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Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 12-én tartott rendes,
nyílt üléséről.

Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai: Zobokiné Kiss Anita
Szentirmay Tamás
Bende László
Csikós Mihály
Dékány Zoltánné
Mihalik Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

jegyző
aljegyző
Gondozási Központ megbízott vez.
Laki-Konyha Kft. int. vezetője
Községi Könyvtár intézményvezetője
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
a Bácsvíz Zrt. főmérnöke
Bácsvíz Zrt. képviselője
jegyzőkönyvvezető

dr. Pethő Anada Zsuzsa
Kozák-Ágó Szilvia
Gálné Csomós Mária
Tóthné Balla Mária
Szabó Istvánné
Sütő Lászlóné
Sütő Vilmos
Nádasdi Ábel
Németh Nóra

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselőtestületi ülésen, külön köszöntöm a Bácsvíz Zrt. képviselőit. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület határozatképes, hat képviselő jelen van.
Már a bizottsági üléseken is felvettünk plusz egy napirendi pontot, melyet itt is javaslok
felvenni. Címe: „Döntés a Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztály javaslatáról”. Ezzel bővülne a napirend a kiküldött
napirendhez képest. Ezzel a módosítással szavazásra bocsátom a napirendet.
A Képviselő-testület a módosított napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
NAPIREND:
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 27/2016. (X.14.) számú önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
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2. Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása és tájékoztatás a 2016. évi
szabadság ütemtervtől eltérő igénybevételéről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
3. Bácsvíz Zrt. szennyvízkezelő hálózat felújítási munkái
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
4. Településrendezési terv M44-es út kijelölése okán tervezett módosítás partnerségi
egyeztetésének lezárása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
5. Polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
6. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
7. A 2017. évi kitüntető díjak adományozására történő felhívás közzététele
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
8. Hozzájárulás Tiszaalpár Nagyközség várossá nyilvánításához
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
9. Döntés a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi
Felügyeleti Osztály javaslatáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
10. Egyéb ügyek
ZÁRT ÜLÉS
11. A Gondozási Központ intézményvezetői beosztásra vonatkozó pályázati kiírás
jóváhagyása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
12. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Elnöksége, mint Földbizottság
által BACS01-05198-7/2016 iktatószámú állásfoglalásával szemben Dr. Zlatniczky
Tamás ügyvéd (mint Balzarin Silverino és Balzarin Paolo vevők képviselője) által
előterjesztett kifogás elbírálása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Előre szeretném venni a 3. napirendi pontot.
amennyiben a Képviselő-testület elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület a 3. napirendi pont előre vételét 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
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3. NAPIREND -

