelet 1., 1.1., 5. és 8. sz. mellékletei alapján.
2./ Az Önkormányzat költségvetési támogatását 466 872 512 Ft-tal hagyja jóvá.
Ebből:
Általános működési támogatás
114 217 070 Ft
Köznevelési feladatok támogatása
161 239 299 Ft
Szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatok támogatása 165 675 284 Ft
Kulturális feladatok támogatása
5 332 188 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások
18 288 319 Ft
Elszámolásból származó bevételek
2 120 352 Ft
3./ Az Önkormányzat közhatalmi bevételét 203 465 162 Ft-tal hagyja jóvá.
Ebből:
Helyi adó
184 143 509 Ft
Gépjárműadó
15 967 783 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel
3 353 870 Ft
4./ Az Önkormányzat intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését a 2., 3. és
4. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
5./ A Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység / kiadási főösszegét 84 467 284 Ft-ban
fogadja el /2. sz. melléklet/

Kiemelt előirányzatonként:
- személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulék
- dologi kiadás
- egyéb működési kiadás
- felhalmozási kiadás
- függő, átfutó kiadás

52 105 019 Ft
14 253 318 Ft
13 574 793 Ft
241 558 Ft
4 039 264 Ft
253 332 Ft

6./ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak
szerint hagyja jóvá: /5. sz. melléklet /
személyi juttatások
munkaadót terhelő járulék
dologi kiadások
egyéb működési célú kiadások
ellátottak pénzbeli juttatásai
felhalmozási kiadások
finanszírozási kiadások
KIADÁS MINDÖSSZESEN

183 531 174 Ft
48 327 795 Ft
166 267 523 Ft
338 376 659 Ft
25 755 890 Ft
115 739 046 Ft
348 276 653 Ft
1 226 274 740 Ft

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ALAKULÁSA
3. §
Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület 115 739 046 Ft
összeggel hagyja jóvá jelen rendelet 1.1., 2., 3., 4. és 8. sz. mellékletei alapján.
Önkormányzat költségvetéséből
Polgármesteri Hivatal költségvetéséből
Gondozási Központ költségvetéséből
Községi Könyvtár költségvetéséből

109 987 621 Ft
4 039 264 Ft
63 314 Ft
1 648 847 Ft

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI,
KIADÁSAI
4. §
Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásában uniós támogatással nem számol.
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA
5. §
Lakitelek Önkormányzata 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát (a rendelet 6. sz.
melléklete tartalmazza) az önálló intézmények mérlegadatai alapján 4 125 052 979 Ft-ban
állapítja meg a Képviselő-testület. A csökkenés mértéke az előző évhez képest 334 952 021
Ft.
Az Önkormányzat leltáraiban kimutatott ingatlan vagyon a Holt-Tisza hídjának felújítására
fordított összeg (1 551 eFt), a nem önkormányzati területre eső csatornázás (101 947 084
Ft), ceglédi hulladéklerakó (38 895 eFt) beruházás eltéréssel egyezik az ingatlan vagyon

kataszterben kimutatott ingatlan vagyonnal. Ezek a vagyontárgyak fekvésük miatt a lakiteleki
kataszter nyilvántartásban nem szerepelnek. (6.1. sz. mell.)
A PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
6. §
Az Önkormányzat módosított pénzmaradványának összege:

123 192 943 Ft

ebből:
Polgármesteri Hivatal mód. pm.
Gondozási Központ pm.
Községi Könyvtár pm.
Önkormányzat pm.

1 608 413 Ft
32 641 260 Ft
366 672 Ft
88 576 598 Ft

Kötelezettséggel terhelt pm.
Szabad pm.

41 753 326 Ft
81 439 617 Ft

INTÉZMÉNYEK ÁLLANDÓ DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA
7. §
Eng. álláshely

foglalk. létszáma

Önkormányzat
Művelődési ház
Településüzemeltetés
Iskola működtetés
Védőnői szolgálat
Bentlakás
Egyéb város
Háziorvosi ellátás
Önkormányzati jogalkotás

24,50 fő
1,00 fő
9,00 fő
6,00 fő
3,00 fő
1,00 fő
4,50 fő
0,00 fő
0,00 fő

28,00 fő
1,00fő
9,00 fő
6,00 fő
3,00 fő
0,00 fő
7,00 fő
1,00 fő
1,00 fő

Polgármesteri Hivatal

17,00 fő

16,00 fő

3,00 fő

3,00 fő

Gondozási Központ
Összesen:

16,00 fő
60,50 fő

16,00 fő
63,00 fő

közfoglalkoztatottak:

9,00 fő

20,00 fő

69,50 fő

83,00 fő

Községi Könyvtár

MINDÖSSZESEN:

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
8. §
Az Önkormányzat által különböző jogcímeken adott közvetett támogatások összegét a
képviselő-testület 1 020 399 Ft-ban állapítja meg /7. sz. melléklet/.

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BESZÁMOLÓ
9. §
Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a rendelet 8. sz. melléklete
tartalmazza.

HITELÁLLOMÁNY ÉS TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA HITELEZŐK, LEJÁRAT, ÉS
ESZKÖZ SZERINTI BONTÁSBAN
10. §
Hitelállománnyal Lakitelek Önkormányzata nem rendelkezik, az adott kölcsönök alakulását e
rendelet 9.sz melléklete tartalmazza.

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK
11. §
A több éves kihatással járó pénzügyi döntések saját erő alakulását e rendelet 10. sz.
melléklete tartalmazza.
RÉSZESEDÉSEK
12. §
Az önkormányzat részesedéseit jelen rendelet 11. sz. melléklete mutatja be.

A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETBEN ÉS AZ UTOLSÓ KÖLTSÉGVETÉSI
MÓDOSÍTÁSBAN KIMUTATOTT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELTÉRÉSE
13. §
A zárszámadási rendelet és az utolsó költségvetés módosítás előirányzatai közötti eltérést
az alábbi tételek okozzák:
Lakitelek Önkormányzata: kiadásokon belül:
működési célú pe. átadás: + 237 200 Ft
működési általános tartalék: - 237 200 Ft

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. §
1./ Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

5. NAPIREND -

Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek 2016. évi, éves összefoglaló ellenőrzési jelentése
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
Mihalik Tibor képviselő: Bizottsági ülésen már beszéltük, hogy nem kis munka volt mindezt
elvégezni. Nagyon megnyugtató az, hogy azt mutatja a belső ellenőri jelentés, hogy minden
rendben működik az összes vizsgált területen. Nincsenek kirívó hibák, úgyhogy a
jogszabályoknak megfelelően működnek a dolgok. Ahogyan az ellenőr úr is említette,
Lakitelek eléggé példa értékű, hogy betartjuk az összes szabályt. Ennek tükrében én
örömmel látom azt, hogy itt milyen nagy munka folyik a háttérben, igazán dicséretre méltó.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás,
kérdés?
Bejelentem, hogy egy képviselő társunk kiment a teremből, de a Képviselő-testület továbbra
is határozatképes, 5 képviselő jelen van.
Szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet öt igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2017. (V.25.) határozata
Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi, éves
összefoglaló ellenőrzési jelentése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek 2016. évi összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentését jóváhagyja.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

- Molnár István belső ellenőr
- Irattár

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

2016. évi
Összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
Lakitelek Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél
lefolytatott belső ellenőrzési tapasztalatokról.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Kormányrendelet, (a továbbiakban Bkr.) 49.§ (1) bekezdés értelmében a belső
ellenőrzési vezető felelős az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért, melyet a Bkr 49§ (3a)
bekezdése értelmében,
„(3a) A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi
önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján
készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási
rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
Az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést a Bkr 48.§ ban foglaltak figyelembe
vételével állítottam össze.
I
A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr 48.§
a.) pont
I/1 Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr.48 §aa.)
pont)
I/1/a.) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések
összesítése
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi Belső ellenőrzési terve szerint
az alábbi ellenőrzéseket kellett elvégezni:




Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
Lakitelek Faluszépítő Egyesület,
Lakiteleki Tölgy Alapítvány

A 2016. évben az alábbi ellenőrzéseket végeztem:




Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Lakitelek Faluszépítő Egyesület, Lakiteleki
Tölgy Alapítvány.
Az ellenőrzés tárgya: Az önkormányzat által támogatott szervezeteknél és a
hivatalban, a támogatás kapcsán keletkezett valamennyi irat, bizonylat.
Az ellenőrzés célja: Annak feltárása, hogy a 2015. évi elszámolások igazolják-e a
támogatási szerződésben (megállapodásban) megfogalmazott célok megvalósulását.
Az ellenőrzés során alkalmazott módszer: helyszíni ellenőrzés keretében a
bizonylatok tételes ellenőrzése, az érintettekkel interjúkészítés, a munkatársak
kikérdezése.



