JEGYZŐKÖNYV

Lakitelek Önkormányzat Képviselő - testületének
2016. április 14-i rendes, nyílt üléséről

Rendeletek: 10/2016. (IV.15.)
Határozatok: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67/2016. (IV.14.)

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 14-én tartott rendes,
nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai: Zobokiné Kiss Anita
Madari Andor
Belicza András
Bende László
Dakóné Harkai Csilla
Olajos István
Tóth Sándor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

Szentirmay Tamás
Tóth Richárd
Németh Nóra
Szél Zoltán
Tóth Ferenc
Kiss Éva
Tóth Ferenc

jegyző
aljegyző
pénzügyi csoportvezető
Laki-Konyha Kft. ügyvezetője
Laki-Gazda Kft., Tőserdő Kft.
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Intézményvezetője
kommunikációs referens
informatikus
jegyzőkönyvvezető
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
családsegítő
közterület felügyelő

Heinrich Gábor
Varga Zoltán

körzeti megbízott
lakiteleki lakos

Egyéb jelenlévők:

dr. Pethő Anada Zsuzsa
Kozák – Ágó Szilvia
Kis Nándorné
Tóthné Balla Mária
Tornyi Gyula
Sütő Lászlóné

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 fő képviselőből 7 fő
jelen van. Napirend előtt Heinrich Gábor kérte, hogy szeretne néhány mondatot mondani, így
megadom a szót neki.
Heinrich Gábor körzeti megbízott: Köszönöm szépen! Tisztelt Polgármester asszony,
Jegyző asszony, Képviselő-testület! Letészem a lantot, – idézhetném a klasszikust. Minden
ember életében eljön egy olyan pillanat, amikor váltást igényelnek a saját fejlődésük érdekében. Ez tavaly ősszel érkezett el az én életembe, teljesen más szakterületre mehetek dolgozni a Rendőrségen belül. A Szolnoki Vízirendészeti Kapitányság állományába kerülök má-
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jus 1-jétől, ami azt jelenti, hogy a csongrádi körzeti megbízotti csoporthoz fogok tartozni és a
Csongrádtól Tiszaugig terjedő Tisza szakasza és az a terület fog a hatóságom alá kerülni.
Szegedi gyerekként kisebb-nagyobb megszakításokkal a Tisza parton nőttem fel. A Tisza
számomra egy külön szerelem és tavaly ősszel megkerestek a Vízi Rendészettől, hogy egy
üres helyet betöltenék-e. Hosszas rágódás után úgy döntöttem, hogy igent mondok. Napi
szinten a folyóval lehetek, de nem költözök el Lakitelekről, folytatom tovább a Muraközyt és
egyéb köztevékenységben is ugyanúgy rendelkezésre állok. Utódomat, Ledniczky Tibort a
protokollnak megfelelően az Őrsparancsnok úr és a Kapitány úr be fogja mutatni Önöknek.
Azt szeretném kérni, hogy ugyanúgy segítsék az ő munkáját is, ahogyan az enyémet segítették. Tibi is biztosan hálás alanya lesz a körzeti megbízotti hivatásnak. Köszönöm a Képviselő-testület elismerését, melyet megkaphattam március 15-én. Felemelő érzés, hogy így elismerték a munkámat. Furcsán jön ki, hogy most, amikor megkaptam az elismerést, bejelentem, hogy elmegyek, de ez már ősszel eldőlt. Egyel több rendőr lesz így, mert én itt leszek a
Rétben és a folyón, ahol eddig nem volt senki. Ennyit szerettem volna mondani. Nagyon köszönöm az együtt töltött éveket és a segítséget.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Nagyon szépen köszönjük, a további munkádhoz pedig sok sikert kívánunk!
Olajos István képviselő: engem meglepett a dolog, mert lehet, hogy tudott volt tavaly ősztől, de én nem tudtam róla. Én az iskolarendőri tevékenységet szeretném megköszönni, Gábor, amivel a gyermekeket pátyolgattad. Évek során bármikor fordulhattak hozzád és bármikor kérhettük a segítséged. A Jóisten adjon sok erőd a munkádhoz!
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Köszönjük szépen.
Jegyzőkönyv - hitelesítő személyére javaslom Dakóné Harkai Csilla és Madari Andor képviselőket.
Szavazásra bocsátom a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítők személyét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Olajos István képviselő: Napirend előtt kérni szeretnék a képviselő-testülettől. A rendkívüli
választásig ez az utolsó testületi ülésünk. Azt szeretném kérni a képviselő társaktól, hogy a
mai napon tartózkodjunk attól, hogy kampánybeszédeket tegyünk a beszélgetés menetébe.
Tárgyaljuk meg a napirendi pontokat, de a kampányt erre az ülésre mindenképpen szüneteltessük. Köszönöm szépen.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz van-e
valakinek hozzászólása?
Bende László képviselő: Csak jelezném, hogy nem is volt szándékában senkinek. Ez nem
kérdés. Köszönöm.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsátom a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület napirendi pontokat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
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NAPIREND:
1. Tájékoztató a 2016. március 4. és 2016. április 6. közötti időszak polgármesteri munkájáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
3. Tájékoztató azonnali önkormányzati segélyek számáról és összegéről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
4. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta megkötött szerződésekről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
5. A Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és
Óvodai Intézmény lakiteleki bölcsődei ellátására vonatkozó Házirend és Szakmai Program módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
6. A Lakitelek Önkormányzata által támogatott civil szervezetek és egyházak 2015. évi elszámolása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
7. Beszámoló a Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsában
végzett munkáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
8. Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában
végzett munkáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
9. A Tőserdő Turisztikai Kft. jegyár tervezete és a fürdőbelépő kedvezmények megtérítése
a Tőserdő Kft. részére
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
10. Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló, 41/2012. (XI.09.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
11. Tájékoztatás az orvosok helyi iparűzési adó alóli mentesség kéréséről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
12. Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
13. Egyéb ügyek
ZÁRT ÜLÉS
14. Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás szakmai vezetőjének tájékoztatása
alapján foglalkoztatási jogviszonyra való javaslat kialakítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
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1. NAPIREND –

Tájékoztató a 2016. március 4. és 2016. április 6. közötti
időszak polgármesteri munkájáról
/Tájékoztató kiadva, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e a tájékoztatóhoz hozzászólás, kérdés?
/Hozzászólás nem volt./
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

2. NAPIREND –

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
/Előterjesztés kiadva, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
/Hozzászólás, kérdés nem volt./
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozattervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2016. (IV.14.) számú határozata
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a 2016. március 10-én és március 30-án hozott, lejárt
határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja.

3. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Irattár

Tájékoztató azonnali önkormányzati segélyek számáról és
összegéről
/Tájékoztató kiadva, előterjesztés melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e hozzászólás, kérdés?
Hozzászólás, kérdés nem volt.
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Zobokiné Kiss Anita polgármester: Kérem a tájékoztató tudomásul vételét!

4. NAPIREND -

Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta megkötött
szerződésekről
/Tájékoztató kiadva, előterjesztés melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e hozzászólás, kérdés?
/Hozzászólás, kérdés nem volt./
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Kérem a tájékoztató tudomásul vételét!

5. NAPIREND -

A Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde,
Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvodai Intézmény lakiteleki
bölcsődei ellátására vonatkozó Házirend és Szakmai Program módosítása
/Előterjesztés kiadva, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e hozzászólás, kérdés?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2016. (IV.14.) számú határozata
A Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és
Óvodai Intézmény lakiteleki bölcsődei ellátására vonatkozó Házirend és Szakmai
Program módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a lakiteleki bölcsőde Házirendjét és Szakmai Programját
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Irattár
- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
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6. NAPIREND -

A Lakitelek Önkormányzata által támogatott civil szervezetek
és egyházak 2015. évi elszámolása
/Előterjesztés kiadva, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e hozzászólás, kérdés?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a módosított határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2016. (IV.14.) önkormányzati határozata
A Lakitelek Önkormányzata által támogatott civil szervezetek és egyházak 2015. évi
elszámolása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület elfogadja a lakiteleki civil szervezetek és egyházak 2015. évi
önkormányzati támogatásáról szóló elszámolását.
Azon szervezet, melynek elszámolása folyamatban van, mindaddig nem
részesülhet újabb önkormányzati támogatásban, ameddig elszámolási
kötelezettségének eleget nem tett.
Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Érintett szervezetek
- Pénzügyi csoport
- Irattár

7. NAPIREND -

Beszámoló a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti
Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról
/Előterjesztés kiadva, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e hozzászólás, kérdés?
Dakóné Harkai Csilla képviselő: Humán bizottsági ülésen Olajos képviselő úr, módosító
javaslatot tett arra, hogy ne évente kapjunk beszámolót a Társulás működéséről, hanem félévente.
Tóth Sándor képviselő: A Pénzügyi Bizottság mai ülésén elfogadtuk ezen módosítással,
tehát Olajos István módosításával.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Köszönöm. Van-e további módosító javaslat, hozzászólás, kérdés?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom az eredeti határozat-tervezetet.
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Olajos István képviselő: Bocsánat, eddig az volt a sorrend, hogy előbb a módosítást szavaztuk meg.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: De ez nem a határozat módosítása, hanem egy új határozat kerül elfogadtatásra.
dr. Pethő Anada Zsuzsa jegyző: Így van. Előbb elfogadjuk azt a határozatot, mely a beszámolóról szól, aztán jön az új, önálló határozat a Társulási Megállapodás módosítására.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Tehát ismét szavazásra bocsátom a beszámolóról
szóló határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2016. (IV.14.) számú határozata
Beszámoló a Tisza menti Köznevelési és
Tanácsában végzett munkáról

Gyermekjóléti

Társulás

Társulási

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Zobokiné Kiss Anita polgármester, mint a Tisza menti
Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának tagja által készített
2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
- Irattár

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Köszönöm. Jegyző asszonyt kérem, hogy a másik
határozatot fogalmazza meg!
dr. Pethő Anada Zsuzsa jegyző: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete azt az önálló
határozatot hozta, miszerint Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Tisza
menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Tanácsának, hogy a Társulási Megállapodást
módosítsa oly módon, hogy a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás évente 2
alkalommal, április 30-ig és október 30-ig számoljon be a képviselő-testületeknek.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsátom az elhangzott határozatot.
A Képviselő-testület a határozatot 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2016. (IV.14.) számú határozata
Javaslat a Tisza menti Köznevelési és
Megállapodásának módosítására

Gyermekjóléti

Társulás

Társulási

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi önálló határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Tisza menti Köznevelési és
Gyermekjóléti Társulás Tanácsának, hogy a Társulási Megállapodást módosítsa oly
módon, hogy a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás évente 2
alkalommal, április 30-ig és október 30-ig számoljon be a képviselő-testületeknek.
Felelős: Zobokiné Kiss Anita
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
- Irattár

8. NAPIREND -

Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról
/Előterjesztés kiadva, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e hozzászólás, kérdés?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a módosított határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2016. (IV.14.) számú határozata
Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati
Tanácsában végzett munkáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Társulás

Anita

Társulási

polgármester

A Képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában, a 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámolókat elfogadja.
Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzat Társulás
- Kiss Éva
- Tóth Sándor
- Irattár
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9. NAPIREND -

A Tőserdő Turisztikai Kft. jegyár tervezete és a fürdőbelépő
kedvezmények megtérítése a Tőserdő Kft. részére tárgyában
/Előterjesztés kiadva, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Már a pénzügyi bizottsági ülésen módosítottuk azt a
határozat-tervezetet, ami korábban ki lett küldve. Az új határozat-tervezetet minden képviselő megkapta. Van-e kiegészítő javaslat, kérdés, hozzászólás?
/Kérdés, hozzászólás nem volt./
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsátom az újonnan kiküldött határozattervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2016. (IV.14.) számú határozata
A Tőserdő Turisztikai Kft. jegyárai és a fürdőbelépő kedvezmények megtérítése a
Tőserdő Kft. részére tárgyában
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Kiss

Anita

polgármester

1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete, - mint a Tőserdő Turisztikai Kft. 100%os tulajdonosa -, rendelkezik a Tőserdő Turisztikai Kft. felé akként, hogy jegyárainak
megállapítása során a lakiteleki állandó lakosok és a lakiteleki üdülőtulajdonosok
300,- Ft, míg családi jegy vásárlása esetén 700,- Ft összegű kedvezményben részesüljenek a teljes árhoz képest, abban az esetben, ha a Laki-Gazda Kft. felé tartozásuk nem áll fenn.
A Képviselő-testület felhívja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a lakiteleki állandó lakosok és a
lakiteleki üdülőtulajdonosok által igénybevett kedvezményekről naprakész
nyilvántartást köteles vezetni, amely alapján Lakitelek Önkormányzata a szezon
végén megtéríti a Kft. részére az adott kedvezmények mértékét.
2. A Képviselő-testület a Tőserdő Turisztikai Kft. jegyárait tudomásul vette.
Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Tőserdő Kft.
- Laki-Gazda Nonprofit Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár
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10. NAPIREND -

Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 41/2012. (XI.09.)
számú önkormányzati rendelet módosítása
/Előterjesztés kiadva, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e hozzászólás, kérdés?
Tóth Sándor képviselő: A Pénzügyi Bizottság támogatta és elfogadásra javasolta. Azt szeretném kérdezni, hogy amennyiben elfogadásra kerül, a beérkezett kérelmek elbírálása
mennyi időn belül fog megtörténni? Kell-e a már kérelmet benyújtottaknak valami fajta új iratot benyújtani ahhoz, hogy a kérelmük naprakész legyen?
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Nem ismerem ezeket az iratokat, de a rendeletünknek
megfelelően a munkatársak ki fogják értesíteni azokat, akik kérelmet nyújtottak be, hogy vane szükség hiánypótlásra, illetve, majd elbírálásra kerül a KET szabályainak megfelelően.
Egyedi ügyeket nem tárgyalhatunk. Ha a testület elfogadja, akkor a munkatársak annak
megfelelően végzik a dolgukat.
Tóth Sándor képviselő: Én nem is egyedi elbírálásról beszélek, hanem arról, hogy egy
adott személy benyújtotta a kérelmét, ahhoz a rendeletnek megfelelő iratokat is benyújtotta,
de a döntés nem született meg, emiatt lejárt a határidő és újra be kellett nyújtania bizonyos
iratokat, amiért fizetni is kellett. Azóta elképzelhető, hogy ismét letelt a határidő a vonatkozó
iratok kapcsán, és újra be kell azokat kérni.
dr. Pethő Anada Zsuzsa jegyző: Akiknek fizetni kellett, ott tulajdoni lapról van szó. Az új
módosítás értelmében, ha nem tulajdoni lapot hoz, hanem a bejegyző határozatot, mi lemásoljuk és innentől kezdve nekik plusz költségbe már nem kerül. Mert sok esetben tényleg
akkor hozzák már be a kérelmet, amikor a nevükön van már az ingatlan. A bejegyző határozatot pedig hivatalból megkapják a Földhivataltól.
Tóth Sándor képviselő: Az érintettek számára ezek fontos információk voltak. Köszönöm.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor
szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016. (IV.15.) számú rendelete
Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 41/2012. (XI.09.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja az első lakáshoz jutók
támogatásáról szóló 41/2012. (XI.09.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
1.§
A rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:
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„c., az az egyedülálló, aki lakcímnyilvántartás adatai szerint lakiteleki állandó lakos, illetve
legkésőbb a támogatás folyósításával egy időben lakiteleki állandó lakosként bejelentkezik
és nem idősebb 40 évesnél ”
2. §
A rendelet 4. § (2) bekezdés a., pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a., sem együttesen, sem önállóan, sem kiskorú gyermekük/gyermekeik, sem együtt költöző
családtagjaik a kérelem benyújtásakor nem rendelkeznek kizárólagos lakástulajdonnal, üdülőtulajdonnal, üdülőtelekkel vagy rész tulajdoni hányaddal vagy az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett vagyoni értékű joggal, kivéve azt az ingatlant, melyre nézve a támogatást kéri,
feltéve, hogy a kérelem benyújtását megelőző 365 napban szerezte; valamint az olyan lakást, üdülőt, amely haszonélvezeti joggal terhelt és abban a haszonélvező lakik, aki miatt
lakhatásuk nem megoldott, illetve a tulajdonukban lévő lakásnak lebontását hatóság elrendelte, engedélyezte
3. §
A rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
A kérelemhez mellékelni kell:
- jövedelemigazolások (kérelmezők, együtt költöző családtagok),
- hiteles tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi), vagy földhivatali bejegyző határozat
- adásvételi szerződés vagy előszerződés,
- jogerős építési engedély,
- házassági anyakönyvi kivonat; élettársaknál a 3. §. d., pontban foglaltak igazolása,
- gyermekek születési anyakönyvi kivonata,
- egyéb, a döntéshozó által igényelt dokumentumok, iratok.
4. §
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Lakitelek, 2016. április 14.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

11. NAPIREND -

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

a helyi adókról szóló 46/2012. (XII.07.) számú
önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos
kérelem elbírálása
/Előterjesztés kiadva, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
A Humán Bizottság nem döntött, a Pénzügyi Bizottság pedig javasolta a napirendről való
levételt. Én javaslom, hogy tárgyaljon erről a testület, hiszen az idő halad. Ha most ezt jóváhagyja a testület, akkor elküldjük véleményezésre, és utána még mindig van a következő
Képviselő-testületnek lehetősége dönteni arról, - annak függvényében, hogy milyen javaslat
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érkezik – hogy igen, vagy nem. Ha viszont levesszük napirendről, akkor nem lehet elküldeni
véleményezésre, mert a következő testület május végén tudja majd ezt elfogadni, és csak
utána lehet elküldeni véleményezésre. Ez hosszú időkiesés.
Olajos István képviselő: Van-e valamilyen időkorlát, amiben döntenünk kell? Jegyző aszszony azt mondta, nincs, nem sürget bennünket semmi. A Pénzügyi Bizottság mi alapján
mondta azt, hogy vegyük le? Mert nem voltam ott az ülésükön.
Tóth Sándor képviselő: Annyiban csatlakoznék a Polgármester asszony által elmondottakhoz, hogy lehetséges, hogy a következő testület nem fogadja el. Ez lehet az egyik komoly indok, továbbá arra gondoltunk, hogy miután költségvetést érintő előterjesztésről van
szó, és határidő sem befolyásolja a kedvezmény megadását. De ez nem jelenti azt, hogy
ne lehessen pozitív döntést hozni a jövőben. Ez alapján szavaztuk meg a napirendről való
levételt.
Bende László képviselő: Csak pontosítani szeretnék: azt szavaztuk meg a bizottsági ülésen, hogy javasoljuk a levételt. Azt gondolom, hogy a téma felvetése tényleg jogos, de nyilván ez semmiképpen sem tud döntés lenni a testület részéről. Ha tudna, akkor merülne fel,
hogy elegáns-e az utolsó testületi ülésen ilyen döntést hozni. Én nem voltam ellene, hogy
megtárgyaljuk ezt az ügyet, de valóban, ezt a döntést nem mi hozzuk. Láthatjuk, hogy az
egészségügyi finanszírozás ezer sebből vérzik, és nem egészen egyértelmű az egészségház és egyéb témában sem. A helyi adó csak egy része a történetnek. Mi azt a csoportot
kivételezzük, aki a falu lakosainak az érdekeiben jár el. Ez egy széles átgondolást igényelhet, úgyhogy én el tudom fogadni azt is, ha levesszük, de ha megtárgyaljuk, annak is örülök,
mert maga a kérdéskör olyan, amivel előbb-utóbb tényleg foglalkozni kell. De a döntést valóban nem mi hozzuk, és nem is hozhatjuk, mert van egy ilyen uniós előírás. Köszönöm.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? Ha
nincs, akkor először azt módosító javaslatot bocsátom szavazásra, hogy kerüljön le a napirendről ez a pont.
A képviselő-testület a módosító javaslatot 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1
tartózkodással elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2016. (IV.14.) számú határozata
a helyi adókról szóló 46/2012. (XII.07.) számú önkormányzati rendelet módosításával
kapcsolatos kérelem elbírálása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Anita