Bácsvíz Zrt. szennyvízkezelő hálózat felújítási munkái
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A Bácsvíz Zrt. szennyvízkezelő hálózat felújítási és
pótlási munkákat végzett a szennyvízteleppel kapcsolatban, melynek összegével, a
gyakorisággal, valamint a további beruházásokkal kapcsolatosan kérdések merültek fel. Át is
adom a szót a Bácsvíz Zrt. képviselőinek.
Sütő Vilmos Bácsvíz Zrt. főmérnöke: Három kérdéscsoport merült fel. A GFT. folyamat, a
tárgyi eszközök selejtezése és a tőserdei részen a szennyvízcsatorna építés.
A GFT a Gördölő Fejlesztési Terv. A 2011-ben megjelent Víziközmű Törvény írja elő ennek
a készítését, valamint ennek a törvénynek van egy kísérő végrehajtó kormányrendelete, a
2008/2013. sz. Korm. rendelet. Ennek 2016-ban megjelent a módosítása, melyben leírásra
kerül, hogy kinek mi a felelőssége. Az ellátásért felelős az Önkormányzat. Valamint van az
üzemeltető, jelen esetben a Bácsvíz Zrt. Van egy megbízásunk az önkormányzatoktól, mely
szerint ezeket a GFT-ket mi készítjük el, majd jóváhagyásra elküldjük a Képviselő-testület
részére minden év szeptember 15-ig. Előzetesen felmérjük, hogy mire van szükség, mi az,
ami karbantartás, mi a felújítás, illetve pótlás. Felújítás pl. hogy van egy műtárgy, melynek a
felülete korrodált, akkor azt fel kell újítani. Van egy csatorna-hálózat, mondjuk meg van
süllyedve, ki kell ásni, vagy újból meg kell építeni azt a részt, akkor azt fel kell újítani. Az
átemelőkben szivattyúk vannak, melyeknek az élettartama 7-10 év kb. és ez alatt az évek
alatt többször fel kell újítani. Mikor felújítás egy szivattyú és mikor karbantartás? Akkor, ha a
bekerülési értékének több mint a felét rá kell költeni. Pl. ha van egy 600 ezer Ft értékű
szivattyú, melynek javítása meghaladja a 300 ezer Ft-ot, akkor az felújítás. A másik
kritérium, ha egy fő alkatrészt kell rajta cserélni.
Amikor elkészült a Gördülő Fejlesztési Terv a 2017. évre, azt 2016 augusztusában elküldtük
jóváhagyásra, de ezt megelőzően írtunk egy levelet az önkormányzatoknak, hogy milyen
igényük van Víziközmű rendszerek beruházására, legyen az ivóvíz- vagy szennyvízcsatorna.
Az önkormányzatok hellyel-közzel ezt megküldték, az igényeket beépítettük, ha úgy láttuk,
hogy van hozzá forrás. Azt is kértük, hogy ha az önkormányzat megjelöli, hogy milyen
beruházást szeretne, akkor jelölje meg azt is, hogy milyen forrásból kívánja a költségeit
fedezni. Ez lehet önerő, lehet pályázati forrás, illetve lehet a bérleti díj terhére is. Mikor
mindezeket összeállítottuk, elküldtük a Magyar Energetikai és Közmű Hivatalnak. A 2017-es
még nincs jóváhagyva, mert kétszer kértek hiánypótlást. Ha az Energia Hivatal jóváhagyja és
visszaküldi részünkre, akkor ebben van egy táblázat, melynek van egy vizes része és van
egy csatornás része, és településenként fel van sorolva, hogy milyen munkálatokat
szeretnénk elvégezni 2017-ben.
Akkor nézzük Lakitelek esetében a Zalán és a Napsugár utca szennyvízcsatorna-hálózat
építését. Ez a beruházás 20 millió forintra van költségelve és a forrás a bérleti díj. Szivattyúk
és egyéb gépészeti elemek felújítása, pótlása, a szennyvízcsatorna-hálózat 4 millió Ft bérleti
díj. Villamos és irányítástechnikai berendezések felújítása, pótlása 2 millió Ft, forrás bérleti
díj. Havária, rendkívüli helyzetből adódó feladat 2 millió Ft, forrás bérleti díj.
Tehát jóváhagyás után hogyan hajtjuk végre a feladatokat? Ha szivattyút akarunk
beszereztetni, akkor megversenyeztetjük a Bácsvíz Zrt. belső szabályozása alapján, melyet
egyébként a Bácsvíz közgyűlése fogad el. Kiválasztjuk a legjobb ajánlattevőt, itt kell, hogy
elmondjam, hogy ha 50 millió érték fölötti beszerzésről van szó, akkor már
közbeszereztetnünk kell. Most már elértük azt, hogy az 55 településnél 1800-2000 db
szivattyúnk van és ennek a darabonkénti átlagértéke 1 millió forint. Kiválasztjuk a legjobb
nyertest, leszerződünk vele, megrendeljük a szivattyút, amikor megérkezik, beépítjük. Ekkor