Lakitelek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és beruházási
csoportja, térfigyelő kamera rendszer bizonylati munkája.

Az ellenőrzés tárgya: A pályázat útján, az alapítvány által megvalósított térfigyelő kamera
rendszer kapcsán keletkezett valamennyi irat, bizonylat.


Az ellenőrzés célja: Annak feltárása, hogy a keletkezett bizonylatok alapján, a
jövőben származik-e kötelezettsége az önkormányzatnak a térfigyelő kamera
rendszer megvalósításából.
Az ellenőrzés során alkalmazott módszer: helyszíni ellenőrzés keretében a
bizonylatok tételes ellenőrzése, az érintettekkel interjúkészítés, a munkatársak
kikérdezése.

I/1/b.) Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, ártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán
tett jelentések száma és rövid összefoglalása
Az önkormányzat által ellenőrzés alá vont intézményei, gazdasági társaságai
tevékenységei közül egyiknél sem került sor a címben szereplő megállapításokra,
tehát egyetlen egy ilyen jelentés nincs a beszámolási időszakban.
I/2 A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők
bemutatása(Bkr.48.§ ab.) pont)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX Törvény 119.§ (4)
bekezdése értelmében,
” A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés
működtetéséről, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani
útmutatók, és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi
önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési
szervek ellenőrzéséről is.”
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Bkr ) 15§ (7) bekezdése értelmében,
„Az önkormányzati költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja,
a)6 az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott, vagy polgári
jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr.”
A hivatal a fenti jogszabályi előírásra figyelemmel polgári jogi szerződés keretében
határozatlan idejű Megbízási szerződést kötött a belső ellenőrrel a feladatok elvégzésére.
A hivatal által megbízott személy a 2011. évi 195. törvény 70.§ (4) bekezdésében
rögzített előírásoknak maradéktalanul megfelel.
Feladatait Belső ellenőrzési vezetőként látja el.
A megbízási szerződés szerint 2016. évben a belső ellenőr 18 revizori napot volt köteles
teljesíteni.
A fenti számú revizori napot teljesítettem mely a megbízó által meghatározott feladatok
elvégzésére fordítottam.

A belső ellenőrzési tevékenység ellátásának minősége száz százalékban megfelel a
jogszabályi előírásoknak.
A személyi és tárgyi feltételek megfelelőek.
A hivatal mindenkor biztosítja a belső ellenőrzés adminisztrációs munkájához szükséges
humán erőforrásokat.
Az ellenőrzési megállapításokat az ellenőrzött szervezetek vezetőivel, érintett dolgozóival,
minden esetben, érdemben meg tudjuk vitatni.
Az ellenőrzött szervezetek dolgozói, illetve
konstruktívak.

az ellenőrzésben közreműködők igen

Tapasztalatom szerint kifejezetten hatékony az ellenőrzés folyamán történő megbeszélés.
Ekkor az érintett dolgozó azonnal hasznosítja az ellenőrzés tapasztalatait.
I/2/a). A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás ellátottsága
A Bkr 31. § (1) bekezdés értelmében,
„ A belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállítja a
tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.”
(2) Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés
alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló
erőforrásokon kell alapulnia.
A kapacitás ellátottságot a 2016. évben érvényes Megbízási szerződésben foglaltak,
valamint a 2016. évi munkanapok egymáshoz viszonyításával kezdem bemutatni.
A megbízási szerződés szerint 2016. évben összesen 18 nap áll a belső ellenőr
rendelkezésére.
Ezt növeli a 3 nap továbbképzés, és a 6 nap egyéb munkavégzés.
Például. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, éves ellenőrzési jelentés
elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.
A 2016.évi munkanapok száma összesen 255 nap.
2016.évben összesen 0,11 fő a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrás.
(27nap/év:255nap/év= 0,106 fő kerekítve 0,11 fő/év)
Az ellenőrzési tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás, rendelkezésre
állt, mert a tervet a rendelkezésre álló erőforrás figyelembe vételével készítettem.
A képzettség, és a gyakorlati tapasztalat teljes mértékben megfelelő.
Informatikai ellenőrzésre nem került sor, mert tervezve sem volt, de betervezés esetén külső
szakértő igénybe vétele válna szükségessé.
A belső ellenőr, kötelező továbbképzése a beszámolási időszakban megtörtént, így a két
évenkénti kötelező továbbképzés teljesítve van.
Mind e mellett a jogszabályváltozások miatt mindenkor aktuális továbbképzésen is részt vett
a belső ellenőr.
A belső ellenőr rendelkezik az Áht70§ (4) bekezdésében előirt engedéllyel.

I/2/b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális
függetlenségének biztosítása (Bkr 18-19 § alapján)
A belső ellenőr a tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének –jegyző- közvetlenül
alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a jegyzőnek küldi meg.
A belső ellenőr nem vesz részt a költségvetési szerv operatív működéssel kapcsolatos
feladatok ellátásában.
I/2/c.) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr.20§ alapján)
2016. évben az ellenőrzött területeken összeférhetetlenségi eset nem fordult elő.
I/2/d.) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
Az Bkr 25. § a szerint,
„ A belső ellenőr jogosult:
a) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemmel az
ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére;
b) az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó,
minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba, a közszolgálati
alapnyilvántartásba és más dokumentumokba, valamint elektronikus adathordozón tárolt
adatokba betekinteni a külön jogszabályokban meghatározott adatvédelmi és minősített
adatok védelmére vonatkozó előírások betartásával, azokról másolatot, kivonatot, illetve
tanúsítványt készíttetni, indokolt esetben az eredeti dokumentumokat másolat hátrahagyása
mellett jegyzőkönyvben rögzítetten átvenni, illetve visszaadni;
c) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjétől és bármely alkalmazottjától
írásban vagy szóban információt kérni;
d) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység működésével és gazdálkodásával
összefüggő kérdésekben információt kérni más szervektől a belső ellenőrzési vezető
jóváhagyásával;
e) a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni.”
Az ellenőrzött időszakban, azaz 2016. évben a fentiekben megfogalmazott jogosultságokkal
kapcsolatos problémák, korlátozások nem merültek fel.

I/2/e.) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
Erőforrás ellátottsággal semmi probléma nem merült fel a beszámolási időszakban.
Az információ ellátottság tökéletesen megfelel a belső ellenőrzési feladatok ellátásának.

I/2/f.) Az ellenőrzések nyilvántartása
Az elvégzett belső ellenőrzésekről, az iratkezelési szabályoknak megfelelő, iktatott
bizonylatok irattári nyilvántartásával teszek eleget a nyilvántartási kötelezettségnek.
Felfektettem a Bkr 22. és 50.§ szerinti nyilvántartást is.

I/2/g.) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
Az ellenőrzési rendszer, központilag magas színvonalon került megszervezésre. Helyi
szinten is jól szervezett, azonban az ellenőrzés további fokozásának a központi támogatás
„belső ellenőrzés jogcím” szerinti elvétele korlátot jelent.
Javaslom a „belső ellenőrzés jogcím” szerinti központi támogatás vissza állítását, olyan
támogatási színvonalon, mely a jelenleginél nagyobb mozgásteret ad a helyi szerveknek.

I/3 A tanácsadó tevékenység bemutatása(Bkr 48§ ac.) pont)
A beszámolási időszakban sem írásbeli felkérés, sem szóbeli felkérés alapján elvégzett
tanácsadói tevékenység nem volt.
Kvázi tanácsadási tevékenység, a hivatal vezetőjével, vezető beosztású dolgozóival,
esetszerűen folytatott megbeszélésen történt, írásba foglalás nélkül.

