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Zobokiné Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselőtestületi ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 6 képviselő jelen
van.
Szeretném a napirendet módosítani a következő módon: a 7. napirendi pont lekerül, a
legvégére pedig két új napirendi pont kerülne felvételre. Van-e kérdés, hozzászólás?
Ha nincs, szavazásra bocsátom a módosított napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
NAPIREND:
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 5/2015. (II.20.) számú önkormányzati rendelet helyett új rendelet elfogadása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
2. A közterületek használatáról és a köztisztaságról szóló 19/2013. (IX.06.) számú rendelet
módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

3. Lakitelek Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) számú rendelet
módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
4. Beszámoló Lakitelek Önkormányzatának 1-8. havi pénzügyi gazdálkodásáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
5. Beszámoló a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 1-8. havi pénzügyi
gazdálkodásáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
6. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beszámolója 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
7. Rendszergazdai feladatok ellátására szóló megbízási szerződés kötése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
8. Bácsvíz Zrt. által végzett előre tervezett felújítások, pótlások
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
9. A Lakiteleki Víziközmű Társulat által a csatorna közmű beruházás finanszírozásához felvett
beruházási hitel végtörlesztése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
10. Könyvtár ellenőrzéshez kapcsolódó fenntartói nyilatkozat megadása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
11. Laki-Konyha Kft. épületének burkolatcseréjéhez tulajdonosi hozzájárulás
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
12. Laki-Konyha Kft. gépjármű vásárlásához hozzájárulás
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
13. Önkormányzati tulajdonú Kft-kel kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
14. Tájékoztató a Laki-Gazda Kft. részére nyújtott tagi kölcsönről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
15. A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
16. Fogorvosi ügyelet ellátására vonatkozó megbízási szerződés kötése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
17. Hozzájárulás a Laki-Gazda Kft. tulajdonában lévő hulladékszállító gépjárművek értékesítéséhez
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
18. Egyéb ügyek

1. NAPIREND -

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.20.)
számú önkormányzati rendelet helyett új rendelet
elfogadása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Lakitelek Önkormányzata pályázatot nyert szociális
ellátások teljesítéséhez. Ez lehetőséget ad arra, hogy a korábbi támogatásokat kibővítsük,
ehhez azonban új rendelet létrehozása szükséges. Javaslom az alsó értékhatár eltörlését, a
felső értékhatár maradna, tehát a 250 ezret el nem érő összeg határ lenne. A gyakorlatban
sok olyan helyzet adódik, amikor is az alsó értékhatár megszabása gátolja a segítségnyújtást
a rászoruló esetében. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a módosított rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a módosított rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2016. (X.14.) számú rendelete
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás
alapján - figyelembe véve az Európai Unióvonatkozó jogforrásait is - az önkormányzat által
pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról és szolgáltatásokról a következő
rendeletet (a továbbiakban: R) alkotja
A rendelet célja
1.§
E rendelet célja, hogy az önkormányzat a közigazgatási határain belül - a hivatkozott
törvénnyel és az ahhoz kapcsolódó kormányrendelettel összhangban - megállapítsa az
önkormányzat által pénzben és természetben biztosított szociális ellátások és a személyes
gondoskodást nyújtó szolgáltatások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági
szabályokat, illetve igénybevételüknek módjait, feltételeit, valamint érvényesítési garanciáit.
Általános szabályok
2.§
(1)
A rendelet hatálya kiterjed a Lakitelek településen állandó lakóhellyel rendelkező és a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 3.§-ában meghatározott személyekre.
(2)
A rendelet hatálya alá tartozó szociális ellátások fedezetét az önkormányzat éves
költségvetésében kell tervezni.
(3)
Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit és a 7.
§ (1) bekezdését.
(4)
Az e rendeletben meghatározott hatáskörök gyakorlását a képviselő-testület a
polgármesterre ruházza át, kivéve települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres

kiadások viseléséhez, a települési támogatás a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot
felhalmozó személy részére, melyek a jegyző hatáskörében maradnak.
(5)
A polgármester tartós – az eljárási határidőt meghaladó – akadályoztatása esetén nevében
az általános helyettesítést ellátó alpolgármester jár el, a polgármester utólagos tájékoztatásával.
3. §
(1)
Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező
rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg.
(2)
A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1)
bekezdése szerint kell alkalmazni.
(3)
Az eljárást Lakitelek Önkormányzatánál (6065. Lakitelek, Széchenyi krt. 48.) az erre
a célra szerkesztett nyomtatvány kitöltésével előterjesztett kérelemre kell megindítani. A
települési támogatás megállapítására irányuló kérelem nyomtatvány e rendelet 1. számú
mellékletét képezi.
(4)
A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben
dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani.

meghatározott

4.§
(1) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a háztartás tagjainak a jövedelemszámításnál irányadó időszakra eső jövedelméről
szóló igazolást;
b) 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem
rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal
felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról;
c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott
ellátások esetében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló jogszabályban
meghatározott egyéb igazolásokat;
d) valamint az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás:
a) munkabérből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap
nettó átlagáról kiadott a munkáltató által kiállított igazolás;
b) munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén az illetékes munkaügyi
központ által kiállított igazolás;
c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben
kiállított nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény;

d) családtámogatások esetén a kifizető szerv által kiállított igazolás vagy a folyósítást
igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat;
e) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által
a lezárt adóévről kiállított igazolás;
f)

vállalkozásból származó jövedelem esetén az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal
igazolását, a kérelem benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó-alapjáról, a le
nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata;

g) tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény,
bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj
jogosultjának nyilatkozata;
h) ösztöndíjról a középfokú- vagy felsőfokú oktatási intézmény által kiállított igazolás,
bankszámlakivonat vagy az átutalást igazoló elektronikus nyilvántartásból
kinyomtatott adattartalom;
i)

az a) - h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége
mellett tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről.

(3)
Ha a kérelem az e rendelet szerint adható ellátás méltányosságból való
megállapításra irányul, a kérelmezőnek csatolnia kell a méltányosság gyakorlására
lehetőséget adó körülmény fennállásának hitelt érdemlő igazolását,
amely 5 napnál nem
lehet régebbi (pl. az egészségi állapotra vonatkozó orvosi
igazolás).
(4) Ha az eljáró hatóság hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a
kérelmező életkörülményeire tekintettel a (2) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban
foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.
Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban
szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével
vélelmezhető.
(5) A jogosultság elbírálásához bizonyítékként felhasználható más közigazgatási szerv,
hatóság illetőleg szociális feladatokat ellátó más szerv által tartott helyszíni szemlén
készített jegyzőkönyv, továbbá az általa más ügy eldöntéséhez készített
környezettanulmány, feltéve, ha annak elkészítése óta három hónap nem telt el, és a
jegyzőkönyv az ügy elbírálásához szükséges adatokat tartalmazza.

Pénzbeli és természetben nyújtott ellátások
Az ellátások formái
5. §
Szociális rászorultság esetén a jogosult számára
(1)

pénzbeli ellátásként:
a) települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
b) települési támogatás a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személy részére
c) települési támogatás gyógyszer-kiadások viseléséhez
d) települési támogatás temetési költség finanszírozásához
e) rendkívüli települési támogatás

(2)

természetbeni ellátásként:
a) települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
b) rendkívüli települési támogatás állapítható meg.
Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez
6. §

A települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez a
szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás
céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez
nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, és a gázfogyasztás, és a lakbérhez vagy az
albérleti díjhoz, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, illetve a tüzelőanyag
költségeihez viseléséhez nyújtott támogatást nyújt az e rendeletben meghatározott feltételek
szerinti jogosultnak.
7. §
(1)
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatást
elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő
azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a
kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(2)
Települési támogatásra a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,
és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek
összegének hányadosával.
(3)
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás
tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási
szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(4) Ha a háztartás
a) (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(5)
Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a
nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(6)
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás
esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy
négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi

költség összegét - az energiaárak várható alakulására figyelemmel - az éves központi
költségvetésről szóló törvény határozza meg.
(7)
A települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság
és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás
nagysága.
(8)
A települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a
továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet
kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve
kell meghatározni.
(9)

A (6) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:

J-0,5 NYM
TM = 0,3 - ─────
x 0,15,
NYM
ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM
pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve
kell meghatározni.
(10) Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni.
(11) Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez a
kérelem beadási évének utolsó napjáig kell megállapítani.
(12) Települési támogatásra a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a
lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított
feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező
vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel
kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű
használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség
írható elő. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a
jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével fel kell szólítani. Amennyiben a
kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el
kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni.