jön egy olyan folyamat, amikor belép az önkormányzat. Beépítjük a szivattyút és
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beüzemeljük, akkor egy beüzemelési jegyzőkönyvet a helyi üzemvezető úr aláír, azt elküldi a
központba, ahonnan készítenek egy teljesítési igazolást, iiküldik az önkormányzat címére,
Polgármester asszony megnézi, hogy igen benne volt a GFT-ben, a Bácsvíz beszerezte,
beüzemelte, és a teljesítésigazolást aláírja. Aláírást követően visszaküldi a Bácsvíznek, és
akkor kiszámlázzuk ezeket a szivattyúkat. Abban az esetben, ha van olyan bérleti díj nálunk,
(ugye negyedévente utaljuk) amiből le tudjuk vonni, akkor levonjuk, és annyival kevesebb
bérleti díjat utalunk az önkormányzat részére.
Ha nincs nálunk bérleti díj, akkor
kiszámlázzuk, és az önkormányzat fizeti ki a jó esetben külön számlán gyűjtött bérleti díjból.
Még egy dolgot nem mondtam el. Mielőtt a szivattyúkat megrendeljük, írunk egy
polgármesteri engedélykérő lapot, amelyet jelen esetben is küldtünk decemberben, ebbe
bele van írva, hogy milyen szivattyút akarunk vásárolni, milyen összegben, milyen célra. Ha
ezt Polgármester asszony elfogadja és aláírja, akkor kerül megrendelésre.
Miért gördülő? Azért mert sokszor előfordul az, hogy egy adott évben tervezett munkát nem
tudunk befejezni abban az évben, áthúzódik a következő évre.
Az önkormányzatokkal egy bérüzemelési szerződésünk van, melynek melléklete a tárgyi
eszközök konkrét felsorolása, melyeket mi átvettünk bérüzemelésre. Ezért fontos az, hogy
ha az önkormányzat pl. önerőből megépít egy csatornát, akkor arról nekünk tudni kell. Mert
az víziközmű. A víziközmű beruházást csak úgy lehet végrehajtani, hogy szerepeltetni kell a
GFT-ben, továbbá a terveket mi szeretnénk látni, hogy olyan mű készüljön el, mely
szakmailag jó, és ha elkészült, a műszaki átadásról is kell, hogy kapjunk egy átadás-átvételi
jegyzőkönyvet, mert ez alapján mi is nyilvántartjuk. Az új beruházások felvezetésre kerülnek,
amiket pedig kiselejtezünk, azok kivezetésre kerülnek. A bérüzemelési szerződés mellett van
minden önkormányzattal egy vállalkozási szerződésünk is mely arról szól, hogy ezen pótlási
és felújítási munkák elvégzésével az önkormányzatok megbízzák a Bácsvíz Zrt-t.
A következő a selejtezés. Ha van egy olyan szivattyú, melyet nem lehet javítani, akkor
teszünk egy selejtezési javaslatot a bizottság felé, az negyedévente összeül, és ha azt
mondja, hogy igen, elfogadja a javaslatot, akkor azt a szivattyút le kell selejtezni. Ha nem
Bácsvíz tulajdonról van szó, hanem önkormányzati tulajdonról, akkor mi nem selejtezhetjük
le, csak javaslattal élhetünk az önkormányzat felé a selejtezésre. Akkor visszahozzuk a
szivattyút a telepre, és megkérdezzük az önkormányzatot, hogy hozzájárulnak-e a
selejtezésre. Ha igen, akkor azt el is szállíthatják onnan.
A beruházással kapcsolatosan a Zalán utca belterület, illetve a Tőserdőben lévő Napsugár
utca csatornázásáról lenne szó. Országosan most tartanak ott, hogy a 2000 fő alatti
településeken lévő csatornázásokra vannak kiírva pályázatok, majd ha ez megvalósul, akkor
utána, dönti el a Kormány és az Európai Unió, hogy a belterületen kívüli részeken támogatjae a csatornaépítést. Most erről még nem beszélhetünk. Nézzük az üdülőterületi igényeket.
Három igény esetén én azt javaslom, hogy ne épüljön csatorna-hálózat, illetve ha igen, akkor
ne az önkormányzat fizesse ki, mert három vállalkozás miatt csatornát építeni nagyon
gazdaságtalan. Üzemeltetni, közműadót fizetni stb.
Én egy egyedi tisztító berendezést javasolnék és azt ott mindjárt el is szikkasztani, ami kb. 1
millió forint költségű. Ez megoldaná az ottani vállalkozók problémáját.
Csikós Mihály képviselő: Azt kérdezném, hogy ezeket a tisztító műveket befolyásolja-e egy
esetleges magas talajvízszint? Mert árvíz esetén igen magas szokott lenni a vízszint.
Sütő Vilmos főmérnök: Igen befolyásolja, akkor nem tud üzemelni. Ehhez az kell, hogy a
talajvízszint a terepszint alatt, kb. 70-80 cm alatt legyen.
Szentirmay Tamás
tisztítórendszernek?