II
A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján
(Bkr 48§ b.) pont)
II/1
A
belső
kontrollrendszer
szabályszerűségének,
gazdaságosságának,
hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb
javaslatok (Bkr 48§ ba.) pont)
Az éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítéséhez kiadott
Útmutató szerint, ebben a fejezetben, a Belső ellenőrzési Kézikönyv alapján, „kiemelt ”
kategóriába tartozó megállapításokat, a következtetések nyomán megfogalmazott
javaslatokat, valamint az egyéb, a kontrollrendszert érintő jelentős javaslatokat kell
bemutatni.

A Belső Ellenőrzési Kézikönyv (a továbbiakban:BEK) 11. számú melléklete szerint:
„ Kiemelt jelentőségűnek minősül a megállapítás, ha olyan tényre mutat rá, amely
megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően
eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, vagy olyan helyzetet tár fel,
amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős.

Ide tartozhat az eljárásrend nyilvánvaló megszegése, a jogszabályi, illetve kormányzati
rendelkezések be nem tartása, az olyan általánosan bevett gyakorlat szándékos figyelmen
kívül hagyása, amellyel a szervezet, jelentős költségmegtakarítást érhetne el, vagy
hatékonyabban működhetne. A kiemelt jelentőségű megállapítások azonnali intézkedést
igényelnek a vezetés részéről.”
A Bkr 41§ (2) bekezdés értelmében,
„A belső ellenőr köteles az ellenőrzési jelentésben objektíven szerepeltetni minden olyan
lényeges tényt, pozitív és negatív megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely
biztosítja a vizsgált tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét.”
Ugyan ezt írja elő a BEK 28. számú iratmintája is.
A kiemelt megállapításokat az alábbiakban mutatom be:
II/1/a.) Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Lakitelek Faluszépítő Egyesület,
Lakiteleki Tölgy Alapítvány
A vizsgálat címe: A civil szervezetek önkormányzati támogatás felhasználásának
szabályszerűségi ellenőrzése
Megállapítás:
Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Összességében a bizonylatok igazolják a támogatási szerződésben megfogalmazott
cél szerinti felhasználást, ezért az elszámolást elfogadom.
Lakitelek Faluszépítő Egyesület
A kiadásokat igazoló bizonylatokat áttekintve megállapítottam, hogy azok
megfelelnek a Számvitelről szóló 2000. évi C. Tv. 165-167 §-ban foglalt előírásoknak,
melyek a bizonylati rendről és fegyelemről szólnak.
A kiadást megfelelő alapbizonylatokkal alátámasztották,(Műsorterv, Fotófelvételekkel
gazdagított beszámoló,).
Összességében a bizonylatok igazolják a támogatási szerződésben megfogalmazott
cél szerinti felhasználást, ezért az elszámolást elfogadom.
Tölgy Alapítvány
A felhasználást igazoló bankszámlakivonatok megfelel a Számvitelről szóló 2000. évi
C. Tv. 165-167 §-ban foglalt előírásoknak, melyek a bizonylati rendről és fegyelemről
szólnak.
A bizonylatok igazolják, hogy az alapítvány a támogatási célnak megfelelően
használta fel a támogatást, ezért az elszámolást elfogadom.
Következtetés: A civil szervezetek betartották a támogatási szerződés előírásait.
Szakszerűen elszámoltak a támogatással. Ezzel megnyílt a lehetőség az esetleges
ismételt támogatásra.
Javaslat: Az eddigi helyes gyakorlathoz hasonlóan a jövőben is ellenőriztesse a
támogató szerv a belső ellenőrével a támogatásokról szóló elszámolásokat.

II/1/b.) Lakitelek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és beruházási
csoportja, térfigyelő kamera rendszer bizonylati munkája.
A vizsgálat címe: Pályázat útján, a Lakitelek Közbiztonsági Alapítvány által megvalósított
térfigyelő kamera rendszer kapcsán keletkezett valamennyi irat, bizonylat ellenőrzése
Megállapítás: A hivatalban megtekinthető Ellenőrzési jelentés 1.-9. pontjaiban
részletezett tényfeltárás szerint, megállapítható, hogy az önkormányzatnak csak a 6.
és 7. számú mellékletben foglaltak szerint van a jövőben is kötelezettsége, azonban
elengedhetetlen, hogy az alapítvánnyal konstruktív együttműködésben tegyenek
kísérletet a tulajdonlás,-a település számára előnyös-esetleges megszerzésére.
Következtetés: A hivatal körültekintően kézben tartja a térfigyelő kamera rendszer
ügyét, melynek lezárása pozitív végeredményt fog hozni a település számára.
Javaslat: Az önkormányzat nyújtson szakmai, illetve jogi segítséget az
alapítványnak a jogi státuszuk, alapítóval történő rendezésére.


Összefoglalva a 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésben foglaltakat
megállapítható, hogy a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal nagyon fontosnak tartja a
belső ellenőrzést, ezért meg is tett mindent a szabályszerű végrehajtásért.

II/2 A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr 48§ bb.) pont)
1.A kontrollkörnyezet értékelése
1.1 Célok és szervezeti felépítés
A Lakiteleki Polgármesteri Hivatal és az intézmények céljai jogszabályi kertek között
került meghatározásra, amelyekhez igazodik a szervezeti felépítés.
1.2 Belső szabályzatok
Valamennyi kötelező és ajánlott belső szabályzattal rendelkeznek, amelyeket
rendszeresen aktualizálnak.
1.3 Feladat és felelősségi körök
Az SZMSZ, a gazdálkodási ügyrend,a munkaköri leírások megfelelően szabályozzák.
1.4 A folyamatok meghatározása és dokumentálása
A folyamatokat a belső szabályzatok, folyamatábrák, ellenőrzési nyomvonal
részletesen meghatározzák és dokumentálják.
1.5 Humán-erőforrás
Jogszabályi keretek között meghatározott erőforrás,
átszervezésével gyakorlatilag központilag felügyelt.

mely

a

közigazgatás

1.6 Etikai értékek és integritás
A dolgozók alkalmazásában és feladatvégzésükben maradéktalanul érvényesülnek
az etikai értékek.
2. Kockázatkezelés
2.1 A kockázatok meghatározása és felmérése
A kockázatokat folyamat áttekintéssel, interjú-készítéssel, kockázatelemzéssel
határozzuk meg, illetve mérjük fel.

2.2 A kockázatok elemzése
Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel támasztjuk alá.
2.3 A kockázatok kezelése
A kockázatok minimalizálásával, a dolgozói felelősség pontos meghatározásával
kezeljük.
2.4 A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata
Évenként megtörténik a belső szabályzatok, és folyamatok felülvizsgálatával.
2.5 Csalás, korrupció
A szabályozott folyamatok tökéletesen kizárják.
3. Kontrolltevékenységek
3.1 Kontrollstratégiák és módszerek
Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE).
3.2 Feladatkörök szétválasztása
Belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban tökéletesen megtörténik.
3.3 A feladatvégzés folytonossága
A helyettesítés rendszerének pontos működtetésével garantált.
4. Információ és kommunikáció
4.1 Információ és kommunikáció
Vezetői értekezletek, közvetlen vezetői információ elektronikus úton, napi
munkakapcsolat segítségével zökkenőmentes.
4.2 Iktatási rendszer
Számítógépes program segítségével zökkenőmentes.
4.3 Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése
A hiányosságokat a belső ellenőrzési jelentések megfogalmazták, korrupciós eset
nem volt a beszámolási időszakban.
5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)
5.1 A szervezeti célok megvalósításának monitoringja
A négy szem elméletének maradéktalan érvényesítésével történik.
5.2 A belső kontrollok értékelése
A belső kontrollrendszer zavartalanul, és zökkenőmentesen működik.
5.3 Belső ellenőrzés
A jogszabályi előírások szerint működik.

III.
Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr 48§ c.) pont.)

A belső ellenőri javaslatokat minden esetben elfogadták, intézkedtek az előfordult
hiányosságok megszüntetésére.
Az intézkedések végrehajtásában késedelem nem fordult elő.