(13) Amennyiben települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez iránti kérelmet a jegyző a (12) bekezdés szerinti okból elutasítja, vagy a
megállapított közüzemi költségek viseléséhez nyújtott támogatást megszünteti, ugyanazon
lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a
háztartás egy tagja sem nyújthat be normatív települési támogatás a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez iránti kérelmet.
8. §
(1)
Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő
személyek és háztartások számától.
(2)
Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az
albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
Települési támogatás a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot
felhalmozó személy részére
9. §
(1)
A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére települési
támogatást kell megállapítani abban az esetben, ha
a) 50.000 Ft-ot meghaladó, de 250.000 Ft-ot el nem érő adóssága keletkezett a
villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat, a szemétszállítás díja
vagy a lakbér vonatkozásában
b) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át,
c) adóssága támogatáson felül maradó részének megfizetését önerőként vállalja,
d) lakóingatlanán kívül más ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, továbbá 1 000 000,-Ft
értéket meghaladó gépjármű tulajdona nincs.
(2)
Az (1) bekezdésben felsorolt közüzemi díjak adósságtételei a támogatás elbírálása
során összevonhatók.
(3)
A támogatás megállapításához a 4. § (1) bekezdés szerinti igazolásokon túl be kell
csatolni a szolgáltató 30 napnál nem régebbi igazolását a díjtartozás összegéről, valamint a
kérelmező nyilatkozatát a támogatás egyösszegű vagy havi részletekben történő igény
bevételéről és a saját erő vállalásáról.
(4)

A támogatás mértéke az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel - az adósság
50 % -a, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 100 %-a és
150 %-a közé esik,
75 %-a, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 100 %-át

(5)

Egyedül élő esetében a támogatás mértéke az adósság
50 %-a, ha a jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a és 200 %-a közé esik
75 %-a, ha a jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át

(6)
A támogatás a támogatott vállalásától függően egy összegben vagy legfeljebb 12
havi részletben nyújtható.
(7)
A támogatás egy összegben történő teljesítésére csak abban az esetben kerülhet
sor, ha a támogatott a vállalt önrészt a kérelem benyújtását követő 20 napon belül
megfizette.
(8)
Az önrész részletekben történő megfizetése esetén a támogatott a részletfizetési
kötelezettség teljesítését első alkalommal, a kérelem benyújtását követő 20 napon belül, a
továbbiakban minden hónap 20. napjáig a befizetési bizonylat másolatával köteles igazolni.
A támogatás megszűntetése
10. §
(1) A támogatást meg kell szüntetni, ha a támogatott
a) a vállalt adósságtörlesztési kötelezettségének három alkalommal nem tesz eleget,
vagy
b) a támogatás időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési
kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget.
(2)
Az (1) bekezdés a) - b) pontja szerinti támogatott és a vele közös háztartásban élő
személy részére a vállalt adósságtörlesztési kötelezettség lejárati időpontjától számított két
éven belül ezen a jogcímen újabb támogatás nem állapítható meg.
(3)
Ugyanannak a személynek és a vele közös háztartásban élőknek a megítélt
támogatás egy összegben történő kifizetésének, illetve az utolsó részletfizetés teljesítésének
időpontjától számított két éven belül ezen a jogcímen újabb támogatás nem állapítható meg.
Települési támogatás gyógyszer-kiadások viseléséhez
11. §
(1)
Gyógyszerkiadásokra tekintettel gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatásra jogosult az a személy, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez
kapcsolódó kiadások miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.
(2)

A települési támogatás gyógyszer-kiadások viseléséhez iránti
haladéktalanul, a kérelem beérkezését követő 8 napon belül el kell bírálni.

kérelmet

12. §
(1)
Települési támogatás gyógyszer-kiadások viseléséhezt egy naptári évben maximum
4 alkalommal lehet megállapítani.
(2)
A települési támogatás gyógyszer-kiadások viseléséhez a kérelmező akkor jogosult,
ha a szociálisan rászorult személy vagy állandó gondozásra szoruló fekvőbeteg, és
a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja
meg, és - a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri,

b) Lakitelek Önkormányzat Idősek Otthonának gondozottja, és a havi rendszeres
gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
20 %-át eléri.
(3)

A gyógyszer vásárlására fordított kiadásokat számlákkal kell igazolni.

(4)
Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyógyszertámogatás maximális
összege 6.250,- Ft.
Települési támogatás a temetési költségek finanszírozásához
13. §
(1)
Települési támogatás a temetési költségek finanszírozásához abban az esetben
adható, ha a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó személy egy főre számított havi
családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
egyedül élő esetén a 300 %-át, családban élő esetén 250 %-át. A kérelmet a haláleset
anyakönyvezését követő 30 napon belül lehet benyújtani.
(2)

A kérelemhez mellékelni kell
a) az eltemettető és a vele közös háztartásban élők jövedelmét igazoló jövedelem
nyilatkozatot,
b) a temetési számlák eredeti példányát,
c) amennyiben a haláleset nem Lakiteleken történt, a halotti anyakönyvi kivonatot.

(3)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy támogatás mértékéről, a
kérelmező anyagi, családi körülményeit figyelembe véve döntsön.
Rendkívüli települési támogatás
14. §
(1)
A Képviselő-testület, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
rendkívüli települési támogatást nyújt, maximum a költségvetésben meghatározott
keretösszeg erejéig.
(2)
Elsősorban azokat a személyeket indokolt rendkívüli települési támogatásben
részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi
kár, egyéb ok miatt anyagi segítségre szorulnak.
(3)
A rendkívüli települési támogatás a létfenntartáshoz szükséges többletkiadások
fedezéséhez nyújtható, természetbeni vagy pénzbeli formában:










a kérelmező és családja élelmezéséhez
a kérelmező és családja ruházatának pótlásához
tüzelőanyag beszerzéshez, energia költségek támogatásához
elemi kár, tartós betegség, haláleset stb.
gyógyszertámogatáshoz, illetve egészségbiztosítás által nem, vagy csak
részben támogatott egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez,
minden olyan esetben, amikor a kérelmező életének, testi épségének
megóvásához szükséges,
krónikus, hosszantartó betegségekből eredő jövedelem-kiesés,
egyéb, különös méltánylást érdemlő esetek.

(4)
Rendkívüli települési támogatásban az a személy részesíthető, akinek az egy főre
számított havi családi jövedelme nem haladja meg:
a) a családban élők, a családdal egy lakásban élő egyedülálló, valamint az egy
lakásban együtt élő egyedülállók esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át,
b) gyermekét(eit) egyedül nevelő szülő, továbbá olyan család esetén, ahol
fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 175%-át vagy
c) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át.
(5)

A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként is biztosítható:
a) erre irányuló kérelem esetén vagy
b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a rendkívüli
települési támogatás felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik.

