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Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselő-testületi ülésen.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7-ből 6 fő képviselő jelen van.
Van-e kérdés, hozzászólás a napirendi pontokkal kapcsolatban? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsátom a napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.

NAPIREND:
1. Lakitelek Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.10.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Előadó: Kiss Anita polgármester
2. A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester
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3. A helyi adókról szóló 46/2012. (XII.07.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester
4. Rendeletalkotás a szociális célú tűzifajuttatásról
Előadó: Kiss Anita polgármester
5. Tájékoztató Lakitelek Önkormányzatának 2017. 1-9. havi pénzügyi gazdálkodásáról
Előadó: Kiss Anita polgármester
6. Tájékoztató a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2017. 1-9. havi pénzügyi
gazdálkodásáról
Előadó: Kiss Anita polgármester
7. Beszámoló a Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi turisztikai szezonjáról
Előadó: Kiss Anita polgármester
8. Felkészülés a téli síkosság-mentesítésre és hó eltakarításra
Előadó: Kiss Anita polgármester
9. Bácsvíz Zrt. által a víziközműveken végzett értéknövelő felújítások, beruházások megtérítése
Előadó: Kiss Anita polgármester
10. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS
11. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása
Előadó: Kiss Anita polgármester
12. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Elnöksége, mint Földbizottság által
BACS01-07078-7/2017 iktatószámú állásfoglalásával szemben Fekete György budapesti lakos
által előterjesztett kifogás elbírálása
Előadó: Kiss Anita polgármester
13. A Lakiteleki Közvilágítási Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester
14. A Laki-Konyha Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester
15. A Laki-Gazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester
16. A Laki-Park Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester
17. A Laki-Agrár Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester
18. A Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester
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Kiss Anita polgármester: Szeretném előre venni a 7. számú, „Beszámoló a Tőserdő
Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi turisztikai szezonjáról” című napirendi pontot. Aki ezt
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta
a 7. napirendi pont előre vételét.