polgármester

A Képviselő-testület a helyi adókról szóló 46/2012. (XII.07.) számú önkormányzati
rendelet módosításával kapcsolatos kérelem elbírálását a jelen képviselő-testületi
ülés napirendjéről levette és a döntéshozatalt a 2016. május 8-i helyi időközi
választást követően megalakuló képviselő-testületre bízza.
Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Irattár
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12. NAPIREND -

A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
társulási megállapodásának módosítása
/Előterjesztés kiadva, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, szavazásra
bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2016. (IV.14.) számú határozata
A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának
módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztését megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
társulási megállapodásának módosítását, valamint annak egységes szerkezetét a
melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
- Irattár
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Társulási Megállapodás
(módosítása)
1. A Társulási Megállapodás III. fejezet 3. pont 1.) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
1.) Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Óvoda
Intézmény, rövidített neve: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (korábbi neve: Eötvös Loránd
Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda- Bölcsőde Intézmény)
6065 Lakitelek, Kiss János utca 1/a. (mint székhelyintézmény) Ellátandó feladata:
óvodai nevelés 3-6 éve korig
telephelyei:
1./ 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 102. Ellátandó feladata: óvodai nevelés 36 éves korig
2./ 6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. Ellátandó feladata: bölcsődei nevelés
3 éves korig
2. A Társulási Megállapodás III. fejezet 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 3. pontban meghatározott a társulás által fenntartott intézmény vonatkozásában az alapítói
jogokat (azaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.- továbbiakban: Áht. - 9. §. a) és
b), pontjában rögzített jogokat: „a költségvetési szerv alapítása, átalakítása és
megszüntetése, ideértve az alapító okirat és annak módosítása, valamint a megszüntető
okirat kiadására vonatkozó hatáskör gyakorlását és a költségvetési szerv szervezeti és
működési szabályzatának jóváhagyása”) valamint az egyéb irányítói jogokat a Társulási
Tanács gyakorolja a társulási megállapodás IV. fejezetében rögzítettek szerint.
3. A Társulási Megállapodás V. fejezet 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4. A Tanács gondoskodik az intézményvezető pályázat útján történő kiválasztásáról,
kinevezéséről és 5 év időtartamra megbízást ad az intézményvezetői feladatok
ellátására.
4. A Társulási Megállapodás VI. fejezet 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5. A vagyon fekvése szerinti önkormányzatnak a vagyonra vonatkozóan érvényes
biztosítással kell rendelkeznie. Az intézmények működéséhez szükséges ingatlanok a
Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda - Bölcsőde és Óvoda
Intézmény térítésmentes használatába kerülnek. Az intézmény feladatellátásához átadott
ingatlanok felsorolása az Alapító Okirat tartalmi elemét, valamint jelen megállapodás 2.
számú mellékletét képezik.
5 A Társulási Megállapodás VII. fejezet 6. pont első bekezdése és a 7. pontja helyébe
az alábbi rendelkezések lépnek:
- A Társulás működtetésével, adminisztrációs előkészítő és döntésvégrehajtó munkájával,
illetve a fenntartott intézmény gazdálkodásával kapcsolatos többletköltségek fedezetét (a
feladatot ellátó munkatárs vagy munkatársak illetménye és járulékai valamint dologi
kiadások) a tagok az októberi statisztikában szereplő gyermeklétszám arányában biztosítják.
A mértékét a gyermeklétszám megoszlási arányának %-ával kiszámolt, átadott pénzeszköz
formájában biztosítják.
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7. A Társulás munkaszervezete a költségvetési támogatás, és a társuló önkormányzatok
pénzügyi hozzájárulásának felhasználásáról minden költségvetési év végével elszámol, az
év végi beszámolót a tárgyévet követő évben legkésőbb a zárszámadás határnapjáig
elkészíti és a tanács elnöke a Tanács elé terjeszti.
Évente 1 alkalommal április 30. napjáig a Társulás beszámol a társulás tagjainak a társulás
működéséről, a társulási tanács tagja pedig a képviselő-testületnek a társulási tanácsban
kifejtett tevékenységéről.
6 . A Társulási Megállapodás VIII. fejezet 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. A Társulási Tanács munkájának- külön figyelemmel a IV./8. pontjában foglaltakraellenőrzésre, gazdaságossági
és célszerűségi szempontból történő vizsgálatára a
feladatellátás költségterve, a pénzügyi hozzájárulás befizetése, az előirányzat felhasználása
és az elszámolás ellenőrzésére a Társulás Tanács létrehoz 3 tagú pénzügyi bizottságot a
tag önkormányzatok pénzügyi ügyekkel foglalkozó bizottságainak elnökeiből, annak
érdekében, hogy évenként, minden év április 30. napjáig jelentést készítsék el, és annak
eredményéről a Társulási Tanácsot tájékoztassák.
A társulási megállapodás többi pontjai változatlan tartalommal maradnak.
Záradék:
Jelen társulási megállapodás az érintett önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyó
döntését követően a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Jóváhagyó határozat száma:

LAKITELEK Önkormányzata
6065 Széchenyi krt. 48.

……../2016. (…….)

NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata
6032 Dózsa György u. 34.

……./2016. (…….)

TISZAUG Község Önkormányzata
6064 Rákóczi út 51.

……/2016. (…….)

Lakitelek, 2016. …………..
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

Polgármester

LAKITELEK Nagyközség Önkormányzata
6065 Széchenyi krt. 48.