Lakitelek, 2016.12.14.
Molnár István
Belső ellenőr
A 2016. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentést jóváhagyom.
Lakitelek, 2017.__hó__nap.
-------------------------dr. Pethő Anada Zsuzsa
Jegyző
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Beszámoló a Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
2016. évi gazdálkodásáról
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Ugyan nem szorosan ehhez a napirendi ponthoz
kapcsolódik, de mégis a Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulással kapcsolatos.
Többször beszéltünk már arról, hogy a Társult települések között, Nyárlőrinc és Tiszauggal
szemben Lakitelek Önkormányzatának követelése van. Egy téves könyvelésből adódóan
több millió forintot követelünk tőlük, melyet ők még nem ismertek el. Azonban a belső ellenőri
vizsgálat ezt alátámasztotta és egy korábbi testületi döntés értelmében igazságügyi
szakértőt kértünk fel, hogy állapítsa meg, hogy ez valóban helytálló. Tettük ezt oly módon,
hogy közjegyzőt kértünk fel arra, hogy jelöljön ki egy szakértőt, aki ezt a vizsgálatot elvégzi.
Tegnap kaptam meg a szakértői véleményt, és a két társult település is megkapta. Még nem
szóltak, hogy van-e valami mondandójuk, de én azt gondolom, hogy a továbbiakban,
Társulási ülésen és Képviselő- testületi ülésen is erről szót kell ejteni. A további lépésekről
majd döntést kell hoznunk. Ez az igazságügyi szakértői jelentés alátámasztja azt az
összeget, ami korábban is megállapításra került. Ha másként nem, akkor bírósági úton
próbálunk az igazunknak érvényt szerezni ebben az ügyben.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Bende László képviselő: Köszönöm a szót. Korábbi ülésen a köznevelést, a szakmai
munkát, a beszámolót is dicsértük a társulással kapcsolatban. Azt gondolom, fontos
elmondani, hogy maga a gazdálkodás is tükrözi azt a színvonalat, amit ott végeztek. Jó
dolog, ha a háttér és a szakmaiság összhangban van. Köszönjük a részletes beszámolót.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet, aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet öt igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2017. (V.25.) határozata
A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi zárszámadásának
elfogadásáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2016.
évi zárszámadását elfogadja.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
- Pénzügyi Csoport
- Irattár
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A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2016. évi
zárszámadása
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet, aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet öt igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2017. (V.25.) határozata
A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2016.
évi zárszámadását elfogadja.

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata
- Nyárlőrinc Község Önkormányzata
- Irattár
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Önkormányzati lakások pályázat útján történő bérbeadása
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Módosítani szeretném az előterjesztést, még pedig oly
módon, hogy a Muraközy utcai lakást, és a Nyíl utcai összes lakást vegyük ki a kiírandó
pályázatok közül. Azokra a lakásokra, amelyekben jelenleg laknak a Nyíl utcában és a
Muraközy utcában, javaslom, hogy hosszabbítsuk meg a bérleti szerződést a jelenlegi
bérlőknek szeptember 30-ig. Egy későbbi Képviselő-testületi ülésre dolgozzuk ki azt, hogy
ezeknek a bérlakásoknak mi legyen a további sorsa, és hogy hogyan lesz tovább. Kívánjuk-e
kiadni a továbbiakban is, vagy felújítani, vagy milyen más lehetőség adódik. Az
előterjesztésben megnevezett többi lakás maradna a pályázatban változatlanul.
Van-e kérdése, hozzászólása valakinek ezzel kapcsolatban?
Csikós Mihály képviselő: Köszönöm a szót. Mindkét bizottság részletesen tárgyalta ezt a
dolgot. Nagyon nehéz ez az ügy. Ami indokolja, hogy csak hosszabbítsuk meg a szerződést,
az a rossz műszaki állapota az épületeknek. Sajnos ezek az ingatlanok úgy megromlottak,
hogy jelen állapotában hosszú távon nem kiadható és akkor a hosszabbítás nyílván azért
történik, hogy a benne lakók lakhatása biztosított legyen, illetve, mi is kellő időt kapjunk,
hogy egy felelősségteljes döntést hozzunk a jövőre nézve.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás?
Ha nincs, szavazásra bocsátom a módosított határozat-tervezetet, aki egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a módosított határozat-tervezetet
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

öt

igen

szavazattal,

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2017. (V.25.) határozata
Önkormányzati lakások pályázat útján történő bérbeadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
I. A Képviselő-testület kijelöli az alábbi lakásokat pályázat útján történő
bérbeadásra:
1. Címe: 6065 Lakitelek, Tücsök u. 2.
Komfortfokozata: félkomfortos
Alapterülete: 49 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 260,- Ft/m2
2. Címe: 6065 Lakitelek, Tücsök u. 2/a.
Komfortfokozata: félkomfortos
Aapterülete: 49 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 260,- Ft/m2
3. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra u. 5.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 70 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
4. Címe: 6065 Lakitelek, Ady E. u. 4.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 64 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
5. Címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 72.
Komfortfokozata: összkomfortos
Alapterülete: 72 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 640,- Ft/m2

II. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az alábbi ingatlanok bérleti szerződése
pályázat kiírása nélkül meghosszabbításra kerül 2017. szeptember 30-ig. Az
ingatlanok további hasznosításáról egy későbbi Képviselő - testületi ülésen dönt.
1. Címe: 6065 Lakitelek, Muraközy u. 29/3.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 63 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
2. Címe: 6065 Lakitelek, Muraközy u. 29/1.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 46 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
3. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 46 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
4. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 45 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
5. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 30 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
6. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 58 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
7. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 29 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

9. NAPIREND -

- Gál Ferencné
- Irattár

Lakitelek Önkormányzata és intézményei Közbeszerzési terve a
2017. költségvetési évre
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Ha nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet öt igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2017. (V.25.) határozata
Lakitelek Önkormányzata és intézményei Közbeszerzési terve a 2017. költségvetési
évre
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület Lakitelek Önkormányzata és költségvetési szervei
Közbeszerzési tervét a 2017. költségvetési évre elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza a Zobokiné Kiss Anita Polgármestert, hogy a
Közbeszerzési terv nyilvánosságát a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően biztosítsa.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár

Lakitelek Önkormányzatának közbeszerzési terve 2017.
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10. NAPIREND -
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Meghívásos eljárás

Rendezési terv módosítása
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A bizottsági ülés óta kiküldésre került ez az
előterjesztés, mert ott csak szóbeli előterjesztés történt. Misi részletesen elmondta, hogy
milyen változtatásokról van szó, azóta a Képviselő társak is megkapták.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Csikós Mihály képviselő: Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez csak egy részleges
felülvizsgálat, módosítás. Koncepciójában én azt gondolom, hogy jelentősen nem érinti, nem
befolyásolja a településünk életét. Illetve akinek olyan magánjellegű igénye van, ami most az
elkövetkezendő időben merülne fel, az se essen kétségbe, mert egyébként is kell egy
felülvizsgálatot lefolytatni jövőre. Volt korábban egy lakossági felhívás, tehát kellő időt
biztosítottunk arra, hogy azért a lakossági igényeket figyelembe véve is tudjuk csiszolni,
tökéletesíteni a rendezési tervet. A jogharmónia jegyében történnek módosítások. A
bizottsági ülésen is jeleztem, hogy mind lakossági körben, mind pedig testületi körben majd
külön ülések, egyéb fórumok lesznek ennek szentelve.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Köszönöm. Van-e további kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet, aki egyetért vele, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.