7. NAPIREND -

Beszámoló a Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi
turisztikai szezonjáról
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Örömmel tapasztaltam, hogy az előző szezonhoz képest, közel
3000 fővel nőtt a fürdő látogatottsága, illetve, hogy van jövőkép is. Az idei szezont jelentős
beruházással kellett kezdeni, így tagi hitelt nyújtott az önkormányzat a Tőserdő Turisztikai Kft
részére. Jelenleg is vannak kifizetésre váró számlák, így az anyagi helyzetet a beszámoló
még nem tartalmazza.
Mihalik Tibor képviselő: A beszámoló végre reálisan összefoglalja az egész évet és
bemutatja a Fürdő fejlesztéseit. Tavasszal volt egy állapotfelmérés, akkor kiderült, hogy a
nagymedence egy nagyobb, rekonstrukciós javításra szorul. A táblázat még nem tartalmazza
a számokat, de szeretnék majd kérni egy kalkulációt a májusi nyitva tartással kapcsolatban,
hogy valóban megéri-e ez nekünk.
Dékány Zoltánné képviselő: Az üdülősöknek volt egy kéréscsokra. Sikerült e mindent
megvalósítani, amit kértek benne?
Kiss Anita polgármester: Igen. Elég reálisak voltak ezek a kérések és jöttek is vissza
pozitív visszajelzések. A beszámolót annyival kiegészíteném, hogy voltak olyan karbantartási
munkálatok, amiket a Kft dolgozói, saját maguk megvalósítottak, így jelentős költségeket
takarítottak meg. A Kalandparknál volt, hogy külön vizsgát kellett tenni ahhoz, hogy bizonyos
karbantartási munkálatokat elvégezhessenek, ezt a vizsgát le is tették, így a továbbiakban
nem kell hozzá külső vállalkozókat alkalmazni. Köszönöm, hogy ezzel is próbálták a
költségeket csökkenteni. Azok a számok, melyek egy szezon tiszta működését mutatják
meg, csak akkor lesznek láthatóak, ha a Kft nulláról tud indulni. Az előző évben rengeteg
karbantartási munkát kellett elvégezni, ami nagy költségigényű volt. A jelenlegi
felszereltséggel el tud indulni a szezon és minimális összeg kell az induláshoz. Vannak
fejlesztési ötletek, és ha ilyenben gondolkodunk, akkor ugyanúgy hozzá kell majd tenni.
Bekértem a Kft kifizetésre váró számláit, és ezek elsősorban az önkormányzat felé állnak
fent. Ugyanakkor vannak olyan rendezvények, melyeket az önkormányzat velük végeztetett,
ezek elszámolása még folyamatban van, utána fogjuk látni az eredményt. A látogatottsági
létszám – növekedés ellenére túl nagy nyereségre nem kell számítani. A bankkártyás és
Szép kártyás fizetési lehetőségnek nagyon örültek a vendégek. Úgy gondolom, hogy a
vendégszám emelkedése köszönhető ennek is.
A Tőssellő ügyében szeretnénk felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel, ugyanis levél
érkezett a Nordfest Kft ügyvezetőjétől, melyben kérte, hogy vegyük fel a kapcsolatot a jogi
képviselőnkkel és beszéljünk a jövőről. A mai napon is érkezett levél, ebben nem ismeri el,
hogy fizetnie kellene bérleti díjat, mert véleménye szerint mi a szerződést egyoldalúan
felmondtuk. Semmilyen szerződést nem mondtunk fel, a tavalyi évben megkötött szerződés
továbbra is hatályban van. Ezt a jogi helyzetet tisztázni kell, a pénzügyi helyzetet szintén,
valamint a Tőssellő létesítmény további sorsát. A visszajelzések alapján sok elégedetlen
vendég volt amiatt, hogy nem üzemelt a Tőssellő.
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Szentirmay Tamás alpolgármester: Nem az előterjesztéshez kapcsolódik, de szeretném a
Tőserdő Turisztikai Kft ügyvezetőjének megköszönni, hogy Árpádszállásnál eltüntették azt a
csúnya dombot.
Kiss Anita polgármester: Van e további hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
144/2017. (XI.09.) határozata
A Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi turisztikai szezon beszámolójának
elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi turisztikai
beszámolóját elfogadja.
Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