(6)
Amennyiben pénzbeli a rendkívüli települési támogatás biztosítása, a segélyezett
részére elszámolási kötelezettség írható elő. Az elszámolás elmulasztása esetén kérelmező
köteles kamatmentesen visszafizetni a rendkívüli települési támogatás összegét.
(7)
A képviselő-testület rendkívüli települési támogatást pénzügyi szolgáltatásnak nem
minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújthat, különösen az alábbi esetekben:
a) elemi kár esetén a lakás és a berendezési tárgyak helyreállítására vagy
pótlására,
b) tartós betegség esetén megélhetésre,
c) temetési költség fedezésére.
(8) Rendkívüli települési támogatásként megállapított kamatmentes kölcsön visszafizetési
ideje legfeljebb egy év, amely időtartama alatt havi egyenlő mértékben kell a kölcsönt
visszafizetni.
(9) Háromhavi törlesztő részlet befizetésének elmulasztása esetén a teljes kamatmentes
kölcsönt 15 napon belül egy összegben a mindenkori késedelmi kamattal növelten kell
visszafizetni.
(10) Különös méltánylást érdemlő sürgős esetben, ha az igénylő életkörülményei az
azonnali segítségnyújtást indokolják, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy az igénylő részére jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül azonnali Rendkívüli
települési támogatást állapítson meg.
Helyi szociálpolitikai kerekasztal
15. §
Az Szt. 58/B. § (2) bekezdése szerinti helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai az
Önkormányzat képviseletében Emberi Erőforrások Bizottsága tagjai, a polgármester, a
polgármesteri hivatal szociális ügyintézője, az önkormányzat közigazgatási területén működő
szociális ellátó szervezetek képviselői, a Gondozási Központ vezetője, a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelősök, a Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, a Családsegítő Szolgálat

családgondozója és a védőnők. A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy
alkalommal ülést tart, az ülés összehívásáról a polgármester gondoskodik.
Záró rendelkezések
16. §
E rendelet alkalmazásában az Szt. 4. §-ában rögzített fogalmi meghatározások az irányadók.
Ezen önkormányzati rendelet 2016. október 15. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik. A hatályba lépéskor folyamatban lévő ügyekben a korábbi rendelet szabályait
kell alkalmazni. A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.20.) számú önkormányzati rendelet, valamint az ezt
módosító 7/2015. (III.13.) számú önkormányzati rendelet
Lakitelek, 2016. október 13.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

1.sz. melléklet
KÉRELEM
Kérem, hogy az alábbi indokaim alapján részemre ………..………………………………….. megállapítani
szíveskedjen:
1.Kérelmező adatai:
Név: ...................................................................................................................................................................................
Leánykori név: ....................................................................................................................................................................
Születési hely, idő: ..............................................................................................................................................................
TAJ szám: ..........................................................................................................................................................................
Anyja neve: ........................................................................................................................................................................
Lakcím: ...............................................................................................................................................................................
Önkormányzati segélyben legutóbb ………………………………………….részesültem.
2.A kérelmezővel együtt élők száma összesen ……….fő.

Megneve
zés

Név/születési név

Hozzátartozói
minőség

Születési
hely, idő

Anyja neve

Jövedelem

1.

2.

3.

4.

5.

6.
3.A kérelem indoklása:

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Hozzájárulok, hogy kérelemre indult eljárásban szükséges adataimat az 1992. évi LXIII. törvény 3.§. szerint
felhasználják. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.

Dátum: ……………………………..
…………………………………….
a kérelmező aláírása

2. számú melléklet a /2016. (X.13..) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez megállapításához
Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok
Neve:......................................................................................................................................................
Születési neve: …......................................................................................................................................
Anyja neve: ……….................................................................................................................................
Születés helye, ideje: .............................................................................................................................
Lakóhely:
…………………………………………….…….………………………………………………………....
Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai
között van olyan személy:
- aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak;
ha igen, akkor e személyek száma ........... fő
- aki fogyatékossági támogatásban részesül;
ha igen, akkor e személyek száma …….... fő
- aki gyermekét egyedülállóként neveli;
ha igen, akkor e személyek száma ........... fő
Lakásviszonyok
A támogatással érintett lakás nagysága: …………..m2
A lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………………………………………..

Nyilatkozatok
A kérelemmel érintett lakásba előrefizetős gáz-vagy áramszolgáltatást mérő készülék került-e
felszerelésre:
igen - nem
(a megfelelő rész aláhúzandó)
Amennyiben igen, kérjük nevezze meg a szolgáltatót: ……………. …………………………………
{Azon személy részére, akinél készülék működik, a települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez t részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő
eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a
fogyasztó javára történő teljesítését is}
A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
……………………………………………………………………………………………………………

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
- életvitelszerűen a lakóhelyemen, vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához.

Dátum: ................................................

...........................................
kérelmező aláírása

……………………………………………….
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

3. számú melléklet a 5/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve:
............................................................................................................................................
Születési
neve:
.............................................................................................................................
Anyja
neve:
..................................................................................................................................
Születési
hely,
év,
hó,
nap:
..........................................................................................................
Lakóhely:
......................................................................................................................................
Tartózkodási
hely:
........................................................................................................................
Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele:
.........................................................................................
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a
háztartás valamennyi tagjának vagyona

A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2,
tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete:
........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó
használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca
.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje:
................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe:
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz.
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: .................................................. típus ........................... rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** ............................................. Ft
tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ..............................
típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .............................................. Ft
b)

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához,
kezeléséhez.

Kelt: ............... év .............. hó ............ nap

................................................
aláírás

Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a
forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

2. NAPIREND -

A közterületek használatáról és a köztisztaságról szóló
19/2013. (IX.06.) számú rendelet módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A bizottsági ülésen olyan javaslat született, hogy a
rendelet-tervezet a törvényi maximummal kerüljön elfogadásra. Van-e kérdés hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2016. (X.14.) számú önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról és a köztisztaságról szóló 19/2013. (IX.06.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. §
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Lakiteleki Önkormányzat a közterületek használatáról és a köztisztaságról szóló 19/2013.
(IX.06.) számú önkormányzati rendelet /továbbiakban: rendelet/ 3. számú melléklete helyébe
az alábbi melléklet lép:
„A közterület filmforgatási célú használatához alkalmazott díjtételek:
A közterület fllmforgatási célú használatának általános forgalmi adót nem tartalmazó díja
a) a település díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területein
aa) forgatási terület:
521 Ft /m2/nap
ab) technikai terület:
208 Ft /m2/nap
ac) stáb parkolási terület:
208 Ft /m2/nap
ad) kiürítési terület:
208 Ft /m2/nap
af) forgalomtechnikai biztonsági terület:
20 Ft /m2/nap
b) a település nem díszburkolatos vagy nem turisztikailag kiemelt központi területein
ba)forgatási terület:
208 Ft /m2/nap
bb) technikai terület:
156 Ft /m2/nap
bc) stáb parkolási terület:
104 Ft /m2/nap
bd) kiürítési terület:
104 Ft /m2/nap
bf) forgalomtechnikai biztonsági terület:
10 Ft /m2/nap
Töredéknap esetén a közterület filmforgatási célú használatának díja az a) és b) pontokban
meghatározott díj 50 %-a.

E melléklet alkalmazásában a forgatási terület, technikai terület, stáb parkolási terület, kiürítési
terület és forgalomtechnikai biztonsági terület fogalmak meghatározásában a 2004. évi II.
törvény 3. számú mellékletében meghatározott fogalom-meghatározásokat kell alkalmazni.”
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lakitelek, 2016. október 13.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

3. NAPIREND -

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.12.) számú rendelet módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
Bende László képviselő: A bizottsági üléseken átbeszéltük, korrektnek, elfogadhatónak
tartom.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2016. (X.14.) számú rendelete
Lakitelek Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) számú
rendelet módosítása
1. §
Lakitelek Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) rendelet
(a továbbiakban rendelet) 2. §. helyébe az alábbi szöveg lép:
A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
2. §
/1/ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2016.
évi költségvetésének

- bevételi főösszegét
- kiadási főösszegét
- költségvetési hiány összegét

782 722 eFt-ban
1 003 334 eFt-ban
220 612 eFt-ban

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

67 698 eFt
152 914 eFt

2. §
A rendelet 3. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE
3. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi működési költségvetését jelen rendelet 1.sz.
mellékletének részletezése szerint 756 136 eFt bevétellel és 621 457 eFt kiadással hagyja
jóvá. Az intézményfinanszírozás összege 134 679 eFt.
A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 1.1.sz.
mellékletének részletezése szerint 159 376 eFt bevétellel és 159 376 eFt kiadással hagyja
jóvá. A Képviselő-testület a kommunális adó bevételt a felhalmozási költségvetés
egyensúlyához szükséges mértékig felhalmozási bevételnek tekinti.
3. §
A rendelet 4. §. helyébe az alábbi szöveg lép:
A LAKITELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE
4. §
A Képviselő-testület a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetését 10 086 eFt
működési bevétellel, 87 799 eFt működési kiadással, 5 000 eFt felhalmozási kiadással, 82
713 eFt intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 2. sz. mellékletének
részletezése szerint.
4. §
A rendelet 5. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A GONDOZÁSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSE
5. §
A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2016. évi költségvetését 36 785 eFt működési
bevétellel, 40 383 eFt felhalmozási bevétellel, 78 354 eFt működési kiadással, 39 183 eFt
felhalmozási kiadással, 40 369 eFt intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3.
sz. mellékletének részletezése szerint.