1

árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió

A Képviselő-testület a határozat-tervezetet négy igen szavazattal egy tartózkodással,
ellenszavazat nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2017. (V.25.) határozata
Rendezési terv módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
1.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a rendezési tervvel
kapcsolatos módosítási javaslatokat.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert a módosítási
eljárás lefolytatására.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Beruházási Csoport
- Rédeiné Bondor Klára tervező
- Irattár

LAKITELEK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2017. ÉVI
MÓDOSÍTÁSA
MÓDOSÍTÁSI HELYSZÍNEK ISMERTETÉSE
1. sorszámú ügy:
Helyszín: 041 hrsz-ú temető, 039/ 1 hrsz-ú erdő
Érintett szelvény:K6, K10, B1
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
Változással érintett terület nagysága: 1,5050 ha
alaptérkép

A terület műhold képe

A módosítás tárgya

A temető jelenleg a 44-es számú főútról közelíthető csak meg, ami rendkívül
balesetveszélyes. A temető szentkirályi, 4622. jelű országos mellékútról való megközelítés
biztosítása, parkoló kialakítása, továbbá a temető bővítési területének biztosítása.
Földmérési munkák során kiderült, hogy a temető kerítése, illetve a területhasználat nem a
jogi telekhatároknak megfelelő.

geodéziai felmérés
Ezzel összefüggésben a 44-es számú országos közút és Széchenyi körút
csomópontjának megvalósult állapot szerinti ábrázolása

A módosítás célja, várható hatása:
A módosítás célja a temető telkének jogi rendezése, a biztonságos megközelítés és parkoló
megoldása, továbbá a temető bővítési területének biztosítása. Hatása a temetkezés hosszú
távú biztosítása, a temető biztonságosabb megközelíthetősége, a bizonytalan jogi állapot
rendezése, feleslegessé vált (megvalósult) szabályozási vonalak törlése.
Hatályos szerkezeti terv a változtatási szándékkal

A pirossal jelölt területek a bővítési igényt, a tervezett parkoló helyét, továbbá a jogi határtól
eltérő területhasználatot ábrázolják.
2. sorszámú ügy
Helyszín: Művelődési ház, Polgármesteri hivatal mögötti terület, hrsz: 279/2 útszélesítési
szabályozás levétele;
271/1/2, 272/1/2 hrsz-ú ingatlanok átsorolása Lk1 övezetből Lf1 övezetbe
Érintett szelvény: B2
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szabályozási terv, HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A 279/2 hrsz-ú út lényegében nem funkcionál, jelenleg még gyalogos forgalmat sem
bonyolít, ezért a 12 m szélességre szabályozása megszüntetendő. A szabályozás
megszüntetésével megközelíthetetlen telek nem alakul ki, illetve jelenleg sincs. 271/1/2,
272/1/2 hrsz-ú ingatlanok átsorolása illeszkedik a jelenleg kialakulóban lévő családi házas
beépítéseknek.
Hatályos szabályozási terv

3. sorszámú ügy
Helyszín: Óvodához kialakított parkoló TRT-ben történő átvezetése
Érintett szelvény: B2
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
Az óvodához kialakított közhasználatú parkoló TRT-ben történő átvezetése, zöldfelületetk
rendezése a kialakult állapot szerint.
Hatályos szabályozási terv

4. sorszámú ügy
Helyszín: 359 hrsz-ú Tasi-éri főcsatorna
Érintett szelvény: B2
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A 370/12 hrsz-ú lakóépülettel beépített ingatlan közterületi útkapcsolat biztosítása rendezett
jogi állapot érdekében
Hatályos szabályozási terv

5. sorszámú ügy
Helyszín: 359 hrsz-ú Tasi-éri főcsatorna
Érintett szelvény: B2
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A területet feltáró 22 m széles út szabályozásának felülvizsgálata, útterület csökkentése 1618 m-re.
Hatályos szabályozási terv

6. sorszámú ügy
Helyszín: 1334/2 hrsz
Érintett szelvény: B3
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A 1334/2 hrsz-ú telek egységes Gksz övezetbe történő átsorolása, Lf terület megszüntetése
Hatályos szabályozási terv

7. sorszámú ügy
Helyszín: Buzogány utca, 3129/13 hrsz
Érintett szelvény: B3
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A Buzogány utca kikötése a Zalán utcára a megvalósult állapot szerint
Hatályos szabályozási terv

8. sorszámú ügy
Helyszín: Jókai és Móricz Zs. utcák hrsz:1324/1, 1324/2
Érintett szelvény: B3
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
Megvalósult szabályozási vonal törlése

Hatályos szabályozási terv

9. sorszámú ügy
Helyszín: dr. Deák I. utcai körforgalom hrsz:1044/1, 1044/2
Érintett szelvény: B3
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szabályozási terv , HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
Megvalósult szabályozási vonalak törlése
Hatályos szabályozási terv

10. sorszámú ügy
Helyszín: 1237 hrsz-ú út (Dobó u.) szélesítése
Érintett szelvény: B3
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szabályozási terv, HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A Dobó I. utca a Széchenyi körúti kereszteződésben mindössze 7 m széles, amin ugyan a
burkolat kiépített, de az épületek homlokzati síkjáig használt, a kiszélesítés mintegy 10 m
szélességűre lehetséges, melynek jogi alapját teremtené meg a szabályozás.
Hatályos szabályozási terv

11. sorszámú ügy
Helyszín: Gát javítása a megvalósult állapot szerint geodéziai felmérés és alaptérkép
alapján
Érintett szelvény: B4, B6
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A gát a szabályozási tervre még 2006-ban, az akkori tervek szerint került felvezetésre. A
megvalósult állapot ettől eltérő, a módosítás célja a TRT és a térképi, megvalósult állapot
összhangjának megteremtése, a kerékpárút nyomvonalának kiigazítása, amely egy
szakaszon, a gáton halad.
Hatályos szabályozási terv

12. sorszámú ügy
Helyszín: A vasút, Árpádszállási út és 4625 jelű országos közút által határolt terület újra
szabályozása
Érintett szelvény: B4
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A tervezett Lk területek kialakítása ma nem életszerű, célszerűen ezeket falusias
lakóterületbe javasolt átsorolni, és a Vt településközpont területek mérete is átgondolandó.
Hatályos szabályozási terv

12. sorszámú ügy
Helyszín: üdülőterület, hrsz: 3584/2 és 3585
Érintett szelvény: B5
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A két telket érintő szabályozási vonal törlendő, mert a 3584/2 hrsz-ú telek önálló
üdülőtelekként kialakított, a 3585 hrsz-ú teleknek pedig a Csöpp utca felől biztosított a
bejárata. A 3588 hrsz-ú területen gépjárművel közlekedni nem szükséges, a Gém és Csónak
utcák biztosítják az É-D irányú közlekedést.
Hatályos szabályozási terv

13. sorszámú ügy
Helyszín: 44-es út melletti megépült kerékpárút
Érintett szelvény: B8, B9
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ
A nyomvonal kiigazítása a megvalósult állapot szerint.
14. sorszámú ügy
Tárgy: Üdülőterületek szabályozásának felülvizsgálata lakóház elhelyezhetősége,
hétvégi ház lakóépületté átminősítése érdekében
Érintett szelvény: B3, B4, B5, B6
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: HÉSZ
A módosítási eljárásban vizsgálandó, hogy az üdülőterületen meglévő üdülőépületek hogyan
minősíthetők át lakóépületté, mert van néhány olyan üdülőépület, hétvégi ház, amely
ténylegesen lakott és megfelel a lakásra vonatkozó követelményeknek, de lakcím bejelentés
csak akkor lehetséges, ha az épület az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként szerepel. Az
OTÉK 23.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„(3)66 A helyi építési szabályzatban megengedhető olyan építmények elhelyezése, amelyek
a terület rendeltetésével összhangban vannak és azt szolgálják, valamint sportépítmények
elhelyezése.”
Értelmezésünk szerint a lakóépületek és a hétvégi házak rendeltetése nem ellentétes, ha
néhány lakóház ékelődik a hétvégi házak közé, az azt biztosítja, hogy a terület télen sem
néptelenedik el. Ez a közbiztonságot javítja, és ebben az értelemben néhány lakóépület
elhelyezhetősége az üdülőterület közbiztonságát, annak rendeltetését szolgálja.
15. sorszámú ügy
Tárgy: Helyi építési szabályzat módosítása a jogharmonizáció jegyében
Kezdeményező: polgármester
Módosul: mezőgazdasági területek beépíthetőség mértékének 10%-ra való emelése, OTÉKkal összhangban.
16. sorszámú ügy
Helyszín: hrsz: 050/37 , Ks beépítésre nem szánt különleges sportolási célú terület
átsorolása K-Mü mezőgazdasági üzemi területbe
Érintett szelvény: K6
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A telken quad-pálya üzemelt, amely már évek óta nem működik. Igény lenne a művelésből
kivett területen zöldség-gyümölcsfeldolgozó és hűtőház létesítésére, de ezt a hatályos terv
szerinti előírások és a 2 %-os beépíthetőség nem teszik lehetővé. A területen áthalad a
Városföld-Endrőd nagynyomású gázvezeték, amelynek védősávja korlátozza a telek
beépíthetőségét, ezért is indokolt az átsorolás mezőgazdasági üzemi területbe.
Hatályos szabályozási terv

17. sorszámú ügy
Helyszín: hrsz: 0115/2, /6, /7, /11, /30, /31, /32, /33
Érintett szelvény: K7
Kezdeményező: Polgármester, Dunaaszfalt Kft.
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A területen a Dunaaszfalt Kft. aszfaltkeverő telephelye van, jelenleg több helyrajzi számon
szerepel. A telekegyesítés és fejlesztés érdekében szükséges – a szennyvíztelep
kivételével- a gazdasági területi átsorolás.