1. NAPIREND -

- Tőserdő Nonprofit Kft.
- Irattár

Lakitelek Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
szóló
3/2017.(II.10.)
önkormányzati
rendeletének
módosításáról
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: A főbb változtatásokat maga az előterjesztés tartalmazza.
Kiemelném azt a két jelentős összeget, melyek függő ügyek voltak az önkormányzatnál. az
egyik, hogy a K&H ügy kapcsán nyertünk 41 603 650 Ft-ot, ezt a K&H követelésébe fogjuk
betörleszteni. Illetve, pályázati úton a szociális támogatásra 12 723 000 Ft-ot nyertünk. Ezzel
lehetővé válik, hogy az idei évben is jelentős támogatást tudjunk nyújtani a rászoruló
családoknak. A Humán Bizottság képviseltetni fogja magát ebben. Van-e kérdés,
hozzászólás?
Mihalik Tibor képviselő: Van egy sor, melyben 2 millió Ft mínusz szerepel. Egy bölcsődei
mutatószámból lett ez a mínusz. Amennyiben jogosan is van távol a bölcsődéből igazoltan
egy gyermek, a 10 napot meghaladó időtartam után nem jár rá a támogatás.
A másik, hogy Erzsébet utalvány formájában lett kiosztva 2 409 500 Ft, és megdöbbentő,
hogy 144 olyan gyermek van, aki a rendszeres gyermekvédelmi támogatás miatt ezt kapja.
Az iskola létszáma 5-600 fő, vagyis a gyermekek ¼ része él ilyen anyagi szinten. Ez a szám
is mutatja, hogy komoly problémák vannak, és oda kell figyelnünk.
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Kiss Anita polgármester: Kicsit kijavítanálak: más a normatíva, amit kapunk a gyerekekre a
létszám alapján és más, amit térítési díjat fizetnek. Az tény, hogy a 10 napnál többet hiányzik
a gyermek, akkor nem kapunk egész hónapra arra a gyermekre támogatást. Ki akartam az
imént emelni, hogy a szociális tűzifa vásárlására is nyertünk támogatást, így az idén is
fogunk tudni kiosztani szociális tűzifát, ezzel is segítve a rászoruló családokat.
Dékány Zoltánné képviselő: Idén már 3. éve, hogy a beosztott dolgozók is jutalmat kapnak,
nem csak a Kft vezetők. Ez öröm számomra. Köszönet érte, hogy ilyen polgármesterünk
van, hivatalvezetőnk és intézményvezetőink, hogy úgy gazdálkodnak a költségvetéssel, hogy
megtehessük azt, hogy jutalmat adunk. Az összeg mértéke inkább gesztus értékű, de
reméljük jövőre még többre lesz lehetőség. Én, mint volt alkalmazott, ezt is nagyon tudom
értékelni, mert éveken keresztül nem kaptunk és úgy éreztük, hogy a munkánk nem volt
megbecsülve.
Csikós Mihály képviselő: Szeretném megjegyezni, hogy ez a takarékoskodás nem okozott
minőségbeli romlást, tehát nem arról van szó, hogy ez valaminek a rovására ment.
Kiss Anita polgármester: Sokszor egy „köszönöm” is jól tud esni, még ha összeg nem is
társul hozzá. Ha társul, az még jobban esik. Fontosnak tartottam, hogy erről most
beszéljünk, mert mindig örülnek a dolgozók, ha pénzt kapnak, főleg, ha karácsony előtt
megkapják. Nem nagy összegről van szó, de ez is annak köszönhető, hogy az
intézményvezetők jól gazdálkodtak a rájuk bízott költségvetéssel. Van-e hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
önkormányzati rendeletének módosításáról

szóló

3/2017.(II.10.)

1. §
Lakitelek Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.10.) rendelet (a
továbbiakban rendelet) 2. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
2. §
/1/ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2017.
évi költségvetésének
- bevételi főösszegét
- kiadási főösszegét
- költségvetési hiány összegét