Zobokiné Kiss Anita

NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata
6032 Dózsa György u. 34.

Pénzváltó István

TISZAUG Község Önkormányzata
6064 Rákóczi út 51.

Káré Gábor
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Társulási Megállapodás
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva):
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk k., pontja alapján (szabad társulás elve), a Helyi
Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló 1997. évi XV. tv. 10. cikkében foglaltak szerint
(helyi önkormányzatok egyesülési joga) valamint Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) IV. fejezetének rendelkezéseire (87. §. – 95. §.)
figyelemmel, egymás egyenjogúságának és a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával,
közös érdekeik és a kölcsönös előnyök mentén - a Mötv. 13. §. (1) bekezdésének 6. (óvodai
nevelés) és 8. (szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások) pontjában előírt
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok ellátásáról társulás útján
gondoskodnak, a jelen társulási megállapodásban foglaltak szerint:

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A társulás neve: Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás (korábbi neve: Tisza
menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás)
2. A társulás székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
3. A társulás tagjainak neve és székhelye:
LAKITELEK Önkormányzata, 6065 Széchenyi krt. 48.
-A társulásban képviseli: Lakitelek Önkormányzata polgármestere
NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata, 6032 Dózsa György u. 34.
-A társulásban képviseli: Nyárlőrinc Község Önkormányzata polgármestere
TISZAUG Község Önkormányzata, 6064 Rákóczi út 51.
-A társulásban képviseli: Tiszaug Község Önkormányzata polgármestere
A lakosságszámról az 1. számú melléklet rendelkezik.
4. A társulás döntéshozó szerve:
A 3. pontban megnevezett települési önkormányzatokat képviselő polgármesterekből álló
Társulási Tanács.
5. A társulás működési/illetékességi területe:
A 3. pontban megnevezett társult települési önkormányzatok (továbbiakban: tagok)
közigazgatási területe.
6. A társulás jogállása:
A társulás jogi személyiséggel rendelkezik. A jogi személy jogképes. Ha jogszabály eltérően
nem rendelkezik, jogképessége kiterjed mindazokra a jogokra és kötelezettségekre, amelyek
jellegüknél fogva nem csupán az emberhez fűződhetnek, azaz vagyona lehet, szerződést
köthet.
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II. fejezet
A társulás célja
Annak elérése, hogy a tagok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. §. (1) bekezdésében meghatározott közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok, azon belül a 6. (óvodai nevelés) és 8. (szociális,
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások) pontjában előírt helyi önkormányzati feladataikat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 2. §. (3) bekezdésben és 4.
§.1./a pontjában meghatározott köznevelési alapfeladatot – figyelemmel a 74. §. (2) bek-ben
foglaltakra - valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (Gyvt) 14. §. (2) bek. b., pontjában, a 42. §.-ában meghatározott gyermekjóléti
alapellátást - közösen, társulási keretek között, magasabb színvonalon lássák el.

III. fejezet
A Társulás feladatköre, feladatellátásának módja

1.

A Társulás feladatköre:

A 3. pontban megnevezett tagok a Mötv. 13. §. (1) bekezdésében meghatározott
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, azon belül a 6. (óvodai
nevelés) és 8. (szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások) pontjában előírt helyi
önkormányzati feladataikat valamint az Nkt. 46.§ (3) b. pontja alapján az intézményi
közétkeztetést közösen látják el, a közös feladatellátásra köznevelési és gyermekjóléti
intézményt tartanak fenn.
2. A feladatellátás módja:
A 3. pontban megnevezett tagok kötelező köznevelési közfeladataikat (óvodai nevelés)
valamint gyermekjóléti alapellátásaikat (bölcsődei nevelés) a társulásban való
részvétellel, társulás keretében teljesítik.
3. A társulás által fenntartott intézmény és tagintézményeinek megnevezése:
1.)Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda–Bölcsőde és
Óvoda Intézmény, rövidített neve: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (korábbi neve:
Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda – Bölcsőde Intézmény )
6065 Lakitelek, Kiss János utca 1/a. (mint székhelyintézmény) Ellátandó feladata:
óvodai nevelés 3-6 éves korig
telephelyei:
1./ 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 102. Ellátandó feladata: óvodai nevelés 36 éves korig
2./ 6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. Ellátandó feladata: bölcsődei nevelés
3 éves korig
2.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Nyárlőrinci Tagintézménye:
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 11. Ellátandó feladata: óvodai nevelés 3-6 éves
korig
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3.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Tiszaugi Tagintézménye:
6064 Tiszaug, Móra Ferenc utca 2. Ellátandó feladata: óvodai nevelés 3-6 éves korig
valamint bölcsődei nevelés: 3 év alatt
4.

Alapító jogok gyakorlása:

A 3. pontban meghatározott a társulás által fenntartott intézmény vonatkozásában az alapítói
jogokat (azaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.- továbbiakban: Áht. - 9. §. a) és
b), pontjában rögzített jogokat: „a költségvetési szerv alapítása, átalakítása és
megszüntetése, ideértve az alapító okirat és annak módosítása, valamint a megszüntető
okirat kiadására vonatkozó hatáskör gyakorlását és a költségvetési szerv szervezeti és
működési szabályzatának jóváhagyása”) valamint az egyéb irányítói jogokat a Társulási
Tanács gyakorolja a társulási megállapodás IV. fejezetében rögzítettek szerint.