Hatályos szabályozási terv

18. sorszámú ügy
Helyszín: hrsz: …, Gksz terület visszasorolása Má mezőgazdasági területbe, Kme terület
átsorolása erdő területbe
Érintett szelvény: K11
Kezdeményező: Polgármester, Felföldi Zoltán
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ

Hatályos szabályozási terv

19. sorszámú ügy
Helyszín: hrsz: 0147/9, Má terület átsorolása Gipe ipari területbe
Érintett szelvény: K11, K12
Kezdeményező: Polgármester, Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A terület jelenleg mezőgazdasági területbe sorolt, kivett telephely, amelyen gáz töltőüzem
működik. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölte a felső küszöbértékű veszélyességi
üzem védőövezetét, melyet a TRT-be most be kell építeni.

Hatályos szabályozási terv

11. NAPIREND -

Bácsvíz közműtervezés jóváhagyása
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás?
Bende László képviselő: Ez mindenképpen olyan terület, hogy nagy odafigyelést érdemel,
interneten itt-ott látjuk, ez nagyon fontos, kár lenne mellette elszaladni. A meglévő szennyvíz
kapacitás jóval több szennyvizet is elbírna. Ugyanakkor a falu fejlődése, bővülése, másrészt
a Tőserdő lakosai, vállalkozói szeretnék igénybe venni. Egy pár szakavatott szót szeretnék
hallani ezzel kapcsolatban.
Csikós Mihály képviselő: Való igaz, hogy a lakiteleki szennyvíztisztító kapacitása nincs
kihasználva, azt lehet mondani, hogy az ötven százalékot épen hogy meghaladja, anno volt
erről szó, hogy máshonnan is érkezik be szennyvíz, na, most ez nyilván nem valósult meg. A
jelenlegi helyzetet kell kezelni. Az egyik dolog ez, hogy lehetőségünk van rá, nem hogy
teher, hanem a tisztító szelep működését még gazdaságosabbá tudnánk tenni, ha nagyobb
mennyiségű víz érkezne be. Konkrétan a tervezési megbízást azért kell megkötni, mert a
tapasztalatom, hogy amit csak terv szinten beszélünk, ötletnek jó, de előre lépés nem
történik. Ha pedig van egy konkrét terv, azzal lehet számolni, lehet engedélyeztetni, esetleg
lehet pályázni, stb. Ez így el tud indulni, ismert lesz a műszaki tartalom, megszerezzük rá a
Vízügyi engedélyt, akkor már tudjuk ütemezni. Jobban tudjuk pénzügyileg tervezni és nem
utolsó sorban én azt gondolom, hogy mind a víz, mind a szennyvíz hálózat egy alapvető
infrastruktúra, ami a mai világban szinte már nélkülözhetetlen. A jelenlegi tervezési terület,
kiemelten az üdülő terület és a központi lakó terület ebben az esetben a Fenyő, Szivárvány
és Napsugár utca. Ezen a szakaszon jelenleg vezetékes ivóvíz van, viszont nincs szennyvíz.
Főleg a szolgáltatóknak, éttermi egységeknek jelent gondot, hogy nyári üzemelési
időszakban, főleg csúcs időszakban nem győzik szippantatni, ami nem kifizetődő. Nem
utolsó sorban az árvíz olyan nyomást gyakorol az aknákra, hogy sokszor nem a szennyvizet
kell elvinni, hanem az árvizet. Ezt minél sűrűbben viszik, annál jobban termelődik. Ezt
megterveztetnénk, és többen nyilatkoztak, hogy akár egy magasabb hozzájárulási fizetéssel
is segítenének véghezvinni ezt a dolgot.
A pénzügyi része nyilván megint egy külön tárgyalást, megbeszélést kell, hogy képezzen, de
addig is talán a bérleti díj terhére, ez a legjobb felhasználás. Ezt úgy gondoljuk, hogy nem
veszélyezteti a Havária jelleget. Most az elmúlt évben szinte az összes szivattyú lecserélése
megtörtént. Ez az üdülő területen nem gond. Most az új osztáson, a Zalán utca, Deák Ferenc
utca és a Hankovszky utcának a 44-es út felőli végénél az egy részlegesen kiépített terület.
Jelenleg szabad építési területek ott vannak. Az értékesítést szerintem egy kicsit hátráltatja,
hogy nem tudjuk behatárolni, hogy mikorra várható a fejlesztés. Nyilván ha lesz egy
engedélyünk, ütemezünk, bátrabban belevágnak az építkezésekbe, könnyebben lehet
értékesíteni a területeket. Itt ívóvíz tervezésre is szükség van, nem csak
szennyvíztervezésre.
Az üdülő területen elfelejtettem egy nagyon fontos dolgot kiemelni, még pedig azt, hogy
maga a tervezés ennek az előbb említett három utcára korlátozódik, azonban az egész üdülő
terület figyelembe van véve. Van rá műszaki megoldás, hogy a gerinc hálózat, tisztítók,
nyomvezetékek, olyan mértékben készüljenek, hogy esetleg a távlati fejlesztésbe az egész
üdülő területet be tudjuk csatornázni. Az átemelőket lehet úgy méretezni, hogy a
szivattyúkkal nem jelent plusz költséget. Sőt, a Bácsvíz tervezési és beruházási
osztályvezetőjével folytatott tárgyaláson az is elhangzott, hogy ha olyan mértékben valósulna
meg esetleg a teljes bővítés, hogy még nem amortizálódott a szivattyú, azt is nagyon
szívesen beszámolják máshol. A piacnak a belső hálózata sajnos jelenleg nem Bácsvizes
üzemeltetés. Úgy gondolom, hogy elég jól tudtuk ezt kezelni, most volt vagy három dugulás.
Nyilván kellemetlen a közös költségviselés, jöttek itt a latolgatások, hogy ki mennyire
használja, ráadásul a gerinc vezeték dugult el, így nem lehet meghatározni, hogy kinek az
ingatlanától származik. Így akik arra a gerincre csatlakoztak, mindenkinek kiszámlázásra

került az elhárítás költsége. A Bácsvíz itt is egy olyan rendszert tervezne meg, hogy a
jelenlegi kapacitást ki tudja elégíteni és természetesen nyitottak arra, ha műszakilag egy
olyan rendszer épül ki, amit ők jó szívvel átvesznek, onnantól nincs ilyen probléma, hogy ki
viselje a költségeket, hanem akkor ők üzemeltetési tartalékból fizetik.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Köszönjük szépen a kiegészítést.
Van-e további kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet, aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet öt igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2017. (V.25.) határozata
Bácsvíz közműtervezés jóváhagyása
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
1.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Bácsvíz Zrt. 020754001/2017 számú árajánlatát és az abban foglalt tervezési és engedélyezési munkákat
megrendeli.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert a szerződés
megkötésére és az eljárás lebonyolítására.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Beruházási Csoport
- Pénzügyi Csoport
- Bácsvíz Zrt.
- Irattár

12. NAPIREND -

Autóskemping bérleti szerződésének módosítása
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet, aki egyetért vele, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet öt igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2017. (V.25.) határozata
Autóskemping bérleti szerződésének módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert az
autóskemping bérleti szerződés jelen határozat mellékletét képező
módosításának megkötésére.
Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Váradi Erika
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

