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Szilárd célokkal, elképzelésekkel fog-
tunk bele abba a munkába, amely 
mindannyiunk számára újdonságot, 
egy hosszú tanulási folyamat kezde-
tét jelentette. Meg kellett tanulnunk 
nekünk képviselőknek együtt gondol-
kodni, együtt dönteni, meg kellett is-
mernünk az önkormányzati munkát, és 
meg kellett találnunk a közös hangot 
és ritmust a hivatal, az intézményeink 
munkatársaival. Ki kellett alakítani azt 
a csapatot, akik a testületi munkát se-
gítik, amely az önkormányzat, a hivatal 

munkáját a lehető legmagasabb szinten 
végzik. Mindezek a folyamatok a mai 
napig tartanak.

Az átadás-átvétel a mandátumaink 
hivatalossá válását követően megtör-
tént. Kaptunk egy nagy kupac dokumen-
tumot, iratjegyzéket, azonban a tényle-
ges feladatátvétel folyamatosan zajlik, 
hiszen még a mai napig is merülnek fel 
olyan kérdések, kérések, megkeresések, 
melyek az elmúlt egy évben nem kerül-
tek elő.

Sajnos olyan tények is napvilágra 
kerültek melyek nem vetnek jó fényt a 
településre, az önkormányzatra, a távo-
zott képviselőtestületre. A rendőrség 
segítségét is kérnünk kellett bizonyos 
pénzmozgások és az azokhoz kapcsoló-
dó személyi felelősségek tisztázása ér-
dekében. A rendőrségi vizsgálatok még 
nem fejeződtek be. 

Visszatérően  
találkozunk:

 ɋ a napi munkát megnehezítő helyze-
tekkel, 

 ɋ hiányos, esetenként hiányzó doku-
mentációval, 

 ɋ nem megfelelő belső szabályozással, 
 ɋ évek óta húzódó jogügyletekkel, 
 ɋ sehol nem dokumentált szóbeli ígé-

retekkel, 

 ɋ több éve végre nem hajtott testületi 
döntésekkel. 

Az önkormányzat idei költségvetése az 
áthúzódó hatású döntések, beruházások 
miatt 100%-ban kötelezettségekkel ter-
helt. Az önkormányzati kft-k évek óta 
kivétel nélkül veszteségesek, a helyzet 
megszüntetése érdekében semmilyen 
tulajdonosi lépés nem történt. 

Miközben:
 ɋ több pályázat megvalósítására nincs 

meg a saját forrás, 
 ɋ a Laki-Konyha számára átadott pá-

lyázati önrész „elfolyt” a napi költ-
ségek között, 

 ɋ az óvodai társulás jogerős bírósági 
döntéssel be nem fejezett eljárása 
során inkasszált több tízmillió fo-
rint szintén a napi kiadások fedezé-
sére fogyott el, közben pedig többen 

Tisztelt Lakitelekiek, kedves Barátaink! 2019� október 13-án érett be annak 
a közös munkának a gyümölcse, mellyel Lakitelek új képviselőtestületet 
választott magának� Az Önök támogatásával, a Ti támogatásotokkal meg-
kaptuk azt a lehetőséget, hogy Lakiteleket ismét a fejlődés útjára állítsuk, 
a kialakult mély árkokat betemessük, jó viszonyt alakítsunk ki a szomszéd 
településekkel, együttműködjünk az országgyűlési képviselőnkkel� Csodá-
latos volt megélni azt a rengeteg biztatást, támogatást, összefogást, mely a 
választási győzelmünkhöz vezetett�
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hiányolták a szóbeli engedély alap-
ján „járó” havi fizetéskiegészítést. 

Mondhatják, hogy ez „már megint a 
visszamutogatás”. Úgy tudom érzékel-
tetni ezt a helyzetet, mint amikor valaki 
vásárol egy telket, ahol építeni, termel-
ni szeretne. Először össze kell szedni 
az ott lévő törmeléket, szemetet, ki kell 
irtani a gyomokat, fel kell szántani, az 
előkerülő újabb hulladékot össze kell 
gyűjteni, termővé kell tenni a földet, 
ekkor lehet bevetni és utána lehet ter-
melni, építkezni. A fenti körülmények 
jelentik a kiindulási alapot, innen kell 
építkeznünk. Mi pedig készek vagyunk 
elvégezni ezt a munkát, amiben számí-
tunk a közösség összetartására és támo-
gatására is. 

Csodálatos volt megélni az elmúlt évi 
adventi ünnepség-sorozatot, érzékelni 
az lakossági összefogást, a szervezett és 
egyéni segítségnyújtások sorozatát, a ci-
vil szervezetek együttműködését. Ezzel 
a lelki feltöltődéssel léptünk át 2020-as 
esztendőbe, amely sajnos nem a ter-
veink megvalósítását segíti. 

A COVID-19 világjárvány Lakitelek 
életére is negatív hatással van. Az amúgy 
is nehézségekkel küzdő költségvetésünk 
kormányzati döntés következtében to-
vább gyengült, elvonásra került a helyi 
gépjárműadó teljes összege, az iparűzési 
adót nem megszokott formában és idő-
ben kell a vállalkozóknak befizetniük az 
önkormányzat számlájára, ebben az év-
ben nem kell idegenforgalmi adót fizet-
ni. A vírus terjedésének megakadályozá-
sa érdekében hozott korlátozások miatt 
teljes mértékben átalakult az életünk. 
Mind a magánéletünk, mind a település 
közösségi élete, az oktatás, az idősgon-
dozás, a civil egyesületek, klubok műkö-
dése változott meg szinte egyik napról 
a másikra. 

Itt is megragadom az alkalmat, hogy 
tisztelettel megköszönjem Lakitelek kö-
zösségének a felelős magatartást, össze-
tartást és egymásra való odafigyelést. 

A járvány sajnos leginkább a közös-
ségeinket súlytotta, a találkozások lehe-
tőségét vette el. A segítségre szorulókat 
önkormányzatunk és a sok-sok magán-
személy közösen el tudta látni étellel, 
gyógyszerrel, bevásárlással, ügyintézés-
sel. Viszont a személyes találkozások-
ban óriási hiány keletkezett, elmaradtak 
rendezvények, fesztiválok, az idegenfor-
galmi szezon is rövidebbre korlátozó-

dott, kevesebb vendég érkezett a Tős-
erdőbe. 

Települési rendezvényt március óta 
nem volt módunk szervezni, nem koc-
káztathattuk meg azt, hogy egy nagy 
tömeget vonzó program sok látogatót 
hozzon Lakitelekre és esetleg sokan 
megfertőződjenek. Az „első hullám” 
lecsengése idején, a nyár közepén né-
hány magán program lezajlott, de az 
önkormányzat továbbra sem szervezett 
rendezvényt. A jelenleg erősödő „máso-
dik hullám” szintén hasonló helyzetbe 
hozta az önkormányzatot, pl. a Szüreti 
felvonulás szervezőit.

Mindezen körülmények között, 
mellett természetesen végeztük a napi 
munkánkat. Az önkormányzat és a hi-
vatal munkatársainak köre lényegesen 
nem változott, a költségvetésünk újra-
tervezése kapcsán, növekvő hatékony-
ság mellett csökkentettük a dolgozói 
létszámot. Folyamatosan törekszünk 
arra, hogy a működőképességünket fenn 
tudjuk tartani, és további forrásokat 
találjunk a megörökölt beruházás, va-
lamint pályázatok megvalósítása érde-
kében. Anyagi helyzetünk megerősítése 
céljából fordultunk a Belügyminisztéri-
umhoz rendkívüli támogatási forrás ké-
résével. Folyamatosan keressük a pályá-

zati lehetőségeket a település fejlesztése 
céljából. Jó kapcsolatot alakítottunk ki 
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűléssel, a 
Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügy-
nökséggel.

Az elmúlt egy évben a megörökölt, 
két folyamatban lévő pályázat mellett 
12 pályázatot nyújtottunk be, melyekből 
8 nyert és ezekkel több, mint 86 millió 
forint forrást nyertünk közös céljaink 
megvalósítására. Négy pályázat elbírá-
lása folyamatban van. 

Kormányzati támogatással a közel-
jövőben teljes hosszában meg fog újul-
ni a Kapásfalusi út, a Széchenyi körút 
állami kezelésű része, az Árpádszállá-
si út, a 44-estől Tiszaalpárig. A 44-es 
főút megújítása részeként a jövő év 

első felében megépül a Kapásfalunál 
és a Szentkirályi útnál lévő kereszte-
ződések helyén egy-egy körforgalom, 
megépül a temető harmadik bejárója. 
Folyamatosan keressük a forrást a bel-
területi utak javítására, új szilárd bur-
kolatú építésére.

Fontos kiemelni, hogy a kölcsönös 
tiszteleten alapuló konstruktív kapcso-
lat alakult ki Lakitelek Önkormányzata 
és Lezsák Sándor országgyűlési kép-
viselő között, aki támogatja céljainkat, 
munkánkat.

A választási céljaink között kiemelt 
fontosságú volt a település békéjének 
visszaállítása, hiszen mi, mindannyian 
Lakitelek teljes lakosságát kívánjuk 
szolgálni. Sajnos a járványhelyzet szin-
te ellehetetlenítette a lakossággal való 
találkozást, megnehezítette a kapcsolat-
tartást, ebben biztosan lemaradásunk 
van, ezen a téren határozott javulást 
kívánunk elérni a közeljövőben. Ehhez 
kérjük az Önök türelmét – a képviselő-
testülettel és egymással szemben is–, 
közreműködését, megértését is. A tü-
relmetlenség, a folyamatos vádaskodás, 
a „másikra” mutogatás, a „zsigerből el-
utasítás” a fejlődéstől veszi el az erőt, a 
figyelmet, az időt, az energiát, és ez nem 
visz minket előre.

Testületünk hitet tett amellett, hogy 
békés, fejlődő települést kíván az utó-
dokra hagyni, ennek elérése érdekében 
még a mai napig is tanulunk, a lehető 
legjobb megoldásokat keressük, közben 
biztosan hibákat is követünk el, de a cé-
lunk nem változott. 

Kérem, segítsenek nekünk a megkez-
dett munkát folytatni, hiszen együtt 
vagyunk igazán erősek! Közösen te-
hetünk legtöbbet OTTHONUNKÉRT, 
LAKITELEKÉRT! Jó egészséget kívánok 
mindenkinek!
Lakitelek, 2020. október 13.

 Tisztelettel:
 Madari Róbert polgármester

„A hiba az élet része.  
Ha nem hibázol, nem tanulsz,  
és ha nem tanulsz, soha nem változol.”

 filmidézet
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Mérlegen az anyagi örökség  
és 2020 hozadéka 

Az átvételkor rendelkezésre álló pénz-
eszköz teljes összegében kötelezettség-
gel volt terhelve. Ez azt jelentette, hogy 
az önkormányzatnak nem volt és most 
sincs szabad mozgása a kiadások tekin-
tetében, tehát nem volt tartaléka, mely-
lyel szabadon rendelkezett. Tudni kell 
azt, hogy az önkormányzat számára havi 
rendszerességgel folyósított, állami tá-
mogatás szinte csak a bérek kifizetésére 
elegendő. Így a működési kiadások az 
összes intézménynél jelenleg a minimu-
mon vannak. További csökkentésük a 
község minőségi működési szolgáltatá-
sainak a rovására menne. Ezt pedig nem 
engedhetjük meg, így folyamatosan tö-
rekszünk azokra az együttműködésekre, 
amelyek a források megtalálását támo-
gatják és fejlesztik községünket.

A Gondozási Központnál az épület 
bővítése befejeződött, a szerződés tel-
jesítésre került. Azonban az előre nem 
látás vagy a pontatlan tervezési folyamat 
miatt, a kivitelezés során felmerültek be 
nem tervezett, többletköltséggel járó, 
pluszmunkák, amelyek a következőek:

 ɋ tűzgátló födém építése
 ɋ akadálymentes lejáró kialakítása
 ɋ hidegburkolat készítése

 Mindezek költsége összesen: 
 2.250.440 Ft. 

A COVID-19 járvány miatti veszélyhely-
zet még inkább megnehezítette a gaz-
dálkodást az alábbiak miatt:

 ɋ A központi forráselvonások 2020-
ban 19 millió Ft gépjárműadó ki-
esést jelentettek. A lakosság által 
befizetett gépjárműadóból eddig 
40% maradt az önkormányzatnál, 
60% tovább utalásra került a köz-
ponti költségvetésbe. 2020-tól nincs 
gépjárműadó bevétele a település-
nek.

A 2019� október 13� óta eltelt időszakban több tájékoztatás is  
megjelent a község anyagi helyzetével kapcsolatban�  
Ezeket szeretném röviden összefoglalni és kiegészíteni úgy,  
hogy mindenki számára egyértelmű legyen a kialakult helyzet� 

 ɋ 3,7 millió Ft tartózkodás utáni ide-
genforgalmi adóbevételtől estünk el. 

 ɋ A járvány jelentős többletkiadást 
is eredményezett a védekezés költ-
ségei miatt az önkormányzatnál és 
intézményeinél:
–  szájmaszk, gumikesztyű, kéz és fe-

lületfertőtlenítő vásárlása
–  gyermek és szociális étkeztetés 

biztosítása érdekében egyszer 
használatos eszközök vétele

Gondoljanak bele, mekkora összegű 
bevételkiesés ez egy ilyen település éle-
tében, mint Lakitelek! Pláne, mikor az 
önkormányzat a befolyt adóbevételből 
igyekszik talpon maradni, fejleszteni, 
jobbá tenni a közösség életét. Ehhez 
társult még ebben az évben az, hogy az 
iparűzési adót fizető adózóknál jelen-
tős összegű túlfizetés keletkezett. Ez 
azt jelenti, hogy az vagy visszafizetésre 
kerül, vagy az adóalany következő évi 
kötelezettségét kell csökkenteni. Ez a 
jövő évben mindenképpen csökkenti a 
bevételeinket. 

A Belügyminiszter és a Pénzügy-
miniszter pályázatot hirdetett önkor-
mányzatok rendkívüli támogatására. 
Nem volt kérdés, hogy Lakitelek Ön-
kormányzata él ezzel a lehetőséggel. Az 
igényelt támogatás összege 219.934.209 
Ft. Az elnyert forrás 116.092.169 Ft, mely 
az alábbiak szerint használható fel:

 ɋ Elmaradt közüzemi díjak vissza-
fizetése

 ɋ Nyárlőrinc, Tiszaug községgel az el-
számolás rendezése, mivel a koráb-
ban inkasszált közel 50 millió forin-
tot az előző vezetés nem zárolta az 
eljárás végéig, hanem felélte

 ɋ Gondozási Központ bővítéshez 
önerő

 ɋ Kft-k pénzeszköz átadása 
 ɋ Tőssellő tulajdonjogának rendezése

 ɋ Településrendezési terv elkészítése
 ɋ Tiszakécske felé fennálló, évek óta 

ki nem fizetett, tűzoltósághoz kap-
csolódó kötelezettség megtérítése

Igyekszünk minden lehetőséget meg-
ragadni az örökölt pénzügyi helyzet 
tisztázására, a felhalmozott adósságok 
rendezésére. 

Kihangsúlyozom: legfontosabb fel-
adatunk az intézményeink működésének 
biztosítása. Ha ehhez semmilyen más 
forrás nem áll rendelkezésre, akkor saj-
nos hitelfelvételhez kell folyamodnunk. 
Erre a lehetőségre is fel kell készülnünk, 
az ajánlatok bekérése megtörtént, de 
csak legvégső esetben élünk vele.
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A gazdasági társaságok átalakítását, a 
Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgaz-
dálkodási Kft. és a Laki-Agrár Mező-
gazdasági Nonprofit Kft. Laki-Park 
Településüzemeltetési Kft-be történő 
beolvadásos megszüntetését évekkel 
ezelőtt kellett volna meglépni, hiszen 
létrejöttük legfőbb célja az önkor-
mányzati feladatok ellátása, a pályáza-
ti lehetőségek igénybevétele volt. Idő-
közben a jogszabályváltozások (pl.: a 
hulladékgazdálkodás állami feladat) 
folytán kiüresedtek. Optimális műkö-
dés nélkül, a munkafeladatok leosztá-
sa, valamint a pályázati lehetőségek hi-
ánya miatt fenntartásuk pénzkiadást, 
rengeteg felesleges költséget generált. 
Ezért Lakitelek Önkormányzata Kép-
viselő-testületének gazdaságilag in-
dokolt döntéseit követően a Kecske-
méti Törvényszék Cégbírósága 2020. 
szeptember 23. napjával megszüntette 
a Laki Gazda Kft-t valamint a Laki-Ag-
rár Kft-t. 

Nézzük ez mit jelent forintálisan? 
Éves szinten több millió forintba kerül 
a veszteséges önkormányzati Kft-k mű-

ködésének a biztosítása. Ez 2020-ban 
elérte a 15 millió forintot. Ez a koráb-
bi években is hasonló összeg volt.  Ezt 
az állapotot egy felelős önkormányzati 
vezetés nem engedheti meg magának, 
ezért a veszteségek csökkentése érde-
kében történtek a fentebb leírt intézke-
dések. Az elmúlt években a kft-k a törzs-
tőkéjüket élték fel, ezért az összevonás 
során rendezni kellett azokat, amely to-
vábbi 5 millió forint kiadást jelentett az 
önkormányzatnak.