IV. fejezet
A Társulás szervezete és működése
1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács (továbbiakban: Tanács). Döntéseit
ülésén, határozattal hozza.
2. A Tanácsban a tagok delegáltjai a társult települési önkormányzatok polgármesterei.
Megbízatásuk a polgármesteri megbízatásuk megszűnéséig tart.
3. A Tanácsban a polgármesterek egyenlő szavazati joggal rendelkeznek. Szavazni személyesen lehet. Minden tagnak 1 szavazata van. A Tanács határozathozatalához a tagok
egyhangú, igen szavazata szükséges. A Tanács akkor határozatképes, ha mindhárom
tag jelen van.
A Társulási Tanács működésére egyebekben a képviselő-testületre vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A Tanács ülésére tanácskozási joggal vesznek részt a társult önkormányzatok jegyzői,
és meghívást kapnak a tagok helyi önkormányzati képviselői.
4. A Tanács tagjai közül maga választja elnökét, alelnökét és határozza meg ügyrendjét.
A Tanács ülését az elnök, távollétében az alelnök hívja össze és vezeti.
5. Az ülést össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal;
- a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára;
- az illetékes kormányhivatal kezdeményezésére.
6. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet
az elnök és a Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet tizenöt napon
belül meg kell küldeni az illetékes kormányhivatalnak.
7. A Társulás munkaszervezete: A Lakiteleki Polgármesteri Hivatal.
8. A Társulási Tanács gyakorolja a feladatkörének gyakorlásához szükséges alábbi hatásköröket:
a) a költségvetési szerv vezetője (intézményvezető) tekintetében a kinevezéséhez és
felmentéséhez, vagy a vezetői megbízás adásához, visszavonásához kapcsolódó
munkáltatói jogokat (míg az egyéb munkáltatói jogokat a tanács elnöke gyakorolja
(fegyelmi és kártérítési felelősségre vonás)),
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b) a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres figyelemmel
kísérése, a végrehajtás, illetve a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok meg
nem valósításának veszélye esetén a jogszabályban meghatározott szükséges
intézkedések megtétele (költségvetés, zárszámadás elfogadása),
c) az ellátandó közfeladatok ellátására vonatkozó, és az erőforrásokkal való
szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesítése,
számonkérése, ellenőrzése,
d) jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes
vagy utólagos jóváhagyása,
e) egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
f) a költségvetési szerv kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános
adatok, valamint az a), és a c)-e) pont szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához
szükséges, törvényben meghatározott személyes adatok kezelése.
g.) az intézmény szakmai programjának jóváhagyása,
h.) amennyiben jogszabály engedi, úgy meghatározza az adott nevelési évben indítható
óvodai, bölcsődei csoportlétszámtól való eltérést,
i.) meghatározza az óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontját,
j.) amit az Nkt. és a Gyvt. a fenntartó vagy irányító szerv hatáskörébe utal.
A b.), c.), g.), h.) alpontjaiban meghatározott döntésekhez ki kell kérni az érintett tagok
véleményét, figyelemmel azonban a III./4. pontjában foglalt rendelkezésre.

V. fejezet
Munkáltatói jogok
1. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.
2. Az intézményegység, tagintézmény vezető felett a munkáltatói és az egyéb munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.
A tagintézmények vezetőinek kinevezése, felmentése, a tagintézmény székhelye
szerinti önkormányzat képviselő-testülete javaslatának figyelembevételével történik.
Az érintett képviselő-testület a javaslathoz a helyben kialakított véleményezési
eljárást lefolytatja.
3. A székhelyintézményben és a tagintézményeiben foglalkoztatott alkalmazottak felett
a kinevezési és az egyéb munkáltatói jogot az intézményvezető gyakorolja.
A tagintézmények esetében a tagintézmény vezető javaslatát ki kell kérni.
4. A Tanács gondoskodik az intézményvezető pályázat útján történő kiválasztásáról,
kinevezéséről és 5 év időtartamra megbízást ad az intézményvezetői feladatok
ellátására.

VI. fejezet
A Társulás vagyoni viszonyai
1. A tagok biztosítják a társulás által fenntartott intézmény működéséhez szükséges
anyagi, tárgyi, technikai és személyi feltételeket.
2. A tagok a 2. és 3. sz. mellékletben felsorolt ingó és ingatlan vagyont nem adják át a
Társulásnak, az saját tulajdonuk marad úgy, hogy azt a III/1. pontban részletezett feladatellátás érdekében közös fenntartásba adják.
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3. A székhely intézmény feladatellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon Lakitelek Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4. Az egyes tagintézmények használatában lévő ingatlan és ingó vagyon az egyes társult települési önkormányzatok tulajdonát képezi.
5. A vagyon fekvése szerinti önkormányzatnak a vagyonra vonatkozóan érvényes biztosítással kell rendelkeznie. Az intézmények működéséhez szükséges ingatlanok a Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda–Bölcsőde és Óvoda
Intézmény térítésmentes használatába kerülnek. Az intézmény feladatellátásához átadott ingatlanok felsorolása az Alapító Okirat tartalmi elemét, valamint jelen megállapodás 2. számú mellékletét képezik.
6. Az intézmények használatában lévő ingó vagyontárgyak átadása-átvételére 2007.
július 31-i fordulónappal készített mérleg és az azt alátámasztó analitikus nyilvántartás
adatai alapján elkészített leltárral történt, azonban az azóta eltelt időre tekintettel a
2013. június 30. napján érvényes és hatályos analitikus nyilvántartás adatai alapján
elkészített leltár felvételére kerül sor. A 2007. július 31. napján és a 2013. június 30.
napján felvett jegyzőkönyvek jelen megállapodás 3. számú mellékletét képezik.
7. A társulás tagjai, a térítésmentes használatba adott ingatlanok értéknövekedésével
kapcsolatban előzetesen, külön megállapodásban rögzítik a tulajdonosi hozzájárulást,
valamint a tulajdonjog rendezésére, a fejlesztés értékének megtérítésére vonatkozó
rendelkezéseket.
8. A térítésmentes használatba átadott vagyon külső forrásokból (pályázat) keletkezett
vagyonnövekménye, vagyonszaporulata a tagok közös tulajdonát képezi, pályázati önrészük arányában. Önrész nélküli pályázat esetében az ingatlanoknak a pályázat
megvalósításának kezdő időpontjában fennálló értéke alapján kell a vagyongyarapodást nevesíteni.
9. Az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat által végzett beruházások következtében
előállt vagyonnövekmény a beruházó önkormányzat tulajdonát képezi.
10. A Társulás a térítésmentes használatába adott ingatlanokat a Ptk. használati jogra
vonatkozó előírásai szerint mindaddig használhatja, amíg azok a társulási megállapodásban meghatározott feladatot szolgálják.
11. A Kecskemét és Térsége Kistérségi Társulás mikrotérségi szintű feladatellátás megszűnésével a társult települési önkormányzatok a nevelési-oktatási feladatukról önállóan gondoskodnak, így a tagintézmény használatában lévő, könyvviteli nyilvántartásban szereplő eszközök a társult települési önkormányzatok tulajdonába visszakerülnek.
12. A tagintézmény feladatellátásához térítésmentes használatba átadott ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges rekonstrukciós, felújítási feladatokat a társult
képviselő-testületek a költségvetési koncepció készítésének időszakában áttekintik és
egyeztetik.
A rekonstrukciós, felújítási feladatok elvégzéséhez a külső erőforrások bevonására a
társult települési önkormányzatok képviselő-testületei kölcsönösen törekednek.
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VII. fejezet
Költségek viselése és megosztása
1. A társulás tagjai biztosítják a társulás által fenntartott intézmény működtetéséhez szükséges költségeket, illetve a társulás fenntartásával kapcsolatos költségeket, melyet a társult önkormányzatok éves költségvetési rendeletükben határoznak meg.
2. A székhely és tagintézmények működéséhez, fenntartásához, helyi sajátos igényeik érvényesítéséhez a pénzügyi hozzájárulást a tagok az éves költségvetési rendeletükben
elkülönített előirányzatként szerepeltetik.
Ezen felül külön feltüntetik a Társulás döntéseinek előkészítéséhez és végrehajtásához,
a gazdálkodással összefüggő és adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges
fedezetet.
3. Az intézmény fenntartásával kapcsolatos költségek viselése:
A székhely intézmény és a tagintézmények közös fenntartásával és működésével
kapcsolatos pénzügyi fedezetet a Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló
törvényben a helyi önkormányzatok számára biztosított hozzájárulások, támogatások
képezik.
Ezek elsődlegesen
- az éves költségvetési törvényben meghatározott óvodai, gyermekjóléti alapellátások
jogcímen járó költségvetési hozzájárulás (helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai),
- köznevelési és gyermekjóléti célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő
támogatások, hozzájárulások,
- központosított előirányzatok,
- kötött felhasználású támogatások,
- pályázati támogatások.
4. Az intézmény/tagintézmény gyermeklétszáma és a rá vonatkozó különféle jogcímek alapján befolyt állami bevételeket (normatív támogatások, egyéb külső források) a munkaszervezet havonta bontja le és könyveli az intézmény/tagintézmény bevételeként.
5. A Társulás intézményeinek külső forrásokból nem fedezett, illetve a helyi települési sajátosságok érvényesítését szolgáló működési kiadását, többletköltségét a társult települési
önkormányzatok átadott pénzeszközként, pénzügyi hozzájárulás címén biztosítják. A feladatellátás központi költségvetésből nem fedezett összegét a gyermeklétszámok arányában, mértékét a gyermeklétszám megoszlási arányának %-ával kiszámolt, átadott
pénzeszköz formájában biztosítják.
6. A társulás, illetve a társulási tanács működtetésével összefüggő költségek viselése:
-