5. §
A rendelet 6. §. helyébe az alábbi szöveg lép:
A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE
6. §
A Képviselő-testület a Községi Könyvtár 2016. évi költségvetését 567 eFt működési
bevétellel, 11 751 eFt működési kiadással, 414 eFt felhalmozási kiadással, 11 598 eFt
intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése
szerint.
6. §
A rendelet 9. §. helyébe az alábbi szöveg lép:
TARTALÉK KÉPZÉSE
9. §
/1/ A Képviselő-testület 2016. évi költségvetésében 12 474 eFt működési általános tartalékot
képez. A tartalék felosztásáról a Képviselő-testület dönt.
/2/ Környezetvédelmi céltartalék: 500 eFt.
/3/ Céltartalék árvízi védekezésre: 1 000 eFt.
/6/ Szennyvíztelep karbantartásra elkülönített céltartalék: 45 821 eFt.
/7/ Temető fejlesztésére elkülönített céltartalék: 5 422 eFt.
/8/ Céltartalék csatorna hitel törlesztésére: 37 467 eFt.
/9/ Beruházási tartalék: 1 983 eFt.
A költségvetésben szereplő tartalékok mindösszesen: 104 667 eFt.
7. §
A rendelet 1. sz. és 1.1. sz. melléklete módosul jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint.
A rendelet 2. sz. melléklete módosul jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint.
A rendelet 3. sz. melléklete módosul jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint.
A rendelet 4. sz. melléklete módosul jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint.
8. §
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Lakitelek, 2016. október 13.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

4. NAPIREND -

Beszámoló Lakitelek Önkormányzatának 1-8. havi pénzügyi
gazdálkodásáról
/Tájékoztató kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Ha végignézzük a kimutatás soraiban a számokat,
megállapíthatjuk, hogy időarányos a településen a költekezés.
Bende László képviselő: Pozitívan értékelhető a gazdálkodás, ez nagyon jó, pedig jó
néhány feladatot kellett megoldani. Köszönjük az igen nagy odafigyeléssel, és
körültekintéssel végzett, jó gazdálkodást!
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Sajnos még van egy igen nagy teher a vállunkon, a
K&H-s per, amelynek a kimenetelét még nem tudhatjuk. Egy pár szóval ismertetném, hogy
ez az előző ciklusból, áthúzódó ügy. Az akkori adósság kamatának a kamatával együtt
követeli a K&H a pénzt, ami 79 millió forintot jelent. Az akkor eljáró ügyvédet kértük fel az
ügy képviseletére, aki az Alkotmány Bírósághoz fordult. Van egy olyan lehetőség is, hogy a
települések pályázhatnak az előre nem látható, költségvetésben nem szereplő kiadás
kifizetésére. Beadtuk a pályázatot és minden lehetőséget megpróbálunk megragadni, hogy
számunkra jó megoldással záruljon az ügy.
Van-e további kérdés, hozzászólás?
Ha nincs, kérem a tájékoztató tudomásul vételét!

5. NAPIREND -

Beszámoló a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti
Társulás 1-8. havi pénzügyi gazdálkodásáról
/Tájékoztató kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Csak elismeréssel tudok nyilatkozni itt is a
munkatársak munkájáról.
Van-e további kérdés, hozzászólás?
Ha nincs, kérem a tájékoztató tudomásul vételét!

5. NAPIREND -

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beszámolója 2015. évi
tevékenységéről
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?
Dékány Zoltánné képviselő: Nagyon tetszik a tevékenységről szóló beszámoló, köszönjük
szépen!
Bende László képviselő: Élmény egy ilyen beszámolót olvasni, tartalmilag és külső
megjelenésében is. Köszönjük szépen!
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.

A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
178/2016. (X.13.) számú határozata
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beszámolója 2015. évi tevékenységéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2015. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.

7. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
- Irattár

Rendszergazdai feladatok ellátására szóló megbízási
szerződés kötése
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
179/2016. (X.13.) számú határozata
Rendszergazdai feladatok ellátására szóló megbízási szerződés kötéséről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő- testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester elő
terjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület jóváhagyja a Tóth Lajos egyéni vállalkozóval kötendő szerződést,
és felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét
képező szerződést megkösse.

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Tóth Lajos EV.
- Irattár

Megbízási szerződés
az Önkormányzat és intézményei rendszergazdai feladatainak ellátására
mely létrejött egyrészről:
Lakitelek Önkormányzata (Székhely: Lakitelek, Széchenyi krt. 48., adószám: 15724629-203 képviseli: Zobokiné Kiss Anita polgármester), mint Megrendelő
másrészről a
Tóth Lajos egyéni vállalkozó (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Kiskun u.7. adószám: ),
mint Szolgáltató
között alulírott napon az alábbi feltételekkel:
1.

Megrendelő megbízza Szolgáltatót, hogy a Megrendelő és intézményei számára, a
rendszergazdai feladatok ellátását, valamint a Megrendelő által meghatározott
számítástechnikai eszközök zavartalan működését biztosítsa. A feladat kiterjed a gépek
esetleges meghibásodásának javítására, adatmentésre, adat visszaállításra, rendszer
adminisztrátori, valamint vírus védelmi munkálatokra, valamint az e-közigazgatás
bevezetésével összefüggő feladatok ellátása is.

2.

Szolgáltató kijelenti, hogy a feladatok ellátásához szükséges tevékenységi
jogosultsággal,
képzettséggel,
engedélyekkel,
szakképesítéssel
rendelkező
szakemberekkel, azaz a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi személyi és
tárgyi feltételekkel rendelkezik.

3.

Jelen szerződés a szerződés aláírásától határozott időre – az aláírástól számított 2 évre kerül megkötésre.

4.

A szerződés rendes felmondási ideje mindkét fél részéről három hónap, mely a másik
félhez intézett írásbeli nyilatkozattal történik. Amennyiben a felmondásra a szerződés
aláírását követő 3. hónap végéig kerül sor, úgy a felmondási idő a felmondó nyilatkozat
kézhezvételét követő hónap utolsó napjáig tart.

5.

Felek a megbízási díj összegét bruttó 317.500,-Ft/hó összegben állapítják meg. A
pénzügyi teljesítés határideje a tárgyhó 15. napja. A megbízás ellenértékét felek minden
év december 10.-ig kölcsönösen felülvizsgálják.

6.

A szolgáltatások teljesítéséért Szolgáltató nem számol fel egyéb költségeket (kiszállás,
javítás, útiköltség, stb.), csak az esetleg meghibásodott alkatrész árát. Azon munkák,
feladatok ellátása esetében, melyek külön díjazással és költségtérítéssel járnak Megbízó
előzetes, írásbeli engedélye szükséges.

7.

Az adott meghibásodást a Megrendelő közli a Szolgáltatóval, aki vállalja, hogy a hiba
bejelentését követően legkésőbb fél órán belül megkezdi a hiba kijavítását.

8.