Szintén a költségek csökkentése ér-
dekében a Tőserdő Kft. megkapta üze-
meltetésre az Autóskempinget, amely 
az NMI (Nemzeti Művelődési Intézet) 
rendezvényének köszönhetően jelentős 
bevételre tett szert. A kedvezőtlen idő-
járás és a járvány ellenére a Tőserdő Kft. 
bevételei emelkedtek az elmúlt évekhez 
képest. Ez összességében köszönhető: 
a jegyárak emelkedésének, a hatékony 
marketing tevékenységnek, a munkafo-
lyamatok optimalizálásának. Azonban 
látnunk kell azt, hogy a Tőserdő Kft-nek 
mindezek ellenére még mindig 14 millió 
forint számlatartozása van, amely köz-

Az önkormányzati kft-k helyzete átadáskor
Ha pénzügyi és hatékony munkaszervezési folyamatokról  
beszélünk, mindenképpen meg kell említenünk az önkormányzati  
kft�-k körüli teendőket, megörökölt állapotokat�  
A költséghatékonyság és a jelenlegi optimális működtetés  
elérése több hónapos megfeszített munkánk eredménye� 

Pályázataink
Szeretnénk elérni, hogy Lakiteleken jó legyen élni, dolgozni, családot 
alapítani, gyermekeket nevelni és a szép kor éveit eltölteni� Mivel az 
önkormányzat anyagi forrásai meglehetősen szűkösek, igyekszünk 
minden pályázati lehetőséget megragadni az itt elérhető szolgáltatások 
színvonalának emelése, az infrastruktúra fejlesztése és a falu 
építése-szépítése érdekében�

üzemi tartozásokból halmozódott fel 
2018 óta.

A Laki-konyha Kft-t működéséből faka-
dóan külön említjük:

 ɋ folyamatban van az eszközbeszer-
zéshez kapcsolódó pályázat meg-
valósítása. Sajnos utófinanszírozott, 
ezért a teljes összeget, a 15 millió 
forintot meg kell előlegezni. Nem 
könnyű dolog ez, amikor nincs 
pénz, viszont elengedhetetlen kor-
szerűsíteni a konyhát, amivel bizto-
sítani tudjuk a szolgáltatás magas 
színvonalát.

 ɋ Írtunk már róla, azonban muszáj 
újra kiemelnünk, hogy 2.865.957 Ft 
pályázati önerő még 2018. szept-
ember 14-én átadásra került a 
konyhának, de ezt az összeget fel-
emésztette a működés, mivel a kft. 
folyamatosan pénzügyi nehézségek-
kel küzd. 

 ɋ Olyannyira, hogy 2019. év végére a 
szállítói tartozások összege meg-
haladta a 11 millió forintot. Ez a mai 
napig rendezetlen tartozás, egy ke-
serű örökség, amivel foglalkoznunk 
szükséges. 

A fent részletezett összegek nagyságren-
dileg 60 millió forint terhet jelentenek 
az önkormányzat költségvetésének.

lék, pedálos vödör, hűtőtáska, személy- 
és csecsemőmérleg, valamint vérnyo-
másmérő segíti majd a jövőben. 

A védőnői eszközök, a telefon és a 
számítástechnikai eszközök már a he-
lyükre kerültek, a bútorok pedig még 
ebben az évben elkészülnek.
 Elnyert támogatási összeg: 
 2.995.175 Ft.

I� számú felnőtt háziorvosi rendelő  
mosdóhelyiségének 
akadálymentesítése
(Magyar Falu Program)

A mozgássérült WC megléte ma már 
törvényi előírás egészségügyi intézmé-
nyekben, így az elnyert összegből ezt a 
hiányosságot pótoljuk. A mozgássérült 
WC a meglévő személyzeti illemhely 
átalakításával jön majd létre, s emellett 

Most sorra vesszük a már nyertes és a 
már benyújtott, de még támogatói dön-
tésre váró pályázatainkat. 

NYERTES PÁLYÁZATAINK:

Védőnői ellátás  
fejlesztése 
(Magyar Falu Program)

A pályázattal elnyert összeggel a 
védőnők munkakörülményeinek és az 
édesanyák komfortérzetének jobbítását 
kívánjuk szolgálni. A kismamák - vára-
kozás közben - vadonatúj pelenkázókon 
tehetik majd tisztába csemetéiket, a bel-
ső helységbe pedig új bútorzat kerül. A 
védőnők szakmai munkáját számítógép, 
nyomtató, telefon, hallásvizsgáló készü-
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egy elkülönítő helység is létesül az épü-
letben.

A munkálatok október 5-én elkez-
dődtek.

 Elnyert támogatási összeg: 
 6.947.535 Ft.

Községi Könyvtár  
külső nyílászárócseréje
(Magyar Falu Program)

A könyvtár épületét 14 éve bővítették 
és akadálymentesítették, külső nyílászá-
rói azonban már 100 évesek. A felújítás 
nem csak esztétikailag fontos és méltó 
az épülethez, de a jelenleginél költség-
hatékonyabb fenntartáshoz is nagy-
mértékben hozzájárul. A projekt kere-
tében összesen 39 db nyílászáró kerül 
kicserélésre és 6 db ablakra kerül rolós 
szúnyogháló. 

A kivitelezőről az október 14-i ülésen 
döntött a képviselő-testület, a munkála-
tok megkezdése novemberben várható.

 Elnyert támogatási összeg: 
 9.917.118 Ft.

Játszótér kialakítása
(Magyar Falu Program)

Akinek kisgyermeke van, tudja, meny-
nyire fontos a kellő mennyiségű és biz-
tonságú játszótér jelenléte egy telepü-
lésen. Ezért pályázott Lakitelek község 
önkormányzata a Magyar Falu program 
„Óvodai játszóudvar és közterületi ját-
szótér fejlesztése” című felhívására. Az 
elnyert forrásból az árnyékos, fákkal kö-

rülvett „Rozsnyói parkban” hozzuk létre 
a vadonatúj játszóteret többféle mászó-
kával, három féle hintával, csúszdával, 
babaházzal. A játszótér több korosztály 
számára nyújt majd kikapcsolódási lehe-
tőséget és teljes mértékben megfelel az 
érvényben lévő szabványok biztonság-
technikai előírásainak.

A kivitelezővel megkötöttük a szer-
ződéskötést, a beruházás a tereprende-
zéssel október 2-án elkezdődött.

 Elnyert támogatás összeg: 
 4.999.993 Ft.

Lakitelek csapadékvíz elvezetése 
szikkasztó árkokkal I� ütem 
(TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00027) 

Lakitelek csapadék elvezető rend-
szerének nagy kihívást jelentenek a 
szélsőséges időjárás okozta intenzív zá-
porok és az egyszerre nagy mennyiségű 
csapadék lehullása. Nagy szükség van a 
csatornahálózat megújítására, ezért ki-
használva a lehetőséget, pályáztunk an-
nak fejlesztésére. A projekttel érintett 
fejlesztési terület kijelölésekor olyan 
helyszínekre fókuszáltunk, ahol a csapa-
dékvíz elvezetés hiánya jelentős kocká-
zatot jelent. Az önkormányzat több éves 
tapasztalata és a lakossági bejelentések 
összegzése alapján meghatározta meg 
azokat a területeket (utcákat), ame-
lyeket nagy zápor, felhőszakadás leg-
inkább elöntéssel veszélyezteti, vagyis 
ahol mindenképpen halaszthatatlan a 
csapadékvíz elvezetésének szabályozott 
megoldása.

A projekt keretében földmedrű, szik-
kasztó árkok létesülnek, hiszen az érin-
tett településrészeken a felső humusz 
réteg alatt homoktalaj található, ame-
lyen keresztül a víz könnyen elszikkad. 
A talajnak ezen tulajdonsága miatt je-
lent a csapadékvíz elvezetés műsza-
ki megoldására megfelelő módszert a 
szikkasztóárok. Ebben az esetben a csa-
padék fő befogadója a talaj, így az elszik-
kasztott csapadék a talajvíz egy részét 

fogja képezni, amit a belterületen végig 
húzódó Tasi éri csatorna elvezet a tős-
erdei Holt-Tiszába. Az érintett utcák a 
következőek: Martinovics u. (5/24 hrsz), 
Zrínyi utca (412 hrsz), Rózsa utca I.+II. 
(780, 748 hrsz), Szikra utca (771 hrsz), 
Móricz Zs. út (1326/1 hrsz), Muraközy u. 
(1326/37 hrsz), Hankovszky u. (1326/77 
hrsz), Zalán utca (1329 hrsz), Vasút utca 
(1076/46 hrsz), Kinizsi P.-Vak Bottyán 
sarka (296 hrsz).

Jelenleg projekt-előkészítés zajlik, 
a tervezői beszerzésről az október 14-i 
testületi ülésen döntöttek a képviselők. 

 Elnyert támogatási összeg:  
 38.200.000 Ft.