alpolgármester:

Hány

m3-esnek

kellene

lenni,

ennek

a
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Sütő Vilmos főmérnök: Különböző nagyságrendek vannak, attól függ, hogy mennyi a napi
szennyvíz mennyisége illetve, hogy mennyi a napi ivóvízfogyasztás. Ha 1 m3, akkor 1 m3-es
kell, ha 4 m3, akkor 4 m3-esre van szükség.
Bende László képviselő: A terv az lenne, hogy erre a gerincre később többen is
rácsatlakozhatnának. Ez lenne az alap, majd később többen is rá tudnának csatlakozni. Amit
Ön mond, az nekem nagyon szimpatikus, de akkor az egész faluban így kellet volna csinálni.
Nem lenne szükség olyan hatalmas művekre, melyek épültek. Ezek szerint lehetett volna kis
közösségi utcánként is megoldani. De eddig pont arról volt szó, hogy mindenki kössön rá,
most pedig ne. Van-e ennek műszaki akadálya, hogy csatorna kiépítésre kerüljön?
Sütő Vilmos főmérnök: Egészen addig, míg valaki a saját maga költségén építi meg, addig
a meghibásodás javítása is őt terheli. Amikor közpénzből épül, akkor már nem. Miért is nem
javasoltuk ezt a belterületen? Van egy bizonyos teleksűrűség, ahol gazdaságos a csatorna
megépítése. Kb. 1 km-en belül 50 teleknek kell lenni, ahol gazdaságos. Továbbá akkor
gazdaságos, ha gravitációs a csatorna. Ha mondjuk kevesebb, pl. a fele, 25-30, akkor már
nyomott csatorna, ha pedig még kevesebb van 1 km-en belül, akkor jönnek elő ezek a kis
tisztítók. Itt Lakiteleken gazdaságos volt a csatorna megépítése.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Kapcsolódnék Laci felvetéséhez, hogy nem három
vállalkozásról van szó, hanem ők hárman indították el. 400 méteren kb. 20 vállalati üdülő
van, és még ehhez jön hozzá az 5 vendéglátó egység. Így már amit Ön mondott, arányosítva
az 1 km-re jutó rákötések számát, gazdaságosnak tekinthető. Nyilván az önkormányzat sem
gondolta azt, hogy 20 millió forintért három vállalkozásnak csatornát építünk, hanem
úgymond egy gerincvezeték megépítésében gondolkodtunk, melyre a későbbiek során a
többi utcát is hozzá lehet csatlakoztatni.
Sütő Vilmos főmérnök: Ez így már gazdaságos lehet, de át kell adni a tulajdont az
önkormányzatnak. Szakmailag azt javaslom, hogy a bérleti díjat csak akkor fordítsa az
önkormányzat a csatorna megépítésére, ha az vissza is jön.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Ezt mi is így gondoltuk.
Mihalik Tibor képviselő: A gépészeti berendezések élettartama kiszámítható? Mint látjuk,
igen költséges, hiszen egy szivattyú 3 millió forint.
Sütő Vilmos főmérnök: Nagyjából eddig 5-10 év. Iparkodunk cserénél jobb minőségeket
beszerezni, remélhetőleg hosszabb lesz az élettartam is. De a lakosság az, aki a legtöbbet
tud tenni azért, hogy a szivattyúk élettartama minél tovább tartson, hiszen ha nem odaillő
tárgyakat öntenek a csatornába, pl. nagyméretű darabos tárgyat, akkor az könnyen
megrongálhatja a szivattyút.
Mihalik Tibor képviselő: Kérdezni szeretném, hogy kivitelezési probléma-e, vagy elfogyott a
föld a vízvezeték felett, mert Kapásfaluban most sorba fagytak el a vezetékek.
Sütő Vilmos főmérnök: Nem tudtam róla, de utána fogok nézni. Valószínű, hogy a
földtakarással kell megoldani. Nem szabadna elfagynia, ha elég mélyen van a vezeték.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Köszönjük szépen a részletes válaszokat! Amennyiben
nincs további hozzászólás, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet Pénzügyi Bizottság
által is javasolt kiegészítéssel, vagyis, hogy a bejelentő lapon szereplő összegeket mind az
1. és 2. pontba emeljük be. Tehát az 1. pontban szerepeljen az 547.684 Ft + ÁFA összeg, a
2. pontban pedig a 2.739.891 Ft + ÁFA összeg.
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A Képviselő-testület a módosított határozat-tervezetet
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
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igen

szavazattal,

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (I.12.) számú határozata
Bácsvíz Zrt. szennyvízkezelő hálózat felújítási munkái
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Bácsvíz Zrt. alább
részletezett beszerzéseit és kijelenti, hogy annak megvalósításához szükséges saját
forrást biztosítja.
1.) Lakiteleki szennyvíztisztító telep irodai helységének vezérlő szekrényében lévő PLC
vezérlő egység felújítása (547.684 Ft + ÁFA)
2.) A Lakiteleki végátmelőben működő két szivattyú közül a „kettes” szivattyú (NP 3171
SH) cseréje. A Kapásfalui átemelő aknában lévő kisebb méretű (DP 3068.170 HT
201) szivattyú cseréje (2.739.891 Ft + ÁFA).