Szolgáltató vállalja:

-

tevékenységét a hivatal és az intézmények működését legkevésbé zavaró módon végzi;

-

havonta egy alkalommal általános eszközvizsgálatot végez, melynek részeként
megvizsgálja az eszközök biztonságos működésének feltételeit, szükség esetén a kisebb
(az eszközök fő részeit nem érintő) javításokat, alkatrészcseréket elvégzi, kezdeményezi a
megbízott által el nem végezhető munkálatokat, felülvizsgálja a rendszer működésének
állapotát;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

az érintett intézmények működési, nyitvatartási rendjéhez igazodva ügyeleti készenlétet
vállal telephelyén, melynek részeként e-mailen történő értesítését követően 2 óra
időtartamon belül az intézmény rendelkezésére áll. Megbízása kiterjed az adódó
bármilyen természetű hardveres illetve szoftveres hibák javítására valamint az
intézményben dolgozók munkavégzésével összefüggő számítógépes feladatokkal
kapcsolatos tanácsadásra és segítségadásra is. (Helpdesk)
teljes körűen megvalósítja a megbízó illetve annak intézményei által vásárolni kívánt
hardver és szoftver eszközök beszerzését megbízó utasításai alapján, majd ezek
beüzemelését, az adott rendszerbe való integrációját. Probléma esetén vállalja az
eszközök garanciáztatását, vagy szakszervizbe szállítását;
elvégzi a megbízó által vásárolt számítógépes programok telepítését, rendszerbeállítását;
kapcsolatot tart a meglévő számítógépes eszközök vonatkozásában e szerződés
megkötésekor fennálló külön megállapodások alapján az önkormányzat, illetve intézményei
felé szolgáltatást, javítást egyéb munkálatot végezni köteles szervekkel;
elvégzi az önkormányzat honlapjainak (www.lakitelek.hu, www.lakitelekikonyvtar.hu,
www.lakigazdakft.hu) rendszeres frissítését, valamint üzemelteti a Községi Könyvtár
php technológiát alkalmazó honlapjának moduljait, amely - többek között alkalmas a könyvtár adatbázisának interneten keresztüli böngészésére, valamint a
könyvtárközi kölcsönzés ügymenetének internetes lebonyolítására.
a Megbízó és a vele szerződésben álló mindenkori mobiltávközlési szolgáltató
között fennálló jogviszony alapján működő céges és dolgozói flotta kapcsolattartójaként
intézi az Önkormányzat és intézményei, valamint ezek összes flottában lévő
dolgozójának mobil telefonokkal és előfizetésekkel kapcsolatos ügyeit;
feladata az önkormányzat tulajdonát képező, a PR-Telecom Zrt. által üzemeltetett
közterület-biztonsági térfigyelő kamerarendszer megfelelő működésének folyamatos
figyelemmel kísérése, de az eszközök közvetlen hardveres és szoftveres karbantartása
illetve hibaelhárítása nem tartozik a Megbízott feladatkörébe. Amennyiben Megbízott e
rendszerben hibát észlel, azt köteles azonnali hatállyal jelezni az Önkormányzattal
szerződésben álló PR-Telecom munkatársainak, valamint az Önkormányzatnak;
információ-technológiai eszközöket és szoftvereket érintő beruházásokra kiírt pályázatok
figyelése az önkormányzat és annak intézményeinek esetében, ezek megvalósítása
során feladata az aktív közreműködés;
szoftverek használatának, kezelésének, speciális feladatok megoldásának egyéni oktatása
a felhasználók ismereteinek függvényében.
a Polgármesteri Hivatal vezetékes telefonjaival és telefonközpontjával kapcsolatos ügyek
intézése. Az intézmény havi forgalmi adatainak nyomtatása, követése, kimutatások
készítése a pénzügyi csoport számára.
az intézmények információ-technológiával (internet, telefon) kapcsolatos havidíjainak
figyelése, adott hűségszerződések lejárta utáni felülvizsgálatok intézése,
árajánlatkérések, a leginkább költséghatékony piaci szolgáltatókkal való szerződéskötések
lefolytatása;
az ügyintézők által a jövőben használt szoftverek tesztelése, a közreműködő vagy
szoftver kiadó szervezetekkel, cégekkel, intézményekkel való kapcsolattartás, a
fejlesztőmunka
segítése különös tekintettel az önkormányzatoknál és az oktatási intézményeknél
jelentkező szoftveres feladatokra.
Szolgáltató a javaslataival segíti a jegyző és az intézményvezetők munkáját a
számítástechnikai alkalmazások bevezetésekor, működtetésekor, illetve a megfelelő
adatbiztonság biztosítása érdekében, nyilvántartást vezet a használt eszközökről,

programokról;
9.

Megbízó jogai és kötelezettségei:

-

Megbízó köteles az 5. pont szerinti megbízási díjat Szolgáltató részére megfizetni.
Megbízó köteles minden olyan körülményről előzetesen tájékoztatni Szolgáltatót,
átadni részére minden olyan információt, adatot, tényt, megoldást, iratot, mely a
szerződésszerű teljesítéséhez nélkülözhetetlen.
Megbízó köteles az intézmények létesítményeibe való bejutást lehetővé tenni.
Megbízó rendelkezésre bocsátja a munkavégzéshez szükséges eszközt (számítógép).

10.

Szolgáltató köteles megőrizni minden olyan adatot, tényt, információt, megoldást, mely
megbízatása folytán jelen szerződés teljesítése során tudomására jut, megbízatásából
adódóan tudomást szerez. Az adatok, tények, információk, megoldások hivatali titoknak,
üzemi-üzleti titoknak, adótitoknak minősülnek, ezek tekintetében Szolgáltatónak titoktartási
kötelezettsége van. Jelen szerződés bármely okból történő megszűnését követően is köteles
megőrizni azokat. Illetéktelen személyeknek hozzáférhetővé nem teheti, nyilvánosságra
nem hozhatja, saját céljaira nem használhatja azokat, azokról bármilyen eszközzel
másolatot csak az intézményvezető kifejezett írásbeli utasítására készíthet, ideértve az
eszköz üzemeltetésének biztonsága érdekében készítendő másolatokat is.

11.

A nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megfelelő rendelkezései az irányadók. Az
esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésének ügyében a Felek kikötik a
Kecskeméti Járásíróság illetékességét.

A szerződést, mint akaratunkkal egyezőt a mai napon aláírtuk.

Lakitelek, 2016.október ……..

Megrendelő
Lakitelek Önkormányzata
Zobokiné Kiss Anita polgármester

Szolgáltató
Tóth Lajos egyéni vállalkozó

8. NAPIREND -

Bácsvíz Zrt. által végzett előre tervezett felújítások, pótlások
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás?
Ha nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
180/2016. (X.13) számú határozata
Bácsvíz Zrt. által végzett előre tervezett felújítások, pótlások
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Bácsvíz Zrt. a szennyvíztisztító telepen
133 650 Ft+ÁFA értékben felújítási, pótlási munkákat végezzen az általuk korábban
megküldött bejelentő lap alapján. Az elvégzett munkák finanszírozása a víziközmű
beruházások megvalósítására elkülönítetten kezelt bérleti díj terhére történik.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

9. NAPIREND -

- Pénzügyi csoport
- Irattár

A Lakiteleki Víziközmű Társulat által a csatorna közmű
beruházás finanszírozásához felvett beruházási hitel
végtörlesztése
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Bizottsági ülésen már beszéltünk róla, hogy vannak
folyamatban lévő ügyek az Önkormányzatnál. A pénz megvan a végtörlesztésre, így azt
gondolom, hogy ezt minél előbb fizessük ki.
Bende László képviselő: Annak idején ott voltam ennek a beruházásnak az
előkészítésében, igen sok vita volt körülette. Hogy ha ezt most sikerül letudni, ez nagyon
szerencsés, ettől a tehertől is megszabadulunk. Ezt igen sok munka előzte meg, jó dolognak
tartom ezt lezárni, és hogy fizessük ki. Ezzel egyetértek, köszönöm.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.

