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Szentirmay Tamás alpolgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a rendkívüli
Képviselő-testületi ülésen.
A napirendi pontokkal kapcsolatban, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a napirendet, kérem, aki elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a napirendet öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.

NAPIREND
1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján pályázat benyújtása és saját forrás
biztosítása
Előadó: Szentirmay Tamás alpolgármester
2. Pályázat benyújtása külterületi közvilágítás korszerűsítésre
Előadó: Szentirmay Tamás alpolgármester

1. NAPIREND -

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

Szentirmay Tamás alpolgármester: A korábbi években is beadtuk ezt a pályázatot, hogy
segíthessünk az erre rászorulóknak és sikerrel szerepeltünk. Akkor is az volt a kérdés, hogy
kemény, vagy lágy tűzifára pályázzunk. Eddig az volt a döntés, hogy keményfára.
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Mihalik Tibor képviselő: Tavaly elég kemény tél volt, az a fa, amit tudtunk vásárolni, elég
szűkösnek bizonyult. Az Önkormányzatnak zsebbe kellett nyúlni, hogy kiegészítsük. Tudjuke, hogy mennyi fát lehet idén vásárolni?
Szentirmay Tamás alpolgármester: 120 m3 volt, amennyit kaptunk tavaly.
dr. Pethő Anada Zsuzsa jegyző: Úgy emlékszem, az igényelhető kétszáz valamennyi
köbméter volt, tehát körülbelül felét kaptuk meg.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Én azt javaslom, hogy a kemény tűzifát válasszuk.
Van-e további hozzászólás?
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet, aki elfogadja,
úgy, hogy a kemény tűzifát válasszuk, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet öt igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
111/2017. (VII.27.) határozata
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján pályázat benyújtása és saját
forrás biztosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Szentirmay Tamás alpolgármester
előterjesztését megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
A) Lakitelek Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a szociális célú tűzifa
vásárlásához nyújtott támogatásra.
B) Lakitelek Önkormányzata biztosítja a 394 m3 szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó támogatás saját forrása összegének, azaz bruttó 500 380.- Ft,
azaz ötszázezer-háromszáznyolcvan forintnak a megfizetését a
költségvetésben szereplő ellátottak pénzbeli juttatásai terhére.
C) Lakitelek Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
D) A Képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert, hogy
az ezzel kapcsolatos eljárás során, az Önkormányzat nevében, helyette teljes
jogkörrel eljárjon, aláírjon.
Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Magyar Államkincstár
- Pénzügyi csoport

- Irattár

2. NAPIREND -

Pályázat benyújtása külterületi közvilágítás korszerűsítésre
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Szentirmay Tamás alpolgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
Dékány Zoltánné képviselő: Ha nyerne ez a pályázat, akkor mennyi dűlő vagy buszmegálló
maradna, ahová kellene még lámpa?
Csikós Mihály képviselő: Ha ez a pályázat nyerne, akkor szinte teljesen le lenne fedve
közvilágítással az összes bekötő út, a frekventált helyek.
Ahova nem fog jutni, az a Kapásfalusi útnak az Alpári út felőli végén lévő buszmegálló, és a
Polyolnál lévő buszmegálló. Persze maradnak majd olyanok is lámpa nélkül, amelyek nem
frekventált helyeken vannak.
Mihalik Tibor képviselő: A Makai dűlőnél, ahogy néztem, 4 darab lámpatest is lesz. Azt
tudom, hogy forgalmas rész, de mennyien laknak arra?
Csikós Mihály képviselő: Lakni nem sokan laknak arra, kb. 8-10 család. De ez csalóka,
mert oldalirányban laknak, de ott közlekednek. Fontos, hogy az ott élők is érezzék a
törődést. Most is lezúztuk a gazt, levágtuk a belógó faágakat, legrédereztük az úttestet.
Örültek is neki nagyon az ott lakók. Kaptam telefont is, hogy a dűlőnév táblának is nagyon
örülnek, meg persze a karbantartásoknak is.
Mihalik Tibor képviselő: Igen én is tudom ezt, de inkább az lenne a kérdésem, hogy
Démász világítással nem lehetne megoldani ezt a problémát?
Csikós Mihály képviselő: Annak nagy lenne a költsége. Ha nem nyer a pályázat, inkább
önerőből kellene megvalósítani.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Én az Agyagos dűlőnél sokallom a kettőt, ott alig
laknak.
Csikós Mihály képviselő: Igen, de nagyon sokan járnak arra, még át Kapásfaluba is.
Ráadásul, sok kóbor kutya is van arra. Irányfénynek is kiválóak, ahova csak 1-2 darab jutott.
Mihalik Tibor képviselő: A kerékpárútnál a benzinkút mögött jó lenne megkérdezni, hogy a
benzinkút reflektorát oda lehetne-e irányítani.
Csikós Mihály képviselő: Nem látszódna a fáktól.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Van-e további hozzászólás?
Amennyiben nincs további hozzászólás, 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

112/2017. (VII.27.) határozata
Pályázat benyújtása külterületi közvilágítás korszerűsítésre
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozta:

1.

Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, az alábbiakban
részletezett pályázat megvalósítását valamint kijelenti, hogy annak
megvalósításához szükséges saját forrást biztosítja.

2.

Pályázat: TP-1-2017. célterület: szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása
tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban

3.

A pályázat címe: Napelemes közvilágítás fejlesztés Lakitelek külterületi tanyás
térségben

4.

A pályázat adatai:
14 megvalósítási helyszín.
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 5.458.460,- Ft
Pályázati forrásból származó igényelt támogatás összege bruttó 4.912.614,- Ft
Támogatás intenzitása: 90%
Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: bruttó 545.846,- Ft,
saját forrás

5.

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

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár

Szentirmay Tamás alpolgármester: A rendkívüli Képviselő-testületi ülést bezárom.

kmf.

Szentirmay Tamás
alpolgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa
jegyző