A Társulás működtetésével, adminisztrációs előkészítő és döntésvégrehajtó munkájával, illetve a fenntartott intézmény gazdálkodásával kapcsolatos többletköltségek
fedezetét (a feladatot ellátó munkatárs vagy munkatársak illetménye és járulékai valamint dologi kiadások) a tagok az októberi statisztikában szereplő gyermeklétszám
arányában biztosítják. A mértékét a gyermeklétszám megoszlási arányának %-ával
kiszámolt, átadott pénzeszköz formájában biztosítják.

-

a feladatellátással és a társulás működtetésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás
mértékét a tagok a Tanács útján a költségvetési tervezés időszakában egyeztetik.
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-

A pénzügyi hozzájárulás mértékét, összegét a tagok költségvetési évenként állapítják
meg, vizsgálják felül, és indokolt esetben módosítják.

-

Az intézmény, a társulás, a tagintézmények költségvetési tervezetét (költségvetési
határozatot) a zárszámadását (költségvetési beszámolót) a Tanács előzetesen
egyezteti a tagönkormányzatok pénzügyi munkatársaival.

-

A pénzügyi hozzájárulást a tagok havonként, a tárgyhónapot megelőző hónap 28.
napjáig átutalással teljesítik az intézmény számlájára.

7. A Társulás munkaszervezete a költségvetési támogatás, és a társuló önkormányzatok
pénzügyi hozzájárulásának felhasználásáról minden költségvetési év végével elszámol,
az év végi beszámolót a tárgyévet követő évben legkésőbb a zárszámadás határnapjáig
elkészíti és a tanács elnöke a Tanács elé terjeszti.
Évente 1 alkalommal április 30. napjáig a Társulás beszámol a társulás tagjainak a
társulás működéséről, a társulási tanács tagja pedig a képviselő-testületnek a társulási
tanácsban kifejtett tevékenységéről.
8. A késedelmes fizetésből, illetve a nem megfelelő adatszolgáltatásából eredő költségeket,
a tagintézmény szerinti önkormányzat viseli.
9. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás:
-

írásban, két alkalommal, a kézhezvételtől számított 15. napos határidő tűzésével felszólítja fizetésre a társulás munkaszervezete a társulás tagját,
az írásbeli felszólítás ellenére sem teljesített pénzügyi hozzájárulás esetén a társulás
beszedési megbízást nyújt be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz a társulás tagjai részéről
a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat birtokában.

VIII. fejezet
A Társulás szakmai és pénzügyi ellenőrzése
1. A Társulás, illetve az általa fenntartott intézmény átfogó, teljes belső ellenőrzését a
Tárulási Tanács megbízásából kirendelt belső ellenőr végzi.
2. A Társulási Tanács munkájának- külön figyelemmel a IV./8. pontjában foglaltakra- ellenőrzésre, gazdaságossági és célszerűségi szempontból történő vizsgálatára a feladatellátás költségterve, a pénzügyi hozzájárulás befizetése, az előirányzat felhasználása és az elszámolás ellenőrzésére a Társulás Tanács létrehoz 3 tagú pénzügyi
bizottságot a tag önkormányzatok pénzügyi ügyekkel foglalkozó bizottságainak elnökeiből, annak érdekében, hogy évenként, minden év április 30. napjáig jelentést készítsék el, és annak eredményéről a Társulási Tanácsot tájékoztassák.
3. A tagok az intézményvezetőtől, a tagintézmény vezetőjétől a feladatellátásról közvetlenül is tájékoztatást kérhetnek.
4. A Tanács tagjai képviselő-testületeiknek beszámolnak a Tanácsban végzett tevékenységükről.
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IX. fejezet
A Társulás tagsági viszonyai
1. Belépés, csatlakozás:
a.) A Társulásban részt vevő tagok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges a Társuláshoz történő csatlakozáshoz.
b.) A Társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testületének
minősített többséggel hozott, társulási nyilatkozatot tartalmazó határozatát a tagok képviselőtestületeinek megküldi.
c.) A b.) pontban hivatkozott határozatban ki kell mondani a társulni kívánó települési
önkormányzat képviselő-testületének, hogy
- a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el
- vállalja a rá háruló költségek/pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését.
d.) A csatlakozásról szóló döntést legalább hat hónappal korábban kell közölni a társulást
alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületeivel.
2. Módosítás:
A Társulásban részt vevő tagok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához. A módosítási
javaslatokat beérkezésüktől számított 2 hónapon belül a tag önkormányzatok képviselőtestületei elé szükséges terjeszteni, az eljárás megindítása, a módosítás megvitatása,
eldöntése érdekében.
3. Kiválás, felmondás:
a) A társulási megállapodást a társulás tagja - figyelemmel a Knt. 84. §. (3) bek.-ben
foglaltakra - a tárgyév július 1. napjával mondhatja fel.
b) A felmondásról szóló minősített többséggel hozott képviselő-testületi határozati döntést a
tag legalább hat hónappal korábban köteles meghozni, és a társulás tagjaival közölni.
4. Kizárás:
A Társulási Tanács egyhangú döntésével hozott határozatával - figyelemmel a Knt. 84. §. (3)
bek.-ben foglaltakra - a naptári év július 1. napjával fontos okból kizárhatja azt a tagot, amely
a társulási megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt írásos felhívásra sem tesz
eleget a megadott határidőre.
Fontos oknak minősül:
- a tag a pénzügyi hozzájárulást nem vagy nem határidőben – legalább kétszer nem fizeti be, nem utalja át,
- a társulás működéséhez szükséges előzetes egyeztetési, valamint döntési kötelezettségének nem tesz eleget – különös tekintettel a Tanács munkájában való részvételre.
5. Megszűnés:
A társulás megszűnik:
a./ ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott
megszűnési feltétel megvalósult;
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b./ ha a társulás tagjai a Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti minősített többséggel azt
elhatározzák;
c./a törvény erejénél fogva;
d./ a bíróság jogerős döntése alapján;
6. A társulás tagjai a kiváláskor, kizáráskor valamint a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni.
- A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén - eltérő
megállapodás hiányában - a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni,
amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
- A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő
kiadását a társulási megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el
lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás
további működését. Ebben az esetben a kivált tagot - a társulással kötött szerződés
alapján - használati díj illeti meg.
7. A társulás tagjai a társulási megállapodás jóváhagyásáról, módosításáról vagy a társulás megszűntetéséről a kezdeményezés megküldésétől számítva legkésőbb 60
napon belül döntenek.

X. fejezet
Vegyes rendelkezések
1. A társulási megállapodás 2007. július 31. napján lépett hatályba és határozatlan időre
szól.
2. A társulási megállapodás 2014. november 26. napján keltezett módosítása az utolsó
tag önkormányzat képviselő-testületi döntése meghozatalának napján lép hatályba.
3. A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv.,
valamint az Nkt. és Gyvt. valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.
4. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, illetve a társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos
úton, egymás közti egyeztetéssel rendezik.
A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem
vezetett eredményre, megegyezésre. A helyi önkormányzatok képviselő-testületei
között a társulások működése során felmerülő vitás kérdésekben kikötik a
Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét.
A társult önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a vitás
kérdésben bármelyik képviselő-testület a kereset benyújtása előtt kikéri az
önkormányzati érdekszövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság
állásfoglalását.
Záradék:
Jelen társulási megállapodást a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 2014. november 26. napján kelt társulási megállapodást
visszavonom.
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Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Jóváhagyó határozat száma:

LAKITELEK Nagyközség Önkormányzata
6065 Széchenyi krt. 48.

………/2016. (…….)

NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata
6032 Dózsa György u. 34.

………/2016. (……)

TISZAUG Község Önkormányzata
6064 Rákóczi út 51.

………/2016.(……)

Lakitelek, 2016. …………..
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

Polgármester

LAKITELEK Nagyközség Önkormányzata
6065 Széchenyi krt. 48.

Zobokiné Kiss Anita

NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata
6032 Dózsa György u. 34.

Pénzváltó István

TISZAUG Község Önkormányzata
6064 Rákóczi út 51.

Káré Gábor

13. NAPIREND -

Egyéb ügyek

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
Olajos István képviselő: Az általános iskolásban a Comenius Plusz hete zajlik. Köszönöm
szépen a Képviselőknek és Polgármester asszonynak, akik ott voltak a megnyitón. Ma lesz
a záró ünnepség a Művelődési Házban 17.00 órakor. Nem sokat pályáztunk még ilyen
nemzetközi együttműködésre. Az Erasmus volt az első, ami tavaly próbáltunk, de mindkettőnek nagy sikere volt, és én végtelenül örülök neki, hogy hetedhét országra szóló rendezvényt tudtunk szervezni. Rendkívül jól érezték magukat a gyerekek. Tegnap is ott voltam
közöttük és többen megfogalmazták, hogy még szívesen maradnának. Vass Anikó a program szervezője és szeretettel hívom kedves mindnyájukat a záró ünnepségre.
Bende László képviselő: Nagyon örülök neki, ez tényleg jó dolog. Ha most elkezdik, középiskolában folytatják, és később is megy ez a tapasztalatcsere, akár a nyelvgyakorlás
szempontjából, akár a másik ember megismerése céljából. Anikónak külön köszönöm, hogy
ezt ilyen kitartóan, ennyire lelkesen csinálja, mert ami ilyenkor bevésődik a gyerekekbe, hogy elfogadni és szeretni kell a másikat, - azt tovább kell vinni. Ez óriási energia nemcsak
neki, hanem azoknak, akik részt vesznek ennek a megvalósulásában.
Sütő Lászlóné, Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Int. vez.: Nálunk öt településre szóló
rendezvény lesz a hétvégén. Népi játék és gyermektánc találkozó lesz. Erre hívlak benneteket nagy szeretettel. 7 óvodai csoport fog táncolni. Polgármester asszony, téged külön
szeretettel várunk és számítunk a megjelenésedre. Szeretném mondani, hogy Társulási
Tanács úgy döntött, hogy 25-én, 26-án óvodai beiratkozás lesz, május 2-án pedig bölcső-
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dei. Végezetül szeretném megköszönni ennek a testületnek, hogy rövid kis pályafutása alatt
sokat segített mind az óvodai, mind a bölcsődei működésben, és úgy láttam, hogy ebben a
témában mindig össze tudott fogni ez a Képviselő-testület, ezt külön köszönöm.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás egyebek napirendi pontban? Ha nincs, akkor a Képviselő-testület nyílt ülését bezárom, és zárt ülést rendelek el.

kmf.

Zobokiné Kiss Anita
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa
jegyző

Dakóné Harkai Csilla
jegyzőkönyv-hitelesítő

Madari Andor
jegyzőkönyv-hitelesítő

27