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

1. NAPIREND -

- Beruházási Csoport
- Gazdálkodási Csoport
- Irattár

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 27/2016. (X.14.)
számú önkormányzati rendeletének módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Ez a módosítás elsősorban arról szól, hogy azokat a
keretösszegeket megemelhessük, ami a szociálisan rászorulóknak adható. Ebben az évben
a minimál bérek is változtak, ehhez igazítva emeljük az egy főre eső minimál összeget.
Továbbá ezen a kérelem lapon, amiken kérdések vannak, módosítsunk, ugyanis ez a döntés
meghozatalnál megkönnyíti a munkatársak munkáját.
Dékány Zoltánné képviselő: humán bizottsági ülésen már tárgyaltuk és egyetértettünk a
módosítással.
Bende László képviselő: A pénzügyi bizottsági ülésen mi is átbeszéltük, és csak üdvözölni
tudom, hogy az Önkormányzat erre is oda figyel.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Ha nincs további hozzászólás, szavazásra bocsátom a
rendelet-tervezetet.
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A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (I.13.) számú önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 27/2016. (X.14.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatokról 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 Unió vonatkozó jogforrásait is- az önkormányzat által
pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról és szolgáltatásokról a következő
módosító rendeletet (a továbbiakban: R) alkotja.
1. §
A rendelet 7.§ (2) bekezdésében a „250%-át” szövegrész helyébe a „300 %-át” szövegrész
lép.
2. §
A rendelet 12.§ (2) bekezdés a) pontjában a „150%-át” szövegrész helyébe a „200 %-át”,
valamint a „200%-át” szövegrész helyébe a „250 %-át” szövegrész lép.
3. §
A rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„2 számú melléklet:
Kérelem
Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
megállapításához

Személyi adatok
A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ............................................................................................................................................................
Születési neve: .............................................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................................................
Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..............................................................................................................
Lakóhelye: __ __ __ __ irányítószám …................................................................................. település
............................................utca/út/tér ............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
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Tartózkodási helye: __ __ __ __ irányítószám .......................................................................... település
...........................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

Családi állapota:
elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van)
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

__ __ __

__ __ __ __ __ __

Állampolgársága: ..........................................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): ........................................................................................................
Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ………… fő.
Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
(háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek közössége)
Név
Születési név

Születési
hely,
idő

Anyja neve

Társadalombiztosítási Hozzátartozói
Azonosító Jele
minőség

Jövedelem

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Dátum:………………………………………

…………………………………….
Kérelmező aláírása
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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.

Lakásviszony
A támogatással érintett lakás nagysága……….m

2

A lakásban tartózkodás jogcíme:

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadás, amelyhez a támogatást igénylem:
(A kiválasztott kiadás előtti négyzet X-szel jelölendő!)
lanyáram-fogyasztás díja,

albérleti díj költségéhez megállapított támogatást az alábbiak szerint kérem:
Pénztárból
Folyószámlára utalva (számlaszám: ……………………………………………………………….
folyószámlát vezető pénzintézet neve: ………………………………………….)
(a megfelelő rész aláhúzandó)
Nyilatkozat
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek* (A megfelelő rész aláhúzandó!),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is
rendelkezik.
A kérelemmel érintett lakásban 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 felötlésének elektronikus úton, a
fogyasztó javára történő teljesítését)
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Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló
szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján –
ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

Kelt: ……….. év ……………………..hó ……. nap

………………………………………………
Kérelmező aláírása

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

4. §
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lakitelek, 2017. január 12.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

2. NAPIREND -

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása és
tájékoztatás a 2016. évi szabadság ütemtervtől eltérő
igénybevételéről
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Mihalik Tibor képviselő: Én azt szeretném kérni, hogy a Polgármester asszony
szabadságának ideje alatt az Alpolgármester úr elérhető legyen.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Természetesen, egyeztetjük. Szeretném bejelenteni
személyes érintettségemet és először ezt bocsájtom szavazásra.
A Képviselő-testület 3 igen, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem járul hozzá,
hogy a polgármester szavazzon ebben a napirendi pontban.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsájtom a határozat tervezetet.
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A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (I.12.) számú határozata
A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
Zobokiné Kiss Anita polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervét a táblázatban
foglaltak szerint jóváhagyja.
Kezdete
01.05.
01.16.
02.20.
03.03.
04.18.
07.17.
10.24.
11.22.
12.18.
Összesen:

4. NAPIREND -

Vége
01.05.
01.20.
02.24.
03.05.
04.28.
08.04.
10.31.
11.24.
12.29.

Munkanapok száma
1
5
5
3
9
15
6
3
8
55

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Pénzügyi csoport
- Irattár

Településrendezési terv M44-es út kijelölése okán tervezett
módosítás partnerségