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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (I.10.) határozata
A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
Kiss Anita polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervét a táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja.
Január 11-24
Február 18-28
Március 4-8
Május 20-24
Július 15-19
Október 21-31
November 4-8
December 2-13
December 18-20

10 nap
9 nap
5 nap
5 nap
5 nap
9 nap
5 nap
11 nap
3 nap

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Pénzügyi csoport
- Irattár

Kiss Anita sk.
polgármester

jegyző helyettesítésével megbízott: Gondi Etelka sk.
aljegyző
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (I.10.) határozata
A 2019. évi kitüntető díjak adományozására történő felhívás közzététele
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete a Kiss Anita polgármester előterjesztését megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező felhívást az önkormányzat
honlapján közzéteszi.
Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Irattár

Kiss Anita sk.
polgármester

jegyző helyettesítésével megbízott: Gondi Etelka sk.
aljegyző

FELHÍVÁS
Felhívom a lakiteleki polgárok, a helyi egyházak, egyesületek és civil közösségek tagjait, a helyi
intézményvezetők, önkormányzati képviselők, valamint a lakosság figyelmét, hogy javaslatot
tehetnek kitüntető díjak adományozására.
Kitüntető címek
„Lakitelekért Emlékérem” cím adományozható azoknak a természetes, jogi személyeknek és
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik Lakitelek fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális vagy gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát
végeztek, és ennek révén Lakitelek értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el, valamint
magatartásuk példaértékű a közösségi és magánéletben egyaránt.
Szakmai kitüntető díjak
(1) „Lakitelek Közszolgálati Díja” adományozható azon természetes személyeknek, akik
Lakitelek közszolgálatában, köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyban hosszú időn át
kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely jelentős szellemi alkotással hozzájárultak a közszolgálat színvonalának emeléséhez, s ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a
szolgáltatást igénybe vevők körében, valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és magánéletben egyaránt. Rövidítése: Közszolgálati díj.
(2) „Lakitelek Közművelődési Díja” adományozható azoknak a természetes vagy jogi személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik kiemelkedő eredményt
értek el a kulturális és közművelődési munka irányításában, az ifjúság művelődéséért végzett
munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és meghonosításában, s mindezek mellett kitűnnek társadalmi aktivitásukkal, valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és magánéletben egyaránt. Rövidítése: Közművelődési díj.
(3) „Lakitelek Pedagógiai Díja” adományozható azoknak a természetes vagy jogi személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik kiemelkedő eredményt
értek el a helyi óvodai, iskolai vagy intézeti oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján, élen járnak az újszerű és
hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, életművükkel példát mutatnak a jelen fiataljainak, valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és magánéletben
egyaránt. Rövidítése: Pedagógiai díj.
(4) „Lakitelek Közegészségügyi és Szociális Díja” adományozható Lakitelek egészségmegőrzése és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvosoknak, gyógyszerészeknek, ápoló és kisegítő személyeknek, jogi személyeknek, vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezeteknek, akik a lakitelekiek egészség megőrzése érdekében kiemelkedő munkát végeztek, valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és magánéletben egyaránt. Rövidítése: Közegészségügyi díj.
(5) „Lakitelek Testnevelési és Sport Díja” adományozható azoknak a természetes vagy jogi
személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, csapatoknak, akik a
hazai vagy nemzetközi sportéletben nyújtott teljesítményükkel kiemelkedő eredményeket értek
el, s e teljesítményükkel Lakitelek jó hírét öregbítették, valamint magatartásuk példaértékű a
közösségi és magánéletben egyaránt. Rövidítése: Testnevelési és Sport díj.