1 573 258 353 Ft-ban
1 696 451 296 Ft-ban
123 192 943 Ft-ban

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

111 782 844 Ft
63 792 887 Ft
- 52 382 788 Ft

2. §
A rendelet 3. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE
3. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi működési költségvetését jelen rendelet 1.sz.
mellékletének részletezése szerint 849 265 756 Ft bevétellel és 680 237 972 Ft kiadással
hagyja jóvá. Az intézményfinanszírozás összege 136 207 784 Ft.
A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 1.1.sz.
mellékletének részletezése szerint 763 835 326 Ft bevétellel és 796 655 326 Ft kiadással
hagyja jóvá.
3. §
A rendelet 4. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A LAKITELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE
4. §
A Képviselő-testület a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetését 9 130 373 Ft
működési bevétellel, 82 982 263 Ft működési kiadással, 1 900 000 Ft felhalmozási
kiadással, 75 751 890 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 2. sz.
mellékletének részletezése szerint.
4. §
A rendelet 5. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A GONDOZÁSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSE
5. §
A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetését 34 890 218 Ft működési
bevétellel, 38 882 951 Ft felhalmozási bevétellel, 78 905 145 Ft működési kiadással, 39 182
951 Ft felhalmozási kiadással, 44 314 927 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen
rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint.
5. §
A rendelet 6. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE
6. §
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A Képviselő-testület a Községi Könyvtár 2017. évi költségvetését 446 672 Ft működési
bevétellel, 13 491 487 Ft működési kiadással, 3 096 152 Ft felhalmozási kiadással, 16 140
967 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének
részletezése szerint.
6. §
A rendelet 9. § helyébe az alábbi szöveg lép:
TARTALÉK KÉPZÉSE
9. §
/1/ A Képviselő-testület 2017. évi költségvetésében 4 051 047 Ft működési általános
tartalékot képez. A tartalék felosztásáról a Képviselő-testület dönt.
/2/ Környezetvédelmi céltartalék: 500 000 Ft.
/3/ Céltartalék árvízi védekezésre: 3 000 000 Ft.
/4/ Céltartalék körforgalom biztosíték visszafizetésére: 943 962 Ft.
/5/ Szennyvíztelep karbantartásra elkülönített céltartalék: 16 319 783 Ft.
/6/ Temető fejlesztésére elkülönített céltartalék: 8 270 982 Ft.
A költségvetésben szereplő tartalékok mindösszesen: 33 085 774 Ft.
7. §
A rendelet 1. sz. és 1.1. sz. melléklete módosul jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint.
A rendelet 2. sz. melléklete módosul jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint.
A rendelet 3. sz. melléklete módosul jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint.
A rendelet 4. sz. melléklete módosul jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint.
A rendelet 6. sz. melléklete módosul jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint.
A rendelet 7. sz. melléklete módosul jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint.
A rendelet 9. sz. melléklete módosul jelen rendelet 7. sz. melléklete szerint.
8. §
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Lakitelek, 2017. november 09.

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Kiss Anita sk.
polgármester
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2. NAPIREND -

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

Kiss Anita polgármester: A főbb módosításokat tartalmazza az előterjesztés. Bizottsági
ülésen részletesen átbeszéltük, a pénzügyi vezetőtől részletes tájékoztatást kaptunk, hogy
miért van erre szükség. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
145/2017. (XI.09.) határozata
A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetésének
módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2017.
évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.

3. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Pénzügyi csoport
- Irattár

A helyi adókról szóló 46/2012. (XII.07.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Röviden arról van szó, hogy lehetőség nyílik arra, hogy ha valaki
épületen reklámtáblát helyez ki és ezzel nem a saját, hanem más dolgát reklámozza, gazdasági reklámról van szó, - akkor négyzetméter árra helyi adót lehet kivetni. Lakitelek
Önkormányzata ezt nem kívánja megadóztatni, tehát a javaslatban 0 Ft szerepel.
Van-e az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás?
Mihalik Tibor képviselő: Ha az adóztatás mellett döntünk, az az apparátust ugyanúgy
terhelte volna, csak gazdasági haszon nélkül. Nem azért döntöttünk a 0 Ft mellett, mert
tobzódunk a pénzben és nem akarunk beszedni, hanem ez egy olyanfajta jogi környezetben
született, hogy gazdasági haszna a mi önkormányzatunk szempontjából nem lenne, csak
egy polgárokat bosszantó rendelkezés lenne.
Kiss Anita polgármester: Amennyiben nincs további hozzászólás, szavazásra bocsátom a
rendelet-tervezetet abban a formában, hogy a 2.§ -ban a kipontozott részre 0 Ft kerüljön.
-9-

A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással
ellenszavazat nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelete
A helyi adókról szóló 46/2012. (XII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, e rendeletet
alkotja a helyi adókról szóló 46/2012. (XII.07.) számú önkormányzati rendelet módosításáról:
1. §
A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete, valamint az önkormányzat
illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXV. törvény szerinti reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két
tizedesjegy pontossággal – számított felülete.”
2. §
A rendelet 3.§-a az alábbi ponttal egészül ki:
„c) a Htv. 15/A § szerinti adóalap esetén 0,- Ft/m2.”
3. §
Ez a rendelet 2018. január 01. napján lép hatályba.