1. sz. melléklet

Bérleti szerződés 2. módosítása
amely létrejött egyfelől: Lakitelek Önkormányzata (Székhely: Lakitelek, Széchenyi krt. 48.,
képviseli: Zobokiné Kiss Anita polgármester) mint Bérbeadó
másfelől: Váradi Erika Ildikó (sz.: Berettyóújfalu, 1965.09.22. an.: Papp Piroska, 6065 Lakitelek,
Kinizsi Pál u. 3., adószáma: 60787671-1-23) mint Bérbevevő
között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
1.) A Felek egymással 2011. április 7. napján bérleti szerződést kötöttek a Bérbeadó kezelésében lévő
Lakitelek 3423/14 hrsz-ú, természetben Lakitelek, Zalán u. 2. szám alatti kemping bérletére.
2.) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 2016. június 18. napjától hatályos 41. §
(6) bek. alapján: „(…) nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető
kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. (…)”
E törvényi előírásra tekintettel Felek bérleti szerződésüket a mai napi hatállyal kiegészítik az alábbi
15. ponttal:
„15. Bérlő nyilatkozik, hogy az Áht. 41. § (6) bek. alapján átlátható szervezetnek minősül, az ezzel
kapcsolatos külön nyilatkozatot Bérbeadó felé kiadja.”
3.) Felek megállapodnak, hogy a bérleti szerződésükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezési az irányadóak.
4.) Felek a bérleti szerződés egyéb pontjait változatlan tartalommal tartják hatályban.
Lakitelek, 2017. ………………….

bérbeadó
Lakitelek Önkormányzata
Zobokiné Kiss Anita polgármester

bérlő
Váradi Erika

A bérleti szerződés jelen módosítását Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2017. (…..)
számú határozatával fogadta el.
Lakitelek, 2017. …………………
………………………………….
dr. Pethő Anada Zsuzsa
jegyző

13. NAPIREND -

Üdülőterületi fórum időpontjának meghatározása
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A bizottsági üléseken 2017. június 16. napját (péntek)
18 órát jelöltünk meg.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet, aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet öt igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2017. (V.25.) határozata
Üdülőterületi fórum időpontjának meghatározása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita előterjesztését
megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület döntése értelmében a 2017. évi üdülőterületi fórum
időpontja: 2017. június 16. 18.00 óra.
Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Sajtó
- Irattár

14. NAPIREND -

Egyéb ügyek

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e egyéb ügyekben kérdés, esetleg közlendő?
Megállapítom, hogy a Képviselő visszajött az ülésre, a Képviselő-testület továbbra is
határozatképes.
Csikós Mihály képviselő: Ha már a közlendő is szóba került, akkor azt gondolom, hogy
mivel nem lett kikommunikálva a kátyúzás, azért ez említésre méltó, hogy saját erőből, saját
emberekkel azt lehet mondani, hogy pár tízezer forintos ráfordításból a nagy kátyúk ki lettek
javítva. Annak ellenére, hogy nagy tél volt, sokkal több kátyúra számoltam. Hála Istennek az
őszi kátyúzás nagyon jó minőségű volt, úgyhogy azok még mindig bírják. Természetesen
továbbra is figyeljük, és várjuk a lakossági bejelentéseket. Inkább szeretném, ha a lakosok
hamar szólnának, mint várnak a hibák bejelentésével. A Katona József utcában volt egy
ilyen probléma, de 24 órán belül sikerült orvosolni. Ugyanez vonatkozik a közvilágításra is,
ami szintén egy örökzöld sláger, hogy azért nem szólnak, mert azt hitték más már szólt.
Közel ezer lámpatest van, nem tudjuk mindegyiket nap, mint nap ellenőrizni. Most is volt
kettő hibás, a DÉMÁSZ-nak bejelentettük, építő jellegűnek vesszük a bejelentéseket,
észrevételeket.

Mihalik Tibor képviselő: Én ehhez egy megerősítést szeretnék tenni. A földútjaink
karbantartását is folyamatosan végezzük, most már elmondhatom, hogy tegnap is volt az a
nagy esőzés, és járható az a környék, ahol lakom. Igaz, hogy vannak még utcáink, ahol
hasonló gondokkal küzdenek. A Muraközy utca környékén egy kis esőzés is olyan gondokat
okozott, hogy még autóval is nehezen lehetett közlekedni, most ez megszűnt. Azonban a
Móricz utcában is hasonlóan gondot okoz a csapadék. Majd ezt is meg kell oldani, persze a
szilárd burkolat lenne az igazi. Éppen ezért nagyon fontos megérteni, hogy amit a K&H most
elvisz pénzt, abból európai szintű utcákat lehetne alakítani. Misi felé továbbítom ezt a kérést
a Móricz utcával kapcsolatban, hogy ott tudunk-e valamit javítani a jelenlegi állapoton.
Csikós Mihály képviselő: A múlt hét környékén jártam arra, való igaz, hogy ott elég komoly,
szakadt meder van, elég drasztikus beavatkozások kellenek. Azt gondolom, hogy a
Muraközy utcát elég jól felépítettük. Többszörösen átbeszéltük az ott lakókkal, nyilván
vannak kellemetlenségek, belenyúltunk a virágágyásba, fűbe, viszont nem mentünk ki a
járdáig. Azt néztem, hogy a Móriczon viszont kerítéstől kerítésig van probléma. Ott olyan
kardinális beavatkozás kell, hogy mindenkinek oda lesz a virágágyása. Pont az az utca
egyébként, ami már érintett engedélyezési szinten. Tapasztalhatták a lakosok, hogy
mérnökök járják az utat, mérik a Semmelweis, Bocskai, József Attila, Dózsa György, Móricz
Zsigmond és a Muraközy utcákat, mivel a tervezés, engedélyeztetés zajlik. Ha már
papírforma is van a kezünkben, ami szakmailag is alátámasztott, mi több a közegyeztetésen
is átfutott, azt gondolom, hogy akkor folytatni kell a karbantartást belterületen és külterületen
is.
Az idő most nagyon kedvez a növényzetnek. Hihetetlen, hogy milyen hirtelen 5-10 centiket
nőttek a cserjék és a gyomnövények. A településen ezt is folyamatosan karban kell tartani.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Köszönöm szépen! Ehhez hozzáfűzném azt, hogy
kérjük a lakosság türelmét ahhoz, hogy ami régóta elhanyagolt, annak a rendbe tétele nem
megy egyik napról a másikra. Egyrészt jelentős anyagi forrást is igényel, másrészt, nem
szeretnénk hiába dolgozni. Tehát fontos az, hogy szakszerű tervek mentén haladjunk, hiszen
azért kell egy utat megterveztetni, hogy ne feleslegesen, vaktában javítgassuk,
grédereztessük. Sajnos még csodát nem tudunk tenni, de dolgozunk rajta. Ne gondolja azt
senki, hogy az utcában összefogtak és aláírást gyűjtöttek, akkor a következő hónapban
aszfaltozásra kerül sor. Elmondtam mindenkinek, aki bejött és behozott ilyen aláíró ívet, amit
a lakók aláírtak, hogy ez nagyon jó dolog, és abban segíti azt a munkát, hogy akkor, amikor
majd fizetésre kerül a sor, kik azok, akik hajlandóak is fizetni. De említettem, hogy a tavalyi
évben már megvalósult beruházásnak az előkészítése is két évvel azelőtt kezdődött. Tehát
ez egy hosszabb időtartam, a terveket most készítettjük. Mindent megteszünk annak
érdekében, hogy a bürokrácia útvesztőit megrövidítsük. Számtalanszor kapok üzenetet
fényképpel alá támasztva, hogy na, hogy lehet ott most biciklizni. Igen szoktam ott biciklizni,
elég sűrűn. Látom, tudom, pontosan ezért van az, hogy terveztetjük és a lehetőségeink
szerint minél több utcát szeretnénk leaszfaltozni. Ha valaki úgy gondolja, hogy tarthatatlan az
állapot, az anyagiak rendelkezésre állnak és több lakó összefog, akkor mi is jobban elő
tudjuk készíteni a beruházást. Sajnos a jelenlegi anyagi forrásainkkal, ilyen kiadások mellett,
mint a K&H adósság, természetesen mindent meg fogunk tenni, hogy minél hamarabb a
lehetőségekhez mérten, a legjobban járható utakat tudjuk produkálni a településen. Türelmet
kérünk, azt tudom mondani, hogy türelmet, mert látjuk a problémát és megpróbáljuk kezelni.
Csikós Mihály képviselő: Fontos elmondani, hogy a korábbi utak burkolásánál is időben ki
lettek értesítve a lakosok, nyilván most is élünk a lehetőséggel, de már most, ha valakinek
közművesítési igénye van, akkor időben tegye meg, szóljon. Aszfaltbontási engedélyt nem
adtam ki, nem is szeretnék. Viszont ennél a három utcánál, amit most megcsináltunk,
nagyon jó volt az összhang a lakosokkal. Időben le tudtuk egyeztetni, megcsináltuk, leraktuk
előre a védőcsövet. Volt, aki jelezte, hogy mik a további tervei és mi aszfaltozás előtt leraktuk
az átvezetőt. Ezért fontos a konzultáció, lehet, hogy most ötezer forintért le lehet rakni egy
védőcsövet, utána meg százötvenezer átfúrni.

Szentirmay Tamás alpolgármester: Két dolgot szeretnék bejelenteni, az egyik, hogy ebben
az évben fennállásának 90.évfordulóját ünnepli a Lakiteleki Torna Egylet. Ebből az
alkalomból már volt egy megemlékezés, amikor a Ferencváros öregfiúk csapatával játszott
Lakitelek felnőtt csapata. Most pedig, június 3-án azokat a régi labdarúgó fiúkat hívtuk meg,
akik már elmúltak 50 évesek és ebből az alkalomból szeretnénk egy emléktáblát is felavatni.
Kozma Gyula bácsi volt az alapítója az Egyesületnek, így a család kérésére úgy döntött a
Sport Egyesület, hogy a sportszékházát Kozma Gyula Sportszékháznak fogja elnevezni. Ezt
is szeretném majd akkor bejelenteni. Ezen a napon ismerhetik meg a jelen lévők és
vásárolhatnak abból a könyvből, amit az Egyesületnek az elnökhelyettese, Terjéki Ferenc írt,
az „Emlékek” című kötetet. Ekkor lesz majd az utolsó bajnoki forduló is. Szeretném a
Képviselő-testület tagjait is meghívni erre az ünnepségre.
A másik bejelentésem pedig az, hogy június 9-én, pénteken a megyei Köztisztviselői nap
alkalmából itt Lakiteleken, négy helyszínen fogjuk megrendezni a Köztisztviselői sportnapot,
9 sportágban, amire előre láthatólag 30-40 település fog majd érkezni 600-800 résztvevővel.
Sok munkája lesz vele a hivatal dolgozóinak, de reméljük, hogy jól fog sikerülni. A
Művelődési házban, a Sport pályán, a Tősfürdőben és lent a Holt-Tisza parton lesznek a
helyszínek.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Ez egy jó kis nap lesz. Azok, akik ide fognak jönni,
meglátják ezt a gyönyörű települést, szép környezetet, és ha jól fogják magukat érezni,
reméljük, hogy majd vendégként is visszatérnek hozzánk.
Én pedig szeretnék mindenkit meghívni a vasárnap megrendezendő gyereknapi
rendezvényre. Lent a Holt-Tisza partján és a mellette lévő kis erdős részen kerül
megrendezésre. A korábbi Testületi döntés értelmében az önkormányzat támogatta a
„Muzsikál az Erdő” Alapítványt és ők vállalták fel ennek a rendezvénynek a megszervezését.
Az önkormányzat is segítséget nyújt ehhez, és Balla Istvánnak is nagy szerepe lesz, ő fogja
megfőzni a több mint 500 adag pörköltet, ami ott elfogyasztásra fog majd kerülni. Nagyon
köszönjük, hogy ezt elvállalta. A rendezvényről interneten, hirdető táblán tájékozódhatnak az
érdeklődők. Mindenkit várunk nagyon nagy szeretettel!
Csikós Mihály képviselő: Ehhez kapcsolódva szerintem önmagában ez egy új rendezvény,
remélem nagy sikert fog aratni. Személy szerint, azért várom nagyon, mert azt vallom, hogy
külön-külön a természetnek is és a zenének is van egy lélekerősítő, gyógyító szerepe. Ez a
kettő most egy rendezvényben együtt lesz. Arra törekszenek a Muzsikál az Erdő Alapítvány
szervezői, hogy a természet és a zene legyen összhangban. Tegnap már voltam a
helyszínen és megnéztem az előkészületeket, itt az extra az igazi élő zene, a család és a
természet által nyújtott látvány.
Bende László képviselő: Nagyon várom ezt a két rendezvényt. Régen volt ilyen sokszínű,
magas színvonalú rendezvény. Mi helyet biztosítunk, és külön támogatást a rendezvényhez,
és drukkolunk, hogy jó idő legyen. Elmondanád még pontosan a helyszíneket?
Csikós Mihály képviselő: A Holt-Tisza partjánál a parkoló most is parkolóként fog üzemelni,
a belső része a szervezői parkoló. A régi sátortábor helyén a régi horgász pavilontól hármat
lépve már ott van egy becslésem szerint legalább 300 éves kocsányos tölgy és több kőris.
Ott az egész terület be lett osztva, lesznek kirakodók, egyéb ilyen kézműves foglalkozások.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: A színpadon lesz a gyermekrajz versenynek a
kiállítása, a szabad strand területén a vezetett csónakázás és a túra útvonal is onnan fog
indulni. Így az egész területet fel fogja ölelni a rendezvény, ahogy leérkezünk a Holt-Tisza
parthoz.
Bende László képviselő: Szuper, és a közelgő sport rendezvény is nagyon jó dolog.
Kecskemét gyorsan fejlődő város, ahova rengeteg diák is érkezik, azt gondolom, ennek

közelségét mindenképpen ki kell használnunk. Ezért jó a kerékpárút is, ami ha elkészül
Kecskemét és Nyárlőrinc között, akkor kerékpárral is ki tudnak jönni. Ami ugye jó lenne, ha
elkészülhetne Tiszakécskéig is. Sajnos ezzel a pályázattal egyelőre ugye nem tudtunk
nyerni, pedig mindez nagyon szükséges ahhoz, hogy a lélek ápolása mellett a test ápolása is
előtérbe kerüljön. Sokat beszéltünk már arról, hogy ezekben a sport rendezvényekben üzlet
is van, persze legnagyobb érték az egészség. A jövőben még több sport rendezvényt kell ide
hozni, használjuk ki az adottságainkat minél jobban.
Csikós Mihály képviselő: Azt mondják rossz idő nincs csak rossz öltözködés. Reméljük,
hogy jó idő lesz. Ez nem egy fesztiváli rendezvény, ez egy egészen más szemléletű.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Mindkettőre szükség van, azt gondolom. Örülök neki,
hogy látják azt a partnereink, hogy az önkormányzat nyitott és az, ami jó azt felkaroljuk és
mellé állunk. Ezen a rendezvényen is az árusok mind természet közeli, természethez
kapcsolódó termékeket fognak kínálni. Mind kézműves, mind pedig a település termékeit
tudják népszerűsíteni. Persze van másik fajta rendezvényre is igény, de azt majd egy másik
alkalommal valósítjuk meg. Azok, akik szórakozni szeretnének is meg fogják találni a
lehetőségeket, ezen a nyáron széles skála áll rendelkezésre. Bízom abban, hogy aki itt jól
érzi magát, a későbbiek során is vissza fog térni, és tovább vetítve, az a turisztikai fejlesztés,
amit mi meg szeretnénk valósítani, az meggyőzi őket, hogy mindig változni fog valami, és
sikeresebbé teszi a rendezvényeket.
Tóthné Balla Mária Laki-konyha Kft. ügyvezetője: A Képviselő-testület hamarosan zárt
ülésen fogja tárgyalni a Laki-konyha Kft. beszámolóját, de én most szeretném megragadni a
nyilvánosság adta lehetőséget, hogy megköszönjem a Kft. minden egyes dolgozójának azt
az áldozatos és nehéz munkáját, amit végeztek 2016-ban és remélhetőleg minél tovább,
mert napról napra pontosan, és jól elvégezni ezt a munkát nem kis feladat. Nagyon nehéz
munka ez. Megköszönném az intézményeknek is a javító, segítő együttműködését is, és
természetesen az önkormányzatnak is a támogatását a megújulásunkban. Köszönöm
szépen!
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Mi is köszönjük! Van-e még további hozzászólás?
Amennyiben nincs, a nyílt ülést bezárom, és zárt ülést rendelek el.
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