(6) „Lakitelek Közbiztonságáért Díj” adományozható azoknak a természetes vagy jogi személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik a helyi lakosság
anyagi-személyi biztonságának megőrzése, a település közbiztonságának megerősítése érdekében hosszú éveken át áldozatkész és felelősségteljes munkát végeztek, akár rendőri, tűzoltói,
vagy polgárőri tevékenység révén, valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és magánéletben egyaránt. Rövidítése: Közbiztonságért díj.
(7) „Lakitelek Ifjúsági Díja” adományozható azoknak a 30. életévüket be nem töltött természetes személyeknek, vagy olyan jogi személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezeteknek, akik a tanulmányaik során, illetve szervezetek esetében az ifjúság nevelése,
kulturált szabadidő eltöltése terén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, s e teljesítményükkel
Lakitelek jó hírét öregbítették. Követendő példát állítottak a jövő generációk számára, vagy helyi
tevékenységük során a lakiteleki ifjúság szabadidejének kulturált, hasznos eltöltése terén kimagasló eredményeket értek el, valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és magánéletben
egyaránt. Rövidítése: Ifjúsági díj.
A javaslatokat 2019. 02. 05-én 12:00 óráig írásban, papír alapon lehet benyújtani Lakitelek
polgármestere részére. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy vagy közösség adatait, munkásságának, tevékenységének részletes ismertetését. Felhívom figyelmüket, hogy a határidőn túl érkezett javaslatok az odaítéléskor nem vehetők figyelembe.
A beérkező javaslatokat a Képviselő-testület kulturális szakterülettel foglalkozó bizottsága véleményezi. A kitüntető díjak odaítéléséről a Képviselő-testület zárt ülésen határoz. Átadásukra
ünnepélyes keretek között a település március 15-i ünnepségén kerül sor.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (I.10.) határozata
„LAKITELEK AZ OTTHONOD!” tanulmányi ösztöndíjpályázat kiírása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete „LAKITELEK AZ OTTHONOD!” címmel a 2018/2019. tanév II. félévére vonatkozó tanulmányi
ösztöndíj pályázatát a határozat melléklete szerinti tartalommal kiírja.
Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:
- Beruházási Csoport
- Irattár

Kiss Anita sk.
polgármester

jegyző helyettesítésével megbízott: Gondi Etelka sk.
aljegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN
VALÓ RÉSZVÉTELRE
Lakitelek Önkormányzata a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Tiszakécskei járásban’’ EFOP -3.9.2-16-2017-00009 kódszámú projekt keretében Ösztöndíj pályázatot ír
ki hátrányos helyzetű alapfokú, középfokú vagy felsőfokú oktatási intézményekben tanulók részére
LAKITELEK AZ OTTHONOD! – ösztöndíj pályázat
2018/2019. tanév második félév
1. Az ösztöndíjban részesítés feltételei
Lakitelek Önkormányzata pályázati eljárás eredményeként ösztöndíjban részesíti azt (a
lentebb meghatározott számú) tehetséges, de rászoruló, hátrányos helyzetű, Lakitelek településen lakóhellyel rendelkező tanulót, aki:
a) hazai általános iskolai intézményben tanuló tanulói jogviszony keretében7-8. osztályos
diák, vagy
b) hazai középiskolai intézményben tanuló diák tanulói jogviszony keretében, vagy
c) hazai felsőoktatási intézményben tanuló hallgató hallgatói jogviszony keretében teljes
idejű
ca) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben vagy
cb) mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben vagy
cc) egységes, osztatlan képzésben vagy
cd) felsőoktatási szakképzésben
tanulmányait folytató magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy (a továbbiakban: pályázó vagy támogatott).
d) más ösztöndíjban nem részesül
e) tanulmányi átlaga az ösztöndíj igénylést megelőző lezárt félévben/év végén eléri a 3,50
tanulmányi átlagot
2. Az ösztöndíj 2019. február 01.-2019. június 30. közötti időszakra (5 hónapra) kerül megállapításra.
Az ösztöndíj összege, száma:
 hazai általános iskolai intézményben tanulói jogviszony keretében tanuló, 7-8. osztályos
diák maximum 4 fő, havonta 30.000,- Ft/fő
 hazai középiskolai intézményben tanulói jogviszony keretében tanuló diák maximum 4 fő
havonta: 40.000,- Ft/fő
 hazai felsőoktatási intézményben tanuló hallgató hallgatói jogviszony keretében teljes
idejű, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben vagy, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben vagy, egységes, osztatlan
képzésben vagy, felsőoktatási szakképzésben tanuló diák maximum 4 fő havonta:
50.000,- Ft/fő.
Az ösztöndíj havi összegét az önkormányzat a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, az első
havi összeget, a döntést követő 8 napon belül az ösztöndíjas által magadott bankszámlára átutalja.
Az ösztöndíj folyósítása tanév közben megszűnik, ha az ösztöndíjban részesülő tanuló lakóhelye Lakiteleken megszűnik, magántanulóvá válik, tanulói jogviszonya véglegesen megszűnik,
vagy máshonnan ösztöndíjban részesül és lemond ezen ösztöndíjról. A beadott kérelemben
bekövetkezett változásról az ösztöndíjasnak 15 napon belül az ösztöndíj folyósítóját értesíteni
kell.
3. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot papíralapon a jelen felhívás mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével postai
úton, vagy személyesen lehet benyújtani.