Lakitelek, 2017. november 09.
dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Kiss Anita sk.
polgármester

4. NAPIREND -

Rendeletalkotás a szociális célú tűzifajuttatásról
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Pályázaton támogatást nyertünk szociális célú tűzifa kiosztására,
és ehhez rendeletet kell alkotni. A bizottsági ülésen elhangzott az a módosító javaslat, hogy
a rendelet-tervezet 3.§ (5) bekezdésében a m3 helyett erdei m3 szerepeljen. Ez nem azt
jelenti, hogy ennyit adunk ki, hanem, hogy ennyi adható ki. A beérkezett igények alapján 1
erdei m3-t szokott a bizottság kiosztani, de vannak olyan rászorulók, akik a tél folyamán
kaphatnak még egy második fordulót, amire így van lehetőség, mert a keretbe belefér. Van-e
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kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a módosított rendelettervezetet.
A Képviselő-testület a módosított rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelete
A szociális célú tűzifajuttatásról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10.§. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján - figyelemmel a 2017. júniusában megjelent Belügyminisztériumi
pályázati kiírásban foglaltakra - a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2017.
(IV.14.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott személyekre.
2. §
Eljárási rendelkezések
A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 11/2017. (IV.14.) számú önkormányzati rendeletben foglalt eljárási
rendelkezéseket kell alkalmazni.
3. §
Szociális célú tűzifa támogatás
(1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához
természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható, a BMÖGF/69-67/2017. számú
Belügyminiszteri Támogatói okiratban meghatározott 3 395 980,- Ft támogatás és
848 995 Ft önerő erejéig, mindösszesen 4 244 975 Ft összegben.
(2) Szociális tűzifa támogatásra jogosultak:
a.) nyugdíjasok,
b.) rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásban részesülők,
c.) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülők,
d.) tartósan beteg személyt eltartó család,
e.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család,
f.) a közmunka programban részt vett személyek.
Amennyiben a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő személy esetében a 200 %-át.
Rendkívüli esetben méltányosság gyakorolható, a méltányosságról az Emberi
Erőforrások Bizottságának javaslatára a Polgármester dönt.
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(3) A döntés során előnyben kell részesíteni
a.) a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
aa.) a 33-37/B. §-ában szabályozott aktív korúak ellátására,
ab.) a 32/B-C. §-ában szabályozott időskorúak járadékára,
ac.) a települési támogatásra jogosult személyeket.
b.) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család kérelmét.
(4) Amennyiben BMÖGF/69-67/2017. számú Belügyminiszteri Támogatói okiratban
meghatározott támogatási keretösszeg és az önkormányzat által biztosított saját erő
teljes egészében felhasználásra kerül, a támogatásra jogosult kérelmező, ha az
egészségi állapota lehetővé teszi, saját maga összegyűjtheti a részére határozatban
megállapított tűzifa mennyiséget Lakitelek Önkormányzat területéről.
(5) A támogatás formája tűzifa, mennyisége háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3
(6) Lakitelek Önkormányzata
ellenszolgáltatást nem kér.

a

szociális

célú

tűzifa

juttatásban

részesülőtől

(7) A támogatás odaítéléséről a polgármester határozattal dönt.
4. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd 2018. április 15-én hatályát
veszti.

Lakitelek, 2017. november 9.

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Kiss Anita sk.
polgármester

5. NAPIREND -

Tájékoztató Lakitelek Önkormányzatának 2017. 1-9. havi
pénzügyi gazdálkodásáról
/Tájékoztató kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Köszönöm a pénzügyes munkatársak és Zsuzsa munkáját!
Általuk folyamatosan képben vagyunk az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. Ez a
beszámoló viszont a kívülállók számára is tájékoztatást tud adni. A százalékokat jelentősen
megnöveli, hogy a Démász Zrt-vel kötöttünk egy megállapodást, ahol a fizetési határidő
szeptember 30 volt. Ez egy közel 21 millió Ft-os összeg, ami természetesen 100%-ban
teljesült, mert kifizettük. Az adóbevételek is nagyon jól befolynak. Van-e a tájékoztatóval
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
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Csikós Mihály képviselő: A korábbi kommunális adómérték-csökkentésnél felvetődött,
hogy vajon hogy fog elsülni, de látom, hogy tervezettnél már 13%-kal több folyt be. Azt
látom, hogy sokkal jobb a teljesítési morál, ha csekélyebb az adóösszeg.
Kiss Anita polgármester: Mivel ez tájékoztató, nem kell megszavazni, így amennyiben
nincs további hozzászólás, térjünk rá a következő napirendi pontra.

6. NAPIREND -

Tájékoztató a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti
Társulás 2017. 1-9. havi pénzügyi gazdálkodásáról
/Tájékoztató kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Ha nincs, akkor mivel ez is tájékoztató és nem kell megszavazni, térjünk rá a következő
napirendi pontra.

8. NAPIREND -

Felkészülés a téli síkosság-mentesítésre és hó eltakarításra
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Erről a napirendi pontról nem döntöttek a bizottságok, mert
kérdések merültek fel az osztályba sorolás kapcsán. Megkérem Jegyző asszonyt, hogy
adjon ezzel kapcsolatban rövid tájékoztatást! Az osztályba sorolást rendelet szabályozza és
kötelező, nem lehet ettől eltérni.
dr. Pethő Anada Zsuzsa jegyző: Az 5/2004. (I.28.) számú GKM rendelet szabályozza és
2009 óta nem változtattak rajta. Az osztályba sorolás gyakorlatilag közútkezelési
szolgáltatási osztályt jelent. A GKM rendelet megmondja, hogy az I. közútkezelési
szolgáltatási osztályba kell sorolni a főutakat. Aztán következnek az egyéb kategóriák. Tehát
megvannak a konkrét kategóriák, nem azon múlik, hogy a képviselő-testületnek mely utcák a
szíve-csücske, melyek nem. Bizonyos mértékű átjárások vannak az osztályok között, pl
egyel előrébb soroltuk a Nyíl, Fenyő, Napsugár, Ezerjó és a Zalán utcákat, tehát, amiket az
üdülőterületen a leggyakrabban használnak. De Lakitelek vonatkozásában kb. 1-1,5 órás
csúszásról beszélünk az I. és a IV. osztályba sorolt utcák síkosság-mentesítése között.
Csikós Mihály képviselő: A bizottsági ülésen arról is szó volt, hogy ha még egy eszközt be
tudnánk szerezni, akkor a takarítást mindenhol egyidejűleg meg lehetne kezdeni. A jövő évi
költségvetés tervezésénél érdemes lenne megnézni, hogy egy ilyen eszköz mibe kerülne,
mert akkor még inkább egyszerűsödne az osztályba sorolás.
Kiss Anita polgármester: Ez így egy kicsit egyszerűnek hangzik, de a tavalyi évben a hideg
nehezített a körülményeket. Az utakat hiába sózták és szórták le homokkal, amint egy kicsit
megolvadt, rögtön belefagyott és voltak olyan területek, ahol nagyon vastag jég keletkezett
emiatt. A lakosság részéről is fontos a türelem és hogy próbáljanak alkalmazkodni az adott
időjárási körülményekhez. Lehetőség szerint mindent megteszünk, de havat takarítani sokkal
könnyebb, mint amikor 2-3 héten keresztül folyamatosan fagy.
Mihalik Tibor képviselő: Az osztályba sorolás arról szól, hogy az önkormányzat
megpróbálja az utcák járhatóságát biztosítani, tehát az utcák legalább annyira legyenek
letakarítva, hogy az alapvető, élethez szükséges mozgástere meglegyen a falunak. Az
eredeti rendeletet felülírta az élet, mert olyan létesítmények épültek, melyek parkolói nem
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voltak ide besorolva. Most az intézményekhez vezető utak, és az intézményekhez tartozó
parkolók az. I. kategóriába bekerültek.
Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
146/2017. (XI.09.) határozata
Felkészülés a téli síkosság-mentesítésre és hó eltakarításra
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 255/2013 (XI.07.)
határozata hatályon kívül helyezésével egyidejűleg az Önkormányzat
kezelésében lévő közterületeket síkosság-mentesítési szempontból az alábbi
osztályba sorolja:
- I. osztályba: Széchenyi Krt. (végig), Május 1 út, Alkotmány utca, Árpád
utca, Arany János út, Zrínyi Miklós utca, Dr. Deák István utca,
Árpádszállási út, Makai dűlő 4625. sz. úttól 44. sz. útig, kerékpárút a 44.sz.
főút mellett a határútig, az önkormányzati intézményekhez vezető utak és
az intézményekhez tartozó parkolók.
- II. osztályba: Béke utca, Kossuth utca, Petőfi Sándor utca, Bem utca, Kiss
János út, Jókai út, kerékpárút a körforgalomtól a Tősfürdőig, Szivárvány
utca
- III. osztályba: Vörösmarty utca, a többi eddig fel nem sorolt út, valamint az
üdülőterületi utak közül a Nyíl utca, Fenyő utca, Napsugár utca, Ezerjó
utca, Zalán utca
- IV. osztályba: az üdülőterületek útjai.
2.) A Képviselő-testület a téli hó ügyelet időpontját és tartamát november 15 –
március 15. között határozza meg.
3.) A Képviselő-testület a Laki-Park Kft, és a Településüzemeltetési Csoport
közös felkészülési tervét az alábbiak szerint tudomásul veszi:
a. ) Gépek, kezelők:

Gép

Kezelő

Komatsu WB 935

Monitor Zoltán

MTZ-80 + Hóeke

Kincses István

MTZ-80 + RCV homok és sószóró

Kincses István

MTZ-50/1+hóeke

Hencz Lajos

MTZ-50/2+UNHZ rakodógép

Pap István

MTZ-50/2 + RCV függ. sószóró

Pap István
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Gianni Ferrari PG230S+hóeke

Varga János

Renault Traktor
TZ4K 14B+hóeke
Ford Ranger+vontatott sószóró

Monitor Zoltán
Szabó Zsolt
Tóth Ferenc

Gyalogerő és takarított terület:

Tisztítandó terület
Világoshegyi buszmegálló 2
Kapásfalusi buszmegálló 2
Parády dűlő buszmegálló 2
Oázis fagyizó buszmegálló 1
Piactér buszmegálló 2
Konyha buszmegálló 1
Állomás buszmegálló 2
Sütő kocsma buszmegálló 2
Kiss János út buszmegálló 2
Könyvtár buszmegálló 2
Orvosi rendelők,Posta,Tak.Szöv.

Munkavégzők

Széchenyi Krt. Kiss J. útkereszt
Víztorony buszmegálló 2
Tősfürdő buszmegálló 2
Benyáts sarok buszmegálló 2
Bölcsőde parkoló, Napközi utcafront
Polgármesteri Hivatal: külső járdák,
bejárók
Védőital készítés, telefonügyelet

Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei

Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei

Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei
Laki-Park Kft. és a Településüzemeltetési Csoport emberei

Gépköltség számítása:
Hó eltakarítási és síkosság-mentesítési díjai (közbeszerzési díjtételek szerint számolva)
Gépi hó eltakarítás 1,6 m-es kerékpárúton

5.000Ft + áfa / óra

Síkosság mentesítés kerékpárúton EIS Tiger szóróanyag +
homok keverékkel (anyagár nélkül)