A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
181/2016. (X.13.) számú határozata
A Lakiteleki Víziközmű Társulat által a csatorna közmű beruházás finanszírozásához
felvett beruházási hitel végtörlesztése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul a Lakiteleki Víziközmű Társulat által felvett
beruházási hitel végtörlesztéséhez. A végtörlesztéshez pénzeszköz átadás
formájában fedezetet biztosít a költségvetésben erre a célra felhasználható tartalék
terhére maximum 42 500 000 Ft összeg erejéig.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

10. NAPIREND -

- Pénzügyi csoport
- Lakiteleki Víziközmű Társulat
- Irattár

Könyvtár ellenőrzéshez kapcsolódó fenntartói nyilatkozat
megadása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
182/2016. (X.13.) számú határozata
Könyvtár ellenőrzéshez szükséges fenntartói nyilatkozattal kapcsolatos döntés
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Kiss

Anita

polgármester

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjteményi Főosztály főosztályvezetője által elrendelt könyvtári szakértői
vizsgálat elvégzéséhez a fenntartói nyilatkozatot megadja, egyúttal felhatalmazza
Zobokiné Kiss Anita polgármestert, hogy a határozat mellékletében szereplő
nyilatkozatot írja alá.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Községi Könyvtár
- Irattár

Fenntartói Nyilatkozat
A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szól 120/2014. (IV.08.) Kormányrendelet
rendelkezései alapján Lakitelek Önkormányzata (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), mint a
Községi Könyvtár (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 35.,) fenntartója; (székhelye szerinti
település KSH- és megyekód:
) nyilatkozik arról, hogy
a) gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges
feltételeinek biztosításáról,
b) a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek,
c) a könyvtár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
szóló törvény előírásai szerint megközelíthető,
d) a könyvtár az alapfeladatokat ellátja,
e) a könyvtár a küldetésnyilatkozatát a honlapján közzétette,
f) a könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról
szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári önértékelés szakmai
szempontjait figyelembe véve szervezi a szolgáltatásait, folyamatosan vizsgálja a
könyvtárhasználók igényeit,
g) a könyvtár szolgáltatásait beépíti a helyi esélyegyenlőségi programba,
h) a könyvtár a településen lehetőségeihez mérten biztosítja a nemzeti/kisebbségi
könyvtári ellátást.

Lakitelek, 2016. október 5.

Zobokiné Kiss Anita
polgármester

11. NAPIREND -

Laki-Konyha Kft. épületének burkolatcseréjéhez tulajdonosi
hozzájárulás
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A bizottsági ülésen, amikor ezt tárgyaltuk, még csak
egy árajánlat volt a munka elvégzésére. Azóta érkezett még kettő. Ebből egy visszalépett, a
másik pedig a kedvezőbb, 600 000 forinttal alacsonyabb az ár. Megkérdezném a LakiKonyha vezetőjétől, Marikától, hogy az árajánlatot tevő ténylegesen megnézte-e a munkát,
felmérte-e? Időpont is egyeztetésre került? Mind a három ajánlattevő helyi vállalkozó
egyébként.

Tóthné Balla Mária a Laki-Konyha Kft. ügyvezetője: A bizottsági ülés után még két helyi
vállalkozót kerestem fel, egyik a General Central Kft, de ők nem vállalták. Egy másik
vállalkozó felmérte és kevesebb összeg szerepel az árajánlatán.
Bende László képviselő: Elvégzi a bontást is, és nem kell neki segítség? Fizikálisan is
felmérte, nem csak papíron látta?
Tóthné Balla Mária a Laki-Konyha Kft. ügyvezetője: Igen, mindent megnézett,
megbeszéltük az időpontot is. Egyedül a szemétszállítással kapcsolatban mondta, hogy neki
legutóbb 34 ezer forintjába került. Én mondtam, hogy nekünk 14 000 forintba, ezért azt nem
vállalta.
Dékány Zoltánné képviselő: Én is átnéztem az ajánlatokat, úgy gondolom, hogy ez a
legkedvezőbb.
Mihalik Tibor képviselő: Átnéztem az ajánlatokat, az egyik ajánlatban a kerámialapok is fel
vannak sorolva, míg a másik nem részletezi. Ez milyen minőségű? Megfelelő?
Tóthné Balla Mária a Laki-Konyha Kft. ügyvezetője: Igen, ezt is megbeszéltük. A közepes
árnál maradtunk, a járólap esetében pedig a jobb minőségűt választottuk.
Szentirmay Tamás alpolgármester: A gépkocsi vásárlás és a felújítás is közel egy időben
lesz. Nem okoz ez gondot?
Tóthné Balla Mária a Laki-Konyha Kft. ügyvezetője: Nem okoz gondot, a gépkocsi
vásárlás most esedékes, a felújítás pedig a decemberi leállásnál lesz. Megvan rá a pénz.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Az előterjesztés a pályázó vállalkozó, „Pap
Építőmester Kft” megjelölésével módosul. Van-e további kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
183/2016. (X.13.) számú határozata
Laki-Konyha Kft. épületének burkolatcseréjéhez tulajdonosi hozzájárulás
Lakitelek Önkormányzat Képviselő- testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület
burkolatcseréhez.

hozzájárul,

a

Laki-Konyha

Kft.

épületében

a

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Laki-Konyha Kft. ügyvezetőjét, hogy a PapÉpítőmester Kft-vel a szerződést a kivitelezésre megkösse.
Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:
- Tóthné Balla Mária Laki-Konyha Kft. ügyvezető
- Irattár

12. NAPIREND -

Laki-Konyha Kft. gépjármű vásárlásához hozzájárulás
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Az autókereskedőktől három árajánlat érkezett. Öt
millió körüli összeget jelöltek meg, de ha a törlesztő részleteket is megnézzük, jelentős a
különbség. A három közül az elsőt tartom kedvezőbbnek a számok tekintetében, de az autó
paramétereit illetően megkérdezném a nálam hozzáértőbbet.
Bende László képviselő: Azt tudni kell, hogy a Ford ajánlata hibás, mert a Laki-Konyha
nem kaphatja meg az NHP hitelfinanszírozást, mert a 100%-ban önkormányzati tulajdonban
lévő Kft-k nem jogosultak rá. Egyébként egy olyan autót javasoltam, aminek a motorja egy
kiforrott, bevált konstrukció. Döntsön a Laki-Konyha.
Mihalik Tibor képviselő: Jó, hogy több autókereskedő árajánlata is beérkezett, első
ránézésre a Ford hitelkonstrukciója igen kedvezőnek tűnik, de kiszámolva csak az első
időben alacsony a részlet, későbbiekben jóval magasabb. Ezeket is figyelembe véve az első
ajánlat a legkedvezőbb.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Megkérdezem Marikát, hogy a három ajánlat közül
melyik számára az elfogadható?
Tóthné Balla Mária a Laki-Konyha Kft. ügyvezetője: Én a Laci által adott ajánlatot
választanám. Még az is mellette szól, hogy megkérdeztem a másik két kereskedődőtől, hogy
a meglévő autót beszámítanák-e, de azt mondták, hogy nem. Nekem az is fontos, hogy a
mostanival ne legyen a továbbiakban gond. A Laci cége viszont beszámítja. Az ára is, és a
további részletek tekintetében is a Ducato típusú a legkedvezőbb. A paramétereihez sajnos
nem sokat értek, de én ezt választom.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás?
Bende László képviselő: Én szeretném bejelenteni a személyes érintettségemet.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Jó, először szavazásra bocsátom, a személyes
érintettség okán, hogy Bende László képviselő szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással úgy
döntött, hogy Bende László képviselő a személyes érintettsége okán szavazhat.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
184/2016. (X.13.) számú határozata
Laki-Konyha Kft. gépjármű vásárlásához hozzájárulás
Lakitelek Önkormányzat Képviselő- testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Laki-Konyha Kft. új gépjárművet vásároljon a
Formont Automobil Kft-től, és felhatalmazza Tóthné Balla Mária ügyvezetőt, hogy a
gépjármű vásárlását lebonyolítsa.

13. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Tóthné Balla Mária Laki-Konyha Kft. ügyvezető
- Irattár

Önkormányzati tulajdonú Kft-kel kapcsolatos tájékoztatás
/Tájékoztató kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Mielőtt rátérnénk ennek a pontnak a tárgyalására,
megkérem a Képviselő társakat, hogy hozzászólásukban sem személyt, sem neveket ne
említsenek! Folyamatban lévő ügyről van szó, ahol szabálytalanságok derültek ki. Jelenleg
ismeretlen személy ellen folyik az ügy, és nem szeretnénk senkit gyanúsítani. Nem szabad
senkinek a nevét említeni ezzel kapcsolatban. Ez egy általános tájékoztató. Az elmúlt két
hónapról két Kft is készített tájékoztatót. A Kft-nél beszámoltak arról, hogy a korábbi
időszakhoz képest lényegesen csökkent az üzemanyag fogyasztás.
A meghibásodott traktor javítására korábban érkezett árajánlat több százezer forintról.
Tóth Ferenc és munkatársai ezt megoldották százezer forint alatti összegből, és most már
lehet használni ezt a traktort is. Folyamatban van egyébként a korábbi számlák átvizsgálása,
de ez egy hosszabb folyamat.
Dékány Zoltánné képviselő: Rövid idő alatt nagyon alapos munkát végzett az új ügyvezető,
csak gratulálni tudok, köszönöm szépen!
Szentirmay Tamás alpolgármester: A kimutatást átnézve, a 2015. szeptember és a 2016.
szeptember hónap döbbenetes eltéréseket mutat. Itt a zölddel jelölt számokat
megmagyaráznád?
Tóth Ferenc ügyvezető: Ezek a számok a tankolás liter mennyiségét mutatják. A szippantó
gépjárműnél például 110 literes a tank a benzinkutas tankolásnál, és a számok a
többlettankolást mutatják.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Augusztus 31-én például 180 litert tankoltak a 110
literes tankba? Úgy látszik, az volt a gyakorlat, hogy a hónap utolsó napján tele tankolták a
járműveket. Mi 31-én, a munkaidő végén mentünk oda lezárni és nem láttam a raktárban
nagy mennyiségű gázolajat.
Tóth Ferenc ügyvezető: Volt valamennyi, de nem nagy mennyiség. Le is fényképeztük
egyébként. Szeptember 1-jén egyébként tankolással kezdtünk a benzinkútnál.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Igen, én is úgy emlékszem, hogy azokat a
gépjárműveket, amiknek nem működött számmérője, nem engedted dolgozni. Az előző
napon azt a gépjárművet pedig, aminek a tankja 110 literes, de 187 litert tankoltak bele és
reggelig a jármű nem volt használva, mégis kellett beletankolni, mert nem volt tele.
Mihalik Tibor képviselő: Közel azonos időszakról beszélünk, hasonló a munka tavaly
szeptemberben és az idei szeptemberben is. Összehasonlítottátok, a munkavégzést?

Tóth Ferenc ügyvezető: Ezt nem, de napi kimutatást kell végezni, és a tavalyi évben volt,
hogy egy ember egy géppel papíron napi 8 órát dolgozott. Fizikálisan képtelenség. Ilyen
géppel egy órából 45 percet lehet dolgozni.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Még annyit hozzátennék, hogy szeptember 1-jén a
6.00 órai munkakezdéskor bemutattam az új vezetőt és megkérdeztem a munkatársakat,
hogy esetleg van-e valakinek mondandója, bejelenteni valója. Négy munkatárs élt ezzel a
lehetőséggel, ezt jegyzőkönyvbe fel is vettük és átadtam az Ügyvéd úrnak.
Bende László képviselő: Még az üzemanyaggal kapcsolatban annyi, hogy meggyőződtetek
róla, hogy ez a tank valóban annyi, vagy ki lett cserélve esetleg?
Tóth Ferenc ügyvezető: Nem lett kicserélve a tank, a benzinkútnál tankolásnál ott álltam
mellette és nem fért bele egy literrel sem több.
Zobokiné Kiss Anita: Ezek a tájékoztatók a továbbiakban is hónapról hónapra
megtörténnek. Köszönöm Tóth Ferencnek az odaadó, lelkiismeretes munkát! Még annyit,
hogy majdnem minden munkatársad megkeresett, és kifejezte, hogy milyen jó a munkahelyi
légkör. Köszönjük csak így tovább!
Szentirmay Tamás: Hasonló a véleményem, ugyan még nem sok idő telt el, de meg lett
csinálva az átjáró, rend van az udvaron, ki lett vágva az útban lévő fa. Úgy látszik, Neked
egyszer kell mondani valamit. Köszönöm szépen.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem a
tájékoztató tudomásul vételét!

14. NAPIREND -

Tájékoztató a Laki-Gazda Kft. részére nyújtott tagi
kölcsönről
/Tájékoztató kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A munkabérek kifizetése, valamint a lejárt határidejű
számlák kifizetése miatt ez szükségszerű volt, de erről tájékoztattalak is benneteket. Erre a
szabályzat lehetőséget ad. A Laki-Gazda Kft vonatkozásában az is folyamatban van, hogy a
folyékony hulladék szállítása mennyire gazdaságos. Most már a tényleges üzemanyag
fogyasztás mellett vizsgáljuk, hogy mennyire gazdaságos. A Laki-Gazdánál dolgozó
munkatársak egy része átvételre kerül az Önkormányzathoz. Egyetlen munkatárs se lesz
elküldve. Ez most van folyamatban.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Ha nincs, kérem a tájékoztató tudomásul vételét!

15. NAPIREND -

A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2016.
évi költségvetésének módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.

A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
185/2016. (X.13.) számú határozata
A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének
módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2016.
évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.

16. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Pénzügyi csoport
- Irattár

Fogorvosi ügyelet ellátására vonatkozó megbízási
szerződés kötése
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
186/2016. (X.13.) számú határozata
Fogorvosi ügyelet ellátására szóló megbízási szerződés kötése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő- testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület elfogadja a SmileDent Kft. havi 20.000,- Ft-os ajánlatát a
fogorvosi ügyelet ellátására.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert, hogy a
SmileDent Kft-vel együttműködési megállapodást kössön Lakitelek lakosságának
fogorvosi ügyeleti ellátásáról.

17. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- SmileDent Kft.
- Irattár

Hozzájárulás a Laki-Gazda Kft. tulajdonában lévő
hulladékszállító gépjárművek értékesítéséhez
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Ennél a napirendi pontnál kicsit részletesebben
szeretnék beszélni, hiszen jelentős értéket képvisel ez a döntés. Bizottsági ülésen már
beszéltünk róla és folyamatosan tájékoztattam a Képviselő-testületet ezzel kapcsolatban. Azt
ugye tudjuk, hogy a Közszolgáltató meg szeretné vásárolni a gépjárműveket, és az, hogy
milyen áron, még folyamatban van. Egy igazságügyi szakértőt kértünk fel, hogy felmérje a
gépjárművek valódi értékét. Megkaptam az értékbecslést, az egyik autónál a könyvszerinti
értéknél magasabb, míg a másiknál jóval alacsonyabb értéket kaptunk. Mivel egy cég venné
meg mindkét autót, azt gondolom, hogy együttesen kellene számolnunk. A Laki-Gazda Kft.
jelentős összeggel tartozik a Csongrádi Hulladék lerakónak, annak a cégnek, akik meg
szeretnék vásárolni az autókat, ők azok, akik átvették a hulladékszállítást. Mindkét igazgató
volt nálam a napokban, mind a Hulladéklerakó, mind a Közszolgáltató igazgatója. Közöltem
velük, hogy nem áll módomban ettől az összegtől eltérni. Több órás megbeszélés után arra
jutottak, hogy jó, amennyiben a Képviselő-testület hozzájárul, megvásárolják azon az
értéken, amit az értékbecslő igazságügyi szakértő adott. Ebből az összegből rendezni
tudnánk a Kft tartozását és még maradna is. Megnéznénk még, hogy mennyi az a
kifizetetlen számla, amivel a Kft tartozik és kifizetnénk. Talán maradna valamennyi, hogy az
Önkormányzat felé is fizessen vissza a tartozásból.
Bende László képviselő: A Kft. létjogosultsága megváltozott. Nekünk folyamatosan
veszteséget termelt. Gyakorlatilag ellehetetlenült a működése, akkor viszont itt az idő, hogy
meg kell válni azoktól az eszközöktől, amik még értéket képviselnek. Ismerem egyébként a
szakértőt, nem véletlenül igazságügyi szakértő, megbízom benne. Javaslom, hogy adjuk el.
Nagyon fontos dologra hívnám fel a figyelmet, mindenhova oda kell írni, hogy nettó érték
plusz Áfa.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Igen sok beszélgetés előzte meg a tárgyalást, és végül
addig forgatta a tárgyalást a Polgármester asszony, hogy mindenbe beleegyeztek, és a
legmagasabb árat - amit a szakértő adott - fogadtatta el a szolgáltatóval. Mindenbe
beleegyeztek, kivéve az októberi bérleti díj kifizetését, mivel most bérlik ezeket a járműveket.
Köszönjük szépen Polgármester asszonynak, ez nagyon jó üzlet volt.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Folyamatosan nettó összegről beszéltünk, de ez
valóban kiegészítésre szorul a határozat-tervezetben. Akkor először szavazásra bocsátom
azt a határozat-tervezetet, ahol a jelzálog levételéről dönt a testület.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
187/2016. (X.13.) számú határozata
Hozzájulás a Laki-Gazda Kft. tulajdonában lévő hulladékszállító gépjárművek
értékesítéséhez
Lakitelek Önkormányzat Képviselő- testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Laki-Gazda Nonprofit Kft. tulajdonában lévő
MRY-707 frsz-ú, M.A.N./ Eurovoirie gyártmányú,TGM 18.240 / Cross 14 típusú,
valamint az MGW-970 frsz-ú, M.A.N./ Schörling gyártmányú,E63 26.314/ 3R 20 SE
típusú kommunális hulladék begyűjtő és szállító felépítménnyel felszerelt
tehergépkocsikról az egyetemleges jelzálog levételre kerüljön.