Lakiteleki Pumpapálya létrehozása
(Az Aktív Magyarország Program része-
ként az Országos Bringapark Program ke-
retében)

A program célja olyan bringaparkok 
kialakítása vagy már meglévő parkok fel-
újítása, melyek a kerékpáros infrastruk-
túra fejlesztésében játszanak szerepet. 
A bringaparkok nagy előnye - a szabad 
levegőn végzett mozgás áldásos hatá-
sain túl -, hogy kisgyermekek éppúgy 
használhatják, mint a nagyobbak vagy 
akár a profi biciklisek. A buckákon való 
kerekezéshez nem szükséges speciális 
kerékpár, bármilyen drótszamár megte-
szi. Lakiteleken egy „pumptrack” pálya 
kialakítása fog megvalósulni a Gondozá-
si Központ melletti zöld területen. 

A fejlesztést jövő májusig kell elké-
szíteni, melynek munkálatai várhatóan 
márciusban kezdődnek.

 Elnyert támogatási összeg: 
 7.279.005 Ft.

Járdafelújítás a Széchenyi 
körút polgármesteri hivatal és 
vasútállomás közé eső szakaszán
(Belügyminisztérium)
Régóta váratott már magára, de most 
végre megvalósulhat a falu egyik leg-
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forgalmasabb útszakaszán a járda fel-
újítása. A Belügyminisztérium által kiírt 
pályázaton elnyert forrásból megújulhat 
a rendkívül rossz állapotban lévő járda-
szakasz az önkormányzattól egészen a 
vasútállomásig.

A beruházás megvalósítása 2021-ben 
várható.

 Elnyert támogatási összeg: 
 13.765.054 Ft 
 (az önkormányzat ehhez plusz 
 4 588 351 Ft önerőt tesz.) 

Lakitelek Közösségi Tér 
hangosítása technikai 
eszközállományának gyarapítása
(Közművelődési Érdekeltségnövelő  
Támogatás) 

A Közösségi Térben zajló programok 
minél magasabb színvonalú megrende-
zéséhez különféle eszközök beszerzése 
vált szükségessé. Ezért egy 18 csatornás 
keverőpultra, mikrofonra, hangfal áll-
vány szettre, aktív hangfalra, bluetooth-
ra, MP3-ra és SD kártya olvasóra pályáz-
tunk – sikerrel. 

A tervezett költségvetés alapján a 
szükséges bruttó összeg: 500.000 Ft, 
amelyből 300.000 Ft az Önkormányzat 
által biztosítandó önerő. 

TŐSERDŐ Turisztikai Nonprofit Kft� 
Fürdő Faház felújítása
(Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési  
Konstrukció)

Tőserdő fejlesztése kiemelt feladata 
Lakitelek vezetésének, hiszen a telepü-
lés erőssége és vonzereje nagyban függ 
Tőserdő turisztikai szolgáltatásainak 
színvonalától.  Ennek érdekében pá-
lyáztunk a Tősfürdő mögötti, rendkívül 
elavult állapotú, 30 éves fürdőfaház fel-
újítására. A kétszintes épület külső szi-
getelést kap, kicseréljük a teraszt védő 
hullámpalát, lefestjük a lépcsőkorláto-

kat, valamint az oldalfalat. A két szobá-
ba hűtő-fűtő funkcióval ellátott klímák 
kerülnek, kicseréljük az alsó szint régi, 
rendkívüli módon elhasználódott be-
járati ajtaját és új bútorokat teszünk a 
szobákba.

A munkálatok októberben elkezdőd-
tek, a festést követően a klímák besze-
relése zajlik majd.

 Elnyert támogatási összeg:  
 2.000.000 Ft.

Tőserdő turisztikai fejlesztése 
és Ökoturisztikai Központ 
megvalósítása
(TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00008) 

A projekt célja a tőserdei turisztikai 
termékcsomag fejlesztése. Cél, hogy az 
idegenforgalomban hasznosítsuk termé-
szeti örökségünket, növeljük a turisták 
nálunk eltöltött idejét, a vendégéjszakák 
számát, hiszen ezáltal élénkül a térség 
és a helyi gazdaság, s nő a foglakoztatás. 
A pályázat tartalmazza egy többfunkciós 
látogató központ létrehozását, a part-
szakasz fejlesztését, a sétányok felújítá-
sát, parokolók kialakítását, valamint egy 
kerékpáros szerviz, egy csónakleeresztő 
és egy szökőkút létrehozását.

A pályázat tartalmának pontosítása 
és a támogatói szerződés aláírása után 
várhatóan jövő év második felében el-
kezdődik a beruházás.

 Elnyert támogatási összeg:  
 156.000.000 Ft.

MÁR BENYÚJTOTT, DE MÉG ELBÍ-
RÁLÁSRA VÁRÓ PÁLYÁZATAINK:

Egészségház fejlesztése 
Lakiteleken
(TOP-4.1.1-16-BK1-2020-00024) 

A korábban elnyert 80 000 000 Ft 
helyett lehetőségünk nyílt magasabb 
támogatási összegre pályázni, melyet 
meg is ragadtunk. A tervek között a 

Széchenyi krt. 44/B és C sz. alatti épü-
letegyüttes külső felújítása, belső aka-
dálymentesítése, váróhelyiség felújítása, 
a meglévő épületgépészet fejlesztése, a 
4 egészségügyi alapellátási szolgáltatás 
(gyerekorvos, iskolaorvos, fogorvos, 
védőnői szolgálat) egyetlen épületben 
történő működtetése szerepel. 

A pályázatot benyújtottuk, támogatói 
döntés novemberre várható. 

 Igényelt támogatási összeg:  
 160.000.000 Ft.

Lakitelek Szivárvány Óvoda és 
Bölcsőde óvodai épületeinek 
korszerűsítése
(Magyar Falu Program)

A támogatás összegéből a régi és új 
óvoda világítása és informatikai rend-
szere újulna meg, a régi óvodára pedig 
napelem kerülne. A pályázatot benyúj-
tottuk, jelenleg a pályázati dokumentu-
mok kiegészítése zajlik az irányító ha-
tóság felé. 

 Igényelt támogatási összeg:  
 12.999.180 Ft.

Önkormányzati tulajdonú 
kerékpárút felújítása 
Lakitelek-Kapásfalu és Lakitelek 
Zalán u� közötti szakaszán
(Magyar Falu Program)

A sokak által használt, ám igen le-
romlott állapotú Lakitelek-Kapásfalu 
és Lakitelek Zalán utca közötti kerék-
párút felújítása régóta várat magára. Ez 
a fejlesztés lehetőséget ad arra, hogy az 
elhasználódott, balesetveszélyes útbur-
kolat 3482,7 méteren megújuljon.

A pályázatot benyújtottuk, támogatói 
döntésre várunk.

 Igényelt támogatási összeg: 
 21.999.957 Ft.

LAKI-KONYHA eszközbeszerzés 
(VP6-7.2.1-7.4.1.3-17)

Idén februárban a korábban, az előző 
testület által benyújtott pályázat módo-
sítását kértük, mivel az abban szereplő 
eszközök nem illettek a konyha profiljá-
ba. A módosított támogatási kérelembe 
olyan eszközöket és gépeket terveztünk, 
melyek a konyha működéséhez valóban 
szükségesek és megkönnyítik az ott fo-
lyó mindennapi munkát.

Jelenleg a módosítás elfogadására és 
támogatói döntésre várunk. 

 Igényelt támogatási összeg:  
 14.815.805 Ft
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Gondolataim az első évről
Az első év mindig egy jelentőségteljes forduló, mérföldkő,  
legyen az az emberi élet mértékében vagy valaminek  
a létrehozásában, az alkotásában kifejezhető�

Egy éve mi, képviselők lepődtünk meg a 
legjobban, mekkora bizalmat kaptunk. 
Rövid időn belül ott álltunk mind a he-
ten, így az álomból, az elképzelésből 
nem várt siker kerekedett.  Soha nem 
felejtem el azok tekintetét, akik velünk 
együtt örültek. Ma is hálásak vagyunk 
érte, köszönjük az áldozatos munkáju-
kat.

Ezt követően szinte átmenet nélkül 
azonnal elkezdődött a munka, amely-
ben folyamatosan szem előtt tartottuk 
az elképzeléseinket, a szándékainkat, 
amelyek találkoztak a realitással. Aho-
gyan egyre jobban beleláttunk a valóság 
„rejtelmeibe”, biztossá vált a tény: visz-
sza kell tekintenünk és tisztán kell látni 
a hátrahagyott örökség fekete foltjait, a 
hiányosságokat, ahhoz, hogy utána jól 
tudjunk előre menni. Ez ritmusváltásra 
kényszerített bennünket, láttuk, lassab-
ban tudunk haladni. Fel kellett ismer-
nünk, hogy a jó ütemű építkezésnek 
fontos része a még alaposabb tervezés. 
Ebben a helyzetben kellett felfedeznünk 
egymás ütemét és összehangolni egy 
egységes ritmussá. Alkotó folyamat ez, 
melynek része az elfogadás, a megértés 

és a célok egységesítése, amelynek fő 
jövőképe a lakitelekiek még szorosabb 
együttműködése, teremtőereje és Laki-
telek fejlődése.