5.500 Ft+ áfa / óra

Hóekézés külterületen

5.500 Ft+ áfa / óra

Hóekézés belterületen

5.500 Ft + áfa / óra

Gépi hó eltakarítás gyalogjárdán

5.000Ft + áfa / óra

4.) Lakitelek Képviselő-testülete felhatalmazza a Településüzemeltetési Csoport
vezetőjét, hogy a közmunkásokat a hó eltakarítási és síkosság-mentesítési munkákba
bevonja.
5.) Lakitelek Képviselő-testülete elrendeli, hogy gépi hó eltakarítási és síkosságmentesítési munkákat elsősorban Laki-Park Kft. gépeivel végezzék. Nagy mennyiségű
hó esetén, külső vállalkozó bevonását is engedélyezi.
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6.) Magántulajdonú vagy nem önkormányzati tulajdonú utak letakarítására csak külön
térítési díj megfizetése ellenében kerül sor. A térítési díj összege: 5.500 Ft+ Áfa/óra, de
minimum 1.500.-Ft+ Áfa. Kivételt képeznek ez alól azok az ingatlanok, ahol mentő
vagy betegszállító jármű rendszeresen jár. Ezen ingatlanoknak az önkormányzati útról
történő megközelítését az önkormányzat térítésmentesen biztosítja. A közutak
takarítása minden esetben elsőbbséget élvez.
Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Laki-Park Kft.
- Lakiteleki Településüzemeltetési Csoport
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

9. NAPIREND -

Bácsvíz Zrt. által a víziközműveken végzett értéknövelő
felújítások, beruházások megtérítése
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Mihalik Tibor képviselő: A bizottsági ülésen is felmerült, hogy egyre több pénzbe kerülnek
a havária jellegű kifizetések. Erről is kértünk egy kimutatást és a számok is egyre ezt
mutatják, ahogy öregszik a hálózat, így ezt a költségvetés tervezésénél figyelembe kell
vennünk. Megkaptuk azt a választ is, hogy a fedezetünk megvan rá. 2012. óta 20 427 000
Ft-ot kellett kifizetnünk, ami nem kis összeg.
Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
147/2017. (XI.09.) határozata
Bácsvíz Zrt. által a víziközműveken végzett értéknövelő felújítások, beruházások
megtérítése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Bácsvíz Zrt. a szennyvíztisztító telepen
végzett munkát 51 040 Ft+ÁFA, valamint az ivóvíz hálózaton elvégzett havária
jellegű felújítási munkákat 331 092 Ft+ÁFA összegben az általa fizetendő bérleti
díj terhére elszámolja, illetve a már eddig megfizetett bérleti díj terhére
kiszámlázza.
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Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Pénzügyi csoport
- Irattár

10. NAPIREND -

Egyéb ügyek

Kiss Anita polgármester: Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy újabb pályázatot nyertünk,
az EFOP-3.9.2 pályázatot. Mintagazdaság, óvoda és iskola, a támogatás összege pedig 74
millió Ft. Van-e egyebek napirendi pontban hozzászólás?
Mihalik Tibor képviselő: Jegyző asszonytól szeretnék kérdezni egy Lakitelek közterületén
felállítandó, Hétboldogasszony emlékművel kapcsolatban. Májusban történt ott egy
tereprendezés, műszaki előkészítés, betonozás, cölöpök állnak ki, és mivel megyünk a télbe
elég balesetveszélyesnek tűnik ez az állapot. Sikerült-e ezzel kapcsolatban tájékoztatást
kapni?
dr. Pethő Anada Zsuzsa jegyző: Ez Dombi Sándor korábbi képviselő előterjesztése volt, és
abban csak annyi szerepel, hogy a képviselő-testület hozzájárulását adja, illetve, hogy
adományból szeretnék az egészet megépíteni. Utána fogok járni és írásban tájékoztatást
kérni. Ha megérkezik a válasz, körbeküldöm a képviselőknek.
Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás?
Amennyiben nincs, a nyílt testületi ülést bezárom, és zárt ülést rendelek el.

kmf.

dr. Pethő Anada Zsuzsa
jegyző

Kiss Anita
polgármester
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