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Tóth Ferenc Laki-Gazda Kft. ügyvezető
- Irattár

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Ugyanezen határozat-tervezet második részében
hozzájárul a Képviselő-testület, hogy nettó 15.600.000 forint összegben értékesítse ezt a két
gépjárművet. Szavazásra bocsátom ezt a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
188/2016. (X.13.) számú határozata
Hozzájulás a Laki-Gazda Kft. tulajdonában lévő hulladékszállító gépjárművek
értékesítéséhez
Lakitelek Önkormányzat Képviselő- testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Laki-Gazda Nonprofit Kft. ügyvezetője az
értékbecslésben szereplő együttes áron nettó 15.600.000,- Ft-ért értékesítse az
MRY-707 frsz-ú, M.A.N./ Eurovoirie gyártmányú,TGM 18.240 / Cross 14 típusú,
valamint az MGW-970 frsz-ú, M.A.N./ Schörling gyártmányú,E63 26.314/ 3R 20 SE
típusú kommunális hulladék begyűjtő és szállító felépítménnyel felszerelt
tehergépkocsikat a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. ajánlattevőnek.

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Tóth Ferenc Laki-Gazda Kft. ügyvezető
- Irattár

17. NAPIREND -

Egyéb ügyek

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Ebben a pontban kérdés, hozzászólás van-e?
Dékány Zoltánné képviselő: A lakosság részéről érkezett kérdés hozzám, hogy lesz-e
kihelyezve konténer. Korábban volt, valamint lehet-e már valamit tudni, hogy a számlák
mikor érkeznek meg?
A lakosság részéről kerestek meg azzal is, hogy nagyon sok kert ápolatlan, gondozatlan.
Van, aki a szemetet is gyűjti az udvarában. Problémát okoznak még az Óvoda mellett a
gesztenyefák, amik ha nagy szél van, hozzáérnek a vezetékhez, ezért pillanatnyi
áramszünetet okoznak, valamint az a rengeteg kis gesztenye is és a lehulló levelek. Egyre
panaszosabb a dolog, ahogy öregednek a szomszédok. Még egy dolog, hogy következik a
halottak napja. Az lenne a javaslatom, hogy emlékezzünk a falu volt vezetőire, akik már
elhunytak. Menjünk ki közösen a sírjukhoz és emlékezzünk tisztelettel egy pár szál virággal,
vagy koszorúval.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Azt, hogy lesz-e kihelyezve konténer, megkérdezem a
Közszolgáltatótól.
Tóth Ferenc ügyvezető: Lesz kihelyezve, már beszéltünk róla.
Sütő Lászlóné óvodavezető: Annyira szép, gondozott ott a park, ahol korábban volt a
konténer. Ha lehetne, ne ugyanoda rakják.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Jó, keresünk egy alkalmas helyet a konténernek. A
számlákkal kapcsolatban annyit, hogy a napokban érkeznek. Nem egyben fogják megkapni,
meg lesz bontva. Áprilistól júliusig, illetve augusztustól idáig külön csekken lesz számlázva.
Az udvarokkal kapcsolatban folyamatosan mennek a felszólítások. Sajnos nem lehet azt
mondani, hogy az ingatlanok tulajdonosai jogkövetőek lennének, mert nem sokat
foglalkoznak vele. A Jegyző asszony fel is vetette, hogy a felszólítások utáni pénzbírság
hatásosabb lenne. Jelenleg azokkal a lehetőségekkel próbálkozunk, amik vannak, de egy
rendeletmódosítás is szóba került. Folyamatosan nézik egyébként, Fecó is és Dobos Zoli is
levélkihordás esetén, ezt szokták jelezni. Köszönjük az észrevételt!
A gesztenyefákkal kapcsolatban valóban többen is jelezték, hogy gond van vele. Meg fogjuk
vizsgáltatni a fákat, és ha beteg a fa, kivágatjuk és olyan kerül helyette ültetésre, ami nem
olyan magas növésű. Oda illőt ültetünk helyette.
Sütő Lászlóné óvodavezető: Szeretnék én is részt venni azon a megbeszélésen.
Mihalik Tibor képviselő: A kutyákkal kapcsolatban kerestek meg, hogy elég sok kutya
elkóborol éjszakánként, ezzel kapcsolatban beszéltünk már Jegyző asszonnyal. Most megint
a kutyák kóborlási időszaka van. Az ”együttélés szabályainak” a kutyatartókra is
érvényesnek kell lenni.
A másik az udvarok rendezettsége, illetve annak hiánya. Nem csak a fű, illetve a gaz a
probléma. Sajnos vannak olyan udvarok, ahol mindenféle dolog van felhalmozva. Nem csak
közegészségileg aggályos, hanem rontja az utca képet is.
A bizottsági ülésen már beszéltünk róla, hogy Lakitelek és Kapásfalu között másfél éve
útjavítás volt. Jó lenne a Közútkezelővel felvenni a kapcsolatot, hogy az óta is a burkolati
jelek hiányoznak. Jó lenne, ha a legközelebbi falugyűlésen a Közútkezelőségtől is jelen
lehetne valaki.

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Elküldtük a levelet a Közútkezelőnek, a választól függ
a további.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Szeretném megköszönni mindenkinek, aki az első
Lakiteleki nap megrendezésében, szervezésében részt vett! Példa értékű, és remélem, hogy
ez a nap hagyománnyá fog válni.
Dakóné Harkai Csilla képviselő: Én is szeretném megköszönni az Óvoda vezetőjének a
szüreti felvonulás kapcsán végzett munkát. Hihetetlen munka van benne, ahogy az
óvodásokkal végigvitte az egészet.
Az óvónéniknek és minden résztvevőnek, nagyon köszönöm!
Tótné Balla Mária, a Laki-konyha Kft. ügyvezetője: Élnék a lehetőséggel, hogy
elmondjam, Polgármester asszony javaslata a kétfajta menü, választási lehetősége bevált.
Sok pozitív visszajelzést kapunk.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Köszönöm, különösen a Gondozási Központban
örülnek neki. Tudom, hogy több munkával jár ez részetekre, de ezek szerint megéri.
Köszönöm szépen a hozzáállást!
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Ha nincs több hozzászólás, megköszönöm a részvételt
és a Képviselő-testületi ülést bezárom.

kmf.

Zobokiné Kiss Anita
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa
jegyző