Postai úton: Lakitelek Önkormányzata 6065. Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Személyesen: Polgármesteri Hivatal Titkárság 6065. Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
4. A személyes tájékoztatás módja
A pályázati kiírásról bővebb tájékoztatást kérhet Lovas Tamás projektasszisztenstől. e-mail:
ltomi.klaszter@gmail.com
5. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatok beérkezési határideje: 2019. év február hónap 04. nap 12 óra.
6. A pályázat kötelező mellékletei:
Pályázni a pályázati felhíváshoz csatolt pályázati űrlap benyújtásával az abban meghatározott,
kötelező dokumentumok csatolásával lehet.
A pályázati űrlaphoz csatolni kell:
a) a pályázó lakcímkártyájának másolatát,
b) az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy a hallgatói jogviszonyról,
c) az oktatási intézmény igazolását a pályázó előző tanév végi vagy félévi tanulmányi
eredményéről,
d) a pályázó nyilatkozatát a hátrányos helyzetének fennállásáról,
e) a pályázó által írt önéletrajzot, amely tartalmazza a pályázó szakmai elképzeléseit, az
esetlegesen végzett tudományos, kutatói munka, tudományos diákköri tagság, közösségi szerepvállalás bemutatását.
7. A pályázatok elbírálása
Az ösztöndíjak elbírálásáról Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága dönt.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesül a hátrányos helyzetű és 3 vagy annál több gyermeket nevelő családban élő diák.
8. Az elbírálás határideje
A pályázat benyújtási határidejét követő bizottsági ülésen.
9. Értesítés a pályázati döntésről
A döntéshozó a meghozott döntéséről 8 napon belül írásban értesíti a pályázókat.
10. A feltételek és kritériumok megfogalmazásában használt fogalmak magyarázata:
lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény 5. § (2) bekezdés szerintiek;
hátrányos helyzetű: az a pályázó, akinek az esetében a következő körülmények közül legalább
egy fennáll:
a) a család alacsony iskolai végzettsége,
b) a család alacsony foglalkoztatottsága,
c) a család elégtelen lakáskörülményei,
d) család alacsony egy főre jutó jövedelme
család alacsony iskolai végzettsége: ha a pályázót együtt nevelő szülők bármelyikéről vagy az
egyedül nevelő szülőről vagy az élettársak bármelyikéről vagy a nevelőszülőről vagy a családba
fogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a pályázat benyújtásakor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik;
család alacsony foglalkoztatottsága: ha a pályázót együtt nevelő szülők bármelyikéről vagy az
egyedül nevelő szülőről vagy az élettársak bármelyikéről vagy a nevelőszülőről vagy a családba
fogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtásakor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult

vagy a pályázat beérkezésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként nyilvántartott személy;
család elégtelen lakáskörülményei: ha megállapítható, hogy a pályázó félkomfortos, komfort
nélküli vagy szükséglakásban él;
család alacsony egy főre jutó jövedelme: család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a
mindenkori minimálbért

PÁLYÁZATI ADATLAP HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK
ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE
2018/2019 tanév
Pályázó adatai
Neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
TAJ száma:
Lakcíme:
Adóazonosító:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Oktatási intézmény, ahol tanulmányait
folytatja:
Évfolyam:
A pályázathoz benyújtott
dokumentumok megnevezése:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Amennyiben már rendelkezik bankszámlával kérjük adja meg pontosan az adatokat:
Folyószámlát vezető pénzintézet:
Folyószámla száma:
Törvényes képviselő adatai
Neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakcíme:
Adóazonosító:
Telefonszáma:

Nyilatkozat más ösztöndíjról

Alulírott……………………………………….büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
más szervezettől ösztöndíjban nem részesülök.
Dátum:

…………………………………………..

törvényes képviselő aláírása

pályázó aláírása

Nyilatkozat az adatkezeléshez való hozzájárulásról

Alulírott …………………………..……..... hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatomban foglalt adatokat
a döntéshozó a pályázat elbírálása, és az ösztöndíj folyósítása érdekében kezelje és nyilvántartsa.
Dátum:

…………………………………………..

törvényes képviselő aláírása

pályázó aláírása

Nyilatkozat családban élő gyermekek számáról

Alulírott ……………………………………. büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a
családban élő gyermekek száma ……… fő.
Dátum:

……………………………………………….

törvényes képviselő aláírása

pályázó aláírása
Nyilatkozat bankszámlanyitásról

Alulírott ……………………………………. szülő, törvényes képviselő vállalom, hogy sikeres pályázat
esetén, az elszámolás és folyósítás érdekében bankszámlát nyitok gyermekem nevére.
Dátum:

törvényes képviselő aláírása

……………………………………………….

pályázó aláírása