Azt is tudtuk, ez nem megy egyedül, 
a jó szándék és a tenni akarás önmagá-
ban mit sem ér, ha nem tudunk együtt-
működni az előremutató megvalósítás 
mentén. Kerestük és folyamatosan ke-
ressük az építő kapcsolatokat a fejlődés 
érdekében. Ilyenek az önkormányzaton 
belüli munkatársi, képviselői, bizottsági, 
intézményi közös munkák, ötletelések, 
döntések. Ezzel párhuzamosan, figyel-
jük az előttünk álló külső lehetőségeket, 
kívülről jövő segítséget. Ilyen a lakitele-
kiek jó szándékú visszajelzése irányunk-
ban, ötletelésük közös céljaink érdeké-
ben. Nagyon nagy mértékű összefogás 
és segítőszándék mutatkozott meg a la-

kosság részéről a vírushelyzet első, sok-
koló időszakában, amikor még nagyon 
kevés információnk volt az egészről. Ez 
a vészterhes és nem várt helyzet is meg-
mutatta, a közösség ereje sok mindenen 
átsegít és megmutatja az alapvető embe-
ri értékek helyét és erejét.

Szeretem azokat az értékes kapcsoló-
dásokat, amikor ügyfélfogadási időben, 
fogadóórán, vagy csak úgy, a faluban 
megkeresnek megoldásra váró egyéni 
vagy közösségi kérdésekkel. Továbbra 
is biztatok mindenkit a személyes foga-
dóórák adta lehetőségek kihasználására. 
A polgármester, én és képviselőtársaim 
is szívesen fogadjuk az építő kritikákat, 
amelyekre úgy tekintünk, mint fejődési, 
fejlesztési pontokra.

Alpolgármesterként sokszor meg-
tapasztalom a környező települések 

vezetőinek a segítő szándékát is. A jó-
gyakorlatok megosztása, a támogató lég-
kör természetes ezen a szinten is. Nem 
egyszer hallottam tőlük, nektek könnyű, 
hiszen ott él az országgyűlési képvise-
lőtök. Ez kétségtelenül nagy adomány, 
amellyel jól kell élnünk és ami által sok 
támogatást és tudást kapunk.

Összegezve, az elmúlt egy évben kap-
tunk a nyakunkba egy előre nem látható 
költségvetési hiányt, a hátunkon cipel-
jük a világjárvány okozta helyi terhe-
ket – lelkieket és anyagiakat egyaránt. 
Mindkét helyzet már önmagában olyan 
mértékű, amely kedvünket szeghetné, 
amelyben nehéz előre tekinteni. Azon-
ban kaptunk hihetetlen mértékű erőt 
és lakossági támogatást is, szakértői tu-
dást a feladatunk magasszintű elvégzés-
hez, amelyek átsegítenek bennünket a 
nehézségeken. Továbbra is van hitünk 
abban, hogy jó helyen és jó emberek kö-
rében, jó közösségben tehetünk Lakite-
lekért. Ezekben természetesen fejlődni 
valónk is akad bőven.

Saját nevemben azt tudom ígérni, 
hogy a kezdeti nehézségek tapasztala-
taival, tanulságaival felvértezve, tenni 
akarásom csak erősödött Lakitelek fej-
lődése érdekében. Különösen abban, 
hogy a közösség valóban igazi közösség 
legyen. Várom azokat a közvetlen talál-
kozásokat, amikor Lakitelek fejlődése 
érdekében párbeszéd, alkotó folyamat 
jöhet létre. Erre ad alkalmat a közelgő 
Település Rendezési Terv újragondolása 
és a falugyűlés is.

Nem utolsó sorban, hálás vagyok a 
családtagjaimnak, barátaimnak, akik-
től folyamatos támogatást kapok a 
kritikáik, tanácsaik és a féltéseik tük-
rében. 

 Fehér István 
 alpolgármester

Alkotó folyamat ez, melynek része az elfogadás,  
a megértés és a célok egységesítése, amelynek  
fő jövőképe a lakitelekiek még szorosabb  
együttműködése, teremtőereje és Lakitelek fejlődése. 

Továbbra is van hitünk abban, hogy jó helyen és jó emberek 
körében, jó közösségben tehetünk Lakitelekért.
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Hegedűs-Boros Rebeka Az elmúlt 1 év rengeteg változást, hala-
dást hozott a mindennapjainkba, amit 
jónak és hasznosnak érzek, azonban ha-
talmas vele együtt a felelősség is. Mind-
ezt megkönnyíti a családom teljes tá-
mogatása, az elfogadó közösség, akikkel 
együtt dolgozunk Lakitelekért. Hason-
lóan a kampányidőszakban tapasztaltak-
hoz, gyermekeink sok esetben részesei a 
közös munkának, egyeztetéseknek, ame-
lyet mindenki rugalmasan fogad. Ez szá-
momra hatalmas segítség abban, hogy 
aktív képviselő tudjak lenni és maradni. 

A Lakitelek önkormányzatának jelen-
leg egy kivételes, elkötelezett testülete 
van, hiszen ritka az, amikor a képviselők 
ennyire aktívak és ilyen mértékben ki-

veszik a részüket a mindennapos felada-
tokban. Persze most sokan kérdezhetik, 
"milyen feladatokban? Hiszen nem so-
kat látunk." Így a számvetés idején, jó-
magam is elgondolkodom azon, mi is 
látszik az elmúlt egy év napi szinten el-
végzett kemény munkájából. 

A pénzügyi bizottság elnökeként, 
pontosabb rálátásom van az önkor-
mányzat, a felügyeletünk alatt álló kft-k 
anyagi helyzetére és sajnos elmondha-
tom, anyagilag nagyon nem áll jól a te-
lepülésünk. Olyan beruházásokat kell 
befejeznünk, amelyeket korábban a 
szükséges anyagi fedezet nélkül kezdtek 
el, valamint az idő múlásával, egyes pá-
lyázatok elhanyagolásával olyan szinten 

Tasiné Novák Marcsi

Az elmúlt egy évben a képviselőség 
mellett a Humán- és Pénzügyi Bizott-
ság tagjaként is tevékenykedtem. Eddig 
is nagyon élveztem a közös munkát, de 
biztos vagyok benne, hogy még sokat fo-
gunk fejlődni csapatként. 

Nem volt könnyű belerázódni ebbe 
a feladatba és még nagyon sokat kell 
tanulnom. Egy önkormányzat műkö-
dése sokkal összetettebb és szabályo-
zottabb, mint amit az eddigi munkáim 
során tapasztaltam. Anyaként az sem 
volt egyszerű, hogy a mindennapjain-
kat összehangoljam a képviselőséggel, 
de szerencsére most is élvezem a csa-
ládunk és barátaink támogatását, akik 
igazán sokat segítenek nekem.

Szerintem a képviselők számára a leg-
jelentősebb munka a Bizottsági üléseken 
zajlik, ezek hosszas vélemény-egyezte-
tések. Itt tudjuk alaposan körbejárni a 

testületi ülések anyagát, ahová a már 
egyeztetett, esetleg átdolgozott napiren-
di pontok kerülnek be szavazásra. Sokat 
jelent, hogy itt elmondhatom a vélemé-
nyem és az sokszor meg is jelenik a közös 
döntésekben. Szerencsére Polgármester 
úr és Alpolgármester úr olyan témákban is 
kikérik a véleményünket, ami nem feltét-
lenül igényel testületi döntést. Ezt nagyon 
szerencsésnek tartom, hiszen így napra-
készek lehetünk számos témában. Persze 
nem tudunk minden ügybe belefolyni és 
nem is lenne szerencsés, de átfogóbb ké-
pet kaphatunk az aktuális ügyekről.

A testületi és bizottsági ülések mel-
lett egy-egy képviselő több esetben is 
megbízást kapott külön témákban, me-
lyekbe jobban beleáshatta magát, segít-
hette a hozzá kapcsolódó feladatokat. 
Nekem is voltak ilyen feladataim, mégis 
a legfontosabb dolgomnak azt érzem, 
hogy képviseljem a lakitelekiek érdekeit. 
Ebben továbbra is kérem a segítségüket. 
Szeretném, ha minél több ötlettel, javas-
lattal, kéréssel, esetleg kritikával fordul-
nának hozzám. 

Minden döntésemet a jószándék ve-
zérli, de fontos volt elfogadnom, hogy a 
különböző szabályozások és az anyagi 
lehetőségek ezt keretek közé szorítják. A 
felmerülő témákat igyekeztem minden 
érintett szempontjából megvizsgálni 
és megfontoltam a testület és a bizott-
ságok tagjainak véleményét is, még ha 
azok nem is egyeztek mindig az enyém-
mel. Így sikerült ésszerű és életszerű 
megoldásokat találni. Nagy előnynek 
gondolom a testületi és a bizottsági ta-
gok sokféleségét, hiszen ennek köszön-
hetően biztosak lehetünk benne, hogy a 
lehető legtöbb szempontot sikerül meg-
vizsgálnunk egy-egy esetben.

Bevallom, néha türelmetlennek is 
érzem magam, mert hiába egyértelmű, 

hogy mik a település gyengeségei, mit 
kellene fejleszteni, ahhoz, hogy megfele-
lő megoldást találjunk rengeteg utánajá-
rás, az anyagi forrás keresése szükséges. 
A mindennapi problémák megoldására 
is sok energia és persze pénz megy el, 
így ez talán jobban lassít minket céljaink 
elérésében, mint vártuk, de remélem ez 
idővel változni fog.

Összességében izgalmas, kihívások-
kal teli egy év van mögöttem és ez még 
csak a kezdet.

Szeretném, ha minél több ötlettel, javaslattal,  
kéréssel, esetleg kritikával fordulnának hozzám. 

Nagy előnynek gondolom a testületi és a bizottsági  
tagok sokféleségét, hiszen ennek köszönhetően  
biztosak lehetünk benne, hogy a lehető legtöbb  
szempontot megvizsgálunk egy-egy esetben.

Képviselői munkám egy éves mérlege

OTTHONUNK LAKITELEK8 p 

Otthonunk Lakitelek 2020-04 (300).indd   8 2020. 10. 29.   PM 12:26



héz és körültekintést igénylő döntést 
kell meghoznunk a falu és a lakosság ér-
dekének figyelembe vételével. Azonban 
így sem tudunk mindenkinek maradék-
talanul megfelelni. A járványügyi helyzet 
is fokozta a pénzügyi nehézségeket és 
ez által a terveink megvalósulása sem 
úgy alakult, ahogyan azt a kezdetekkor 
szerettük volna. 

Az utóbbi időben szerencsére sike-
rült néhány pályázatot megnyernünk, 
így több fejlesztés fog napvilágot látni 
településünkön. 

A Tőserdőt érintő fejlesztések a kö-
vetkező években várnak megvalósulás-
ra. Terveink között szerepel a minden 

korosztályt megmozgató sport lehető-
ségek kiaknázása és minél több és szí-
nesebb program szervezése. Továbbra is 
kiemelten foglalkozom ezzel a területtel 
és igyekszem az üdülőterületen élők ér-
dekeit képviselni a hivatalban is. Célom 
az élhetőbb Tőserdő megteremtésének 
elősegítése.

Testületünk munkája átszövi a min-
dennapjainkat. Nem telik el úgy nap, 
hogy ne egyeztetnénk valamilyen kérdés 
kapcsán. Úgy gondolom, ez nagy erőssé-
ge csapatunknak. 

Az évnek még közel sincs vége, töret-
lenül folytatjuk a munkánkat az Önök 
képviseletében!

Szűcs Pál

Gyorsan eltelt ez az egy év, mégis pon-
tosan emlékszem a választás napjaira. 
Akkor még nem gondoltam, hogy ennyi 
megoldandó feladat fog ránk várni. 

A pénzügyi bizottsági tagság renge-
teg energiát és időt emészt fel. Sok ne-

megemelkedtek a bekerülési költségek, 
amelyeket szintén a jelenlegi költség-
vetésnek kell finanszíroznia. Olyan is 
előfordult, hogy a Kft-k számára a be-
ruházás megvalósításához szükséges át-
utalt önerőt a napi működésben felélték. 
Emellett a koronavírus-járvány okozta 
kormányzati döntések okán, több mint 
20 millió Ft bevételt kellett a nagy kö-
zösbe beadnia Lakiteleknek. Ebben az 
a nehéz, hogy egy önkormányzat be-

vételeinek körülbelül 95%-a előre meg-
határozott költségekhez kötött (pl. in-
tézmények fenntartása stb.) és ez volt 
az az összeg, amivel kötöttségek nélkül, 
önállóan gazdálkodhattunk volna. 

A hivatal átvételét követően több el-
hanyagolt pályázattal kellett szembesül-
nöm, jelenleg a kollégákkal azért küz-
dünk, hogy ne kelljen visszautasítani a 
projekteket, hanem meg tudjuk valósítani 
azokat. Az átvételkor a legtöbb pályázat 
befejezési határideje nagyjából fél éven 
belül járt volna le, de még el sem indultak 
igazán a megvalósítás felé.  Sok energiá-
ba, munkába, és lobbizásba került, hogy 

ezeknek a pályázatoknak a megvalósítási 
határidejét meghosszabbítsák, illetve az 
egyes módosítási kérelmeket elfogadják. 

„Mégis hogyan látszódik, miken is 
dolgozunk?” Az elmúlt egy évben Laki-
telek önkormányzata újabb 12 pályázati 
felhívásra adott be kérelmet, melyből 
8 már biztosan pozitív elbírálásban ré-
szesült. Idén több mint 86 millió Ft tá-
mogatáshoz jutottunk. Bízunk a többi 
pályázat elnyerésében is. 

Kiemelten kell foglalkoznom a pályá-
zatok mellett az önkormányzati kft-kel, 
az önkormányzat költségvetésével. Mun-
kacsoportokban dolgoztunk az elmúlt 
időszakban, hogy megalapozzuk a jelen-
leg veszteséges Kft-k fejlődésének útját. 
Megnehezíti helyzetünket a vírushelyzet 
miatt az is, hogy a Laki konyhát 11 milliós 
beszállítói tartozással vettük át. Szeren-
csés a településünk, hiszen itt helyben 
olyan szakembereket tudhat magának, 
akik elhivatottak otthonukért és az em-
lített nehéz helyzetek megoldásáért. A 
közös munka, aminek az eredménye a 
helybéliek számára még kevésbé látvá-

nyos, hosszú távon alapozza meg a Kft-k 
jövőjét. Kisebb sikereket már ebben az 
évben is elértünk, jól bizonyítja ezt a 
Tőserdő új arculatának létrejötte, vagy 
akár a Tősfürdő bevétele, amely maga-
sabb volt ebben az évben, mint 2019-ben 
nagyobb látogatottság mellett.  

A Tankert újratervezése és tevékeny 
munkatársai által az idén, kiemelkedő 
minőségű és mennyiségű zöldségeket 
állított elő, függetlenül attól, hogy mű-
ködtetésére külső segítségre volt szük-
ség, melyet különböző cégek támo-
gatásként adtak például vetőmagban, 
tápanyagokban.

Kiemelten fontos számomra a laki-
teleki kisgyermekes anyukák élete, hogy 
számukra minél színesebb, érdekesebb, 
de mindenekelőtt hasznos programo-
kat, foglalkozásokat biztosítsunk. Eb-
ben nagy segítség a könyvtár dolgozói 
mellett, Gácsi Veronika, aki rendkívül 
elhivatott ebben a témában. Sokat gon-
dolkodunk közösen, keressük a lehető-
ségeket a szülők számára érdekes prog-
ramok biztosítására. A szülésre váró 
édesanyákat is igyekszünk segíteni a 
felkészülésben, ezért is volt nagy öröm, 
amikor Ella dúla tartott szeptemberben 
előadást kismamáinknak. 

Bízunk benne, hogy a következő 
években folyamatos beruházásokkal, 
fejlesztésekkel támaszthatjuk alá a mun-
kánkat. 

Az elmúlt egy évben Lakitelek önkormányzata újabb 12 pályázati 
felhívásra adott be kérelmet, melyből 8 már biztosan  
pozitív elbírálásban részesült. Idén több mint 86 millió Ft 
támogatáshoz jutottunk. Bízunk a többi pályázat elnyerésében is.

Terveink között szerepel a minden korosztályt megmozgató sport 
lehetőségek kiaknázása és minél több és színesebb program 
szervezése. Továbbra is kiemelten foglalkozom ezzel a területtel és 
igyekszem az üdülőterületen élők érdekeit képviselni a hivatalban is.
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Tóthné Balla Mária

Egy ilyen „mérföldkő” alkalmakkor tör-
ténő visszatekintés mindig arra ébreszt 
rá, hogy milyen gyorsan telik az idő. Szá-
momra ez az egy év olyan időszak volt, 
amely során régi ismeretek frissültek 
bennem és sok újat is tanultam. Egy új 
közösség tagjává váltam, ahol a képvi-
selői feladat követelte munka végzése 
mellett a „csapat” (képviselő-testület) 
kialakulása is éppen csak kezdetét vette. 

Az „átadott leltár” - pénzügyi, tárgyi, 
szervezeti feltételek – bizonyos szintű 

megismerése mellett, az aktuális felada-
tok megoldása, illetve a jövőbeli fejlődés 
körvonalainak tervezése/egyeztetése 
mind-mind komoly hozzáállást kíván, 
különösen ebben a nehéz és félelme-
tes időszakban. A körülmények ellenére 

igyekeztem a lehető legtöbbet kihozni 
a helyzetből, lehetőségekből. A humán 
bizottság tagjaként támogattam a szo-
ciálisan hátrányos helyzetű családok, 
emberek érdekében indult kezdeménye-
zéseket. Ez is egy olyan feladat melyet 
megoldani, de mi folyamatosan azért 
dolgozunk, hogy legalább a körülménye-
ken tudjunk javítani. Mindent megte-
szünk annak érdekében, hogy a jövőben 
még több támogatást nyújtsunk a hátrá-
nyos helyzetű társainknak. Csodálatos 
volt látni azt a hatalmas összefogást az 
ünnepek idején, majd azt követően is, 
ahol a helyi civil szervezetek és tenni 
akaró magánemberek kart karba öltve 
találtak megoldást minden szükségben 
szenvedő család problémájára! Büszke 
vagyok erre az összefogásra, ezekre az 
emberekre, hogy lakitelekiként részese 
lehettem ennek a tenni akaró, segítő kö-

Vass Anikó

Humán bizottsági elnökként komoly el-
várásokkal, elhatározásokkal indultam 
neki a képviselői feladatoknak.

Szerepemet leginkább facilitátor-
ként tudom leírni: segítem a közös cé-
lokat megfogalmazni, megtervezni, a 
feladatokat szétosztani, közben semle-
gesnek maradni, és az egymással való 
építő párbeszédet erősíteni. Egy jól mű-
ködő önkormányzat bevonja a lakossá-
got a közös célok megfogalmazásába, 
elérésébe. Segít abban, hogy a lakosság 
csoportjai egymást erősítsék, kiegészít-
sék. Szerencsére Lakitelek bővelkedik 
tenni akaró csoportokban, civil erőfor-
rásban.

A képviselőséget –komoly mérlege-
lés után – 3 gyermek mellett vállaltam. 
Ebben az évben ezt úgy fogtam fel, mint 
személyes kiteljesedést. Noha ez jórészt 
sikerült, de nagy lemondást, terhet rótt 
a családomra, férjemre, idős szüleimre, 
akikre mindenben számíthatok és igazi 
támaszaim ebben az időszakban is. De 
mindehhez komoly, összehangolt kép-
viselői csapatra is szükség van, amilyen 
a jelenlegi testületünk.  Folyamatosan 
tanulunk egymástól, felfedezzük, mi a 

kompetenciánk, vagy hogyan dolgoz-
zunk össze minél hatékonyabban.

Először igyekeztem felvenni a kap-
csolatot a helyi civil élet képviselőivel. 
Velük indulásképpen egy-egy ünnep, 
rendezvény kapcsán tudtunk együtt-
működni. A tavalyi évben az adventi 
összefogás ösztönzése egy nagyon szép 
élmény, és a faluközösség sikere lett. 
Hálás vagyok azoknak, akik ezt a kü-
lönböző jótékonysági akciókban, vagy 
a Lakitelek 2020 oldalon a napi biztató 
szavakkal, recept megosztásokkal stb. 
folyamatosan tovább éltetik. Együtt 
könnyebb volt megélnünk a trianoni őr-
tűz gyújtását, de felemelő élményként 
tartom számon azt is, ahogy Lakitelek 
értékei, közösségei meg tudtak jelenni 
a Nemzeti Művelődési Intézet átadá-
sán. Most az önkormányzat a Tőserdő 
„Szedd, hogy szebbé tedd!” napja mel-
lett állt ki, ami reméljük, sikeres lesz. 
Folyamatosan tárgyalunk, egyeztetünk 
a kiskunfélegyházi buszjáratok bővítése 
ügyében is.

zösségnek! Ez az eddig nem tapasztalt 
összefogás erősített meg abban, hogy 
igenis van alapja és értelme a sok-sok 
befektetett energiának, hisz nagyon sok 
gyerek és felnőtt életét tettük egy picit 
jobbá együtt, mi lakitelekiek!

Nagyon fontosnak tartom ezt az em-
berekkel történő közvetlen kapcsolat-
tartást. Éppen ezért minden civil meg-
mozdulásban részt vettem, azokat a 
lehető legnagyobb mértékben támogat-
tam. Többen megkerestek kérdésükkel, 
kérésükkel – ezeket tudásom legjavá-
val igyekeztem megválaszolni, lehető-
ség szerint teljesíteni. Ezt a képviselői 
munka kiemelt részének éltem meg, a 
jövőben is állok minden lakiteleki szol-
gálatára. Kérem keressenek továbbra is, 
ötleteiket, megoldási javaslataikat ez-
után is örömmel fogadom.

A közigazgatás hivatalos kereteit 
szem előtt tartva, hozzáállásomat eddig 
és a jövőben is többek között az alábbi 
idézet határozza meg: „Az élet egyik szép-
sége az, hogy bár sok mindent elveszíthetsz, 
de azt sosem, amit te adtál másoknak.”

Az élet egyik szépsége az, hogy bár sok mindent  
elveszíthetsz, de azt sosem, amit te adtál másoknak.
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FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

Polgármesteri Hivatal: +36 76/449-011

Közösségi Tér: +36 70/931-7886

Könyvtár:  +36 76/448-957

Pulai Gyűjtemény:  +36 76/448-957

Takarékbank: +36 76/449-135

Posta: +36 76/548-063

Általános Iskola: +36 76/449-077

Óvoda (Kiss J. u.): +36 70/934-4404

Óvoda (Széchenyi krt.): +36 70/934-4405

Bölcsőde: +36 70/450-8375

Gondozási Központ: +36 76/449-071

Orvosi Ügyelet: +36 76/441-435, 
 +36 20/915-7063

I. sz. Orvosi rendelő 
Dr. Rácz Péter:   +36 76/449-152

II. sz. Orvosi rendelő 
Dr. Laza Erika Gyöngyike: +36 76/449-152;  
 +36 30/240-8558

Gyermekorvosi rendelő 
Dr. Sajósi Iván: +36 20/614-3660

Fogorvosi rendelő 
Dr. Németh Norbert: +36 76/449-279

Védőnők: +36 76/449-039

Családsegítő szolgálat: +36 76/449-034,  
 +36 70/198-7420

Gyógyszertár: +36 76/449-075

Laboratorium: +36 20/519-5789, 
 +36 20/934-0211

Állatorvos 
Dr. Pesír Zoltán: +36 20/361-9330

Rendőrség 
Tiszakécskei  
Járőrszolgálat: +36 20/539-6610

Körzeti Megbízott 
Ledniczky Tibor: +36 20/539-5898

Polgárőrség 
Madari Andor elnök: +36 30/412-5417

Tűzoltó parancsnok 
Müller Fernc: +36 70/978-9265

Laki-Konyha Kft. +36 76/449-001

Tőserdő Turisztikai Kft.: +36 70/337-6656

Katolikus egyház: +36 76/449-074

Református egyház: +36 76/449-169

Bácsvíz Zrt.: +36 76/441-382

NKM Ügyfélkapcsolati Kft.:  
 +36 62/565-600

Gázszolgáltató: +36 40/824-825

Szennyvízszállítás: +36 70/638-8347

Hulladékszállítás-FBH NP Kft.: 
 +36 79/524-821

Volánbusz-menetrendi információ: 
 +36 1/382-0888

MÁV-ügyfélszolgálat: +36 1/349-4949

Nem kevés munka volt összegyűjteni 
a helyi termelőket, alkotókat, vonzerőket. 
Fontos, hogy legyen ilyen adatbázisa az 
önkormányzatnak. Sokszor tudtunk köz-
vetíteni: helyi, megyei szinten gyakran 
kérnek tőlünk információkat fejlesztések 
kapcsán, turisztikai- és egyéb programok 
megvalósításához. Aki bekapcsolódott az 
adatgyűjtésbe, máris több lehetőséget 
kapott a bemutatkozásra, de reméljük 
ez csak bővülni fog. Ha bárki úgy gon-
dolja, hogy eddigi tevékenységéről nem 
tudunk, szeretne több teret kapni, for-
duljon hozzánk bizalommal! 

Szociális ügyekben sokszor elő-
fordul, hogy közvetíthettet a hivatal, a 

szakemberek felé, illetve megszervez-
tük a MINYATA (balatoni „Mindenki 
nyaraljon!”) táborban való részvételt. 
Sajnos, a pénzhiány miatt több esetben 
falakba ütköztünk. A civil oldal ugyan-
akkor hatalmas sikereket tudhat ma-
gáénak (lásd az IT Pavilon számítógép 
ajándékozásait, vagy legutóbb a kútfú-
rásra gyűjtést). Szerencsére ezek csak 
kiragadott példák, ugyanis nagyon sok 
érzékeny, bőkezű ember lakik a telepü-
lésen. Szerencsére ezen a területen nem 
tapasztalható megosztottság. Ha kell, 
mindenki segít.

Örömünkre szolgál, hogy az egyhá-
zi közösségek támogatást kaphattak: 

megújult a katolikus templom és plé-
bánia, fejlesztések előtt a református 
parókia. Reméljük, a református temp-
lomfelújítás is sikeres lesz a 100 éves 
évfordulóra.

Minden lehetőséget megragadok, 
hogy az iskola felújításának, bővítésé-
nek szükségességét napirenden tart-
sam. Nagyon bízom abban, hogy ez 
meg fog valósulni! A bölcsőde bővítése, 
kölcsönös gondolkodás a pedagógus-
hiány leküzdésére - szintén kiemelt fel-
adataink. Óriási az igény arra is, hogy 
az idősek mindennapi életében, ellátá-
sában is nagyobb szerepet vállaljon a 
közösség. 

Remélem, a következő év-évek több 
területen is előrelépést hoznak: végre 
megszervezhetjük a rendezvényeket, 
rendeződhet, bővülhet a sportélet, több 
beruházás elkezdődhet, aminek az elő-
készítésén sokat dolgozunk.

Egy jól működő önkormányzat bevonja a lakosságot a közös 
célok megfogalmazásába, elérésébe. Segít abban, hogy a 
lakosság csoportjai egymást erősítsék, kiegészítsék.
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dr� Szikszai Emőke, jegyző 

Amikor az ember megvesz egy használt 
ingatlant, először szükséges azt kita-
karítani, hogy beköltözhessen. A Hiva-
tal esetében a polgármester- ill. jegyző 
váltás szintén egy olyan folyamatosság, 
mely ehhez hasonlítható. Fontos a Hi-
vatal életében, hogy szakmailag jól fel-
készült csapat álljon készen és hidat al-
kosson a lakók és a törvényesség között. 
Képes legyen érthető nyelven és stílus-
ban közölni az előírásokat, szabályokat 
és jól tudja közvetíteni a község elé tá-
ruló lehetőségeket.   

2020. február 01. napjától látok el 
jegyzői feladatokat a Lakiteleki Polgár-
mesteri Hivatalban és képviselem a fent 
leírtakat. 

Amint nagy lelkesedéssel és hittel 
elkezdtem a munkát rövidesen nyilván-
valóvá vált, sok olyan ügy, elvarratlan 
feladat várt a Hivatalra, amelyet rendbe 
kellett és még mindig kell tenni. Hiszem 
azt, ezek nélkül nem lehet jól előre men-
ni, teljes erőbevetéssel építkezni. Így 
nagyon sok olyan, a munkába fektetett 
energia (idő, munka, pénz) használódik 
fel jelenleg is, amely elveszi az erőnket 
a haladástól.

A Hivatalnak nincs választása, az örö-
költ, folyamatban lévő ügyeket tovább 
kell vinni vagy le kell zárni, tisztessége-
sen, törvényesen, a legjobb tudásunkat 
felhasználva. Ezen ügyek egy része az át-
adás-átvételi anyagból kitűnt, más része 
a folyamatos munkavégzés során kerül 
napvilágra.

Röviden, felsorolás  
szintjén a feladatokról:
1. 2018 óta húzódott, szükséges lett vol-
na lezárni a 0196/6. hrsz. alatti ingatlan 
(árvízvédelmi gát) megosztását. Erre 
most, 2020-ban került sor, így sikerült 
Lakitelek Önkormányzatának tulajdon-
jogát bejegyeztetni. Ezzel a tulajdonjog 
bejegyzéssel el tudtuk indítani azt a 
folyamatot, hogy a Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság átvegye Lakitelek 
Önkormányzatától a gát vagyonkezelői 
(használati) jogát.

2. 2016 óta húzódott, azonban most 
2020. szeptember 09. napjával törlésre 
került a Lakiteleki Víziközmű Társulat. 
Erre azért volt szükség, mert a vízi-
közmű társulatok addig működhetnek, 
amíg a beruházás meg nem valósul. A 
meg nem fizetett lakossági hozzájáru-
lások behajtása folyamatban van, amely 
Lakitelek Önkormányzatának a feladata. 

3. A Nyárlőrinc-Lakitelek között 
megépült, 44-es főút melletti kerékpárút 
vonatkozásában a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ iránymutatásai 
szerint lett volna szükséges eljárni 2015. 
évben (változási vázrajzok elkészítése, 
állami tulajdonok ingyenes önkormány-
zati tulajdonba adása, jognyilatkozatok 
megtétele stb……) a kerékpárút nyom-
vonalát keresztező ingatlanok esetében. 
Ezek pótlására és ingatlan-nyilvántartá-
si átvezetésére került sor 2020-ban, töb-
bek között annak érdekében is, hogy a 
Magyar Falu Program kerékpárút felújí-
tása tárgyában kiírt pályázati felhívásán 
részt tudjunk venni. Ennek elintézése 
szintén sok-sok időt és többlet energiát 
vett el 2020-ban a Hivatal munkatársai-
tól.

4. Megindításra került a hatályos 
településrendezési eszközök felülvizs-
gálata. Legutoljára azok komplex elfo-
gadására 2006-ban került sor. „A tele-
pülésfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökről, valamint egyes te-
lepülésrendezési sajátos jogintézményekről” 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
alapján az önkormányzat a település-
szerkezeti tervet legalább 10 évente 
áttekinti. Az elmúlt években rengeteg 
változást élt meg a település. A hatályos 
településrendezési eszközök készítése 
óta bekövetkezett jogszabályváltozások, 
a lezajlott társadalmi, gazdasági folya-
matok figyelembevétele, az alkalmazás 
folyamán felmerült módosítási igények, 
tapasztalatok értékelése, integrálása to-
vábbá annak érdekében, hogy a telepü-
lés a különböző pályázati lehetőségeit 
sikerre tudja vinni indokolt és időszerű 
volt az eljárás megindítása.

A felülvizsgálat folyamatába be-
vonjuk a lakosságot, a vállalkozásokat, 
az építésügyi szakmát, valamint a civil 
szervezeteket.  
7. Megvásárlásra, rendezésre került a 
www.toserdo.hu domain név tulajdonjo-
ga, így került Lakitelek Önkormányzata 
birtokába. A községünkről a külvilág felé 
mutatott egységes arculat kialakítása ér-
dekében fontos volt, hogy Lakitelek Ön-
kormányzata kizárólagos tulajdonjogot 
szerezzen a domain név felett. 

8. Hosszú évek óta húzódó, peren 
kívüli jogviták kerültek/kerülnek le-
zárásra. Így a Tisza-menti Köznevelé-
si és Gyermekjóléti Társulás normatív 
elszámolási vitája, Lakitelek-Nyárlő-
rinc-Tiszaug Önkormányzatok között, 
továbbá Lakitelek Önkormányzata, il-
letve a Nordfest Játékpark Kft. között, 
a „Tőssellő” gyermek vízi foglalkozta-
tó jogvitája. Nagyon sok, hosszantartó 
személyes és nem személyes egyeztetés 
húzódik meg e két jogvita rendezése so-
rán.  

9. Lefolytatásra került a TOP-3.1.1.-
15-BK1-2016-00007 „Kerékpárút építés 
Kerekdomb és Lakitelek között” projekt 
vonatkozásában a közbeszerzési eljárás, 
melynek nyerteseként – a moratórium 
lejártát követően – megtörténik a szer-
ződéskötés a Signum Alfa Team Kft. –vel 
(székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56.), 
mint ajánlattevővel. 

10. Szintén e pályázathoz kötődően, 
Kerekdomb és Lakitelek között, a kerék-
párút nyomvonalán elterülő ingatlanok 
kisajátítási eljárásai, a kisajátítást he-
lyettesítő adásvételi szerződéskötések 
folyamatban vannak. 

A felsorolást lehetne még bővíteni, 
de talán ezek a legfontosabb folyamat-
ban volt és folyamatban lévő ügyek, me-
lyeken az elmúlt hónapokban a Hivatal 
munkatársai dolgoztak/dolgoznak.

Hisszük azt, hogy az ilyen és ehhez 
hasonló, régen húzódó ügyeket, vitákat 
rendezni szükséges ahhoz, hogy az előt-
tünk álló feladatokat jól és teljes ener-
giabedobással meg tudjuk valósítani, 
sikerre tudjuk vinni. Törekszünk arra, 
hogy a községen belüli konfliktusokat 
törvényesen, a lakosság érdekeit szem 
előtt tartva, mégis, amennyire lehet, bé-
késen zárjuk le.

A szomszédos településekkel, a ki-
stérséggel szintén e szellemben kell 
összefognunk és együttműködnünk a 
jövőben.

A múltban lezáratlan hivatali  
teendők az első évben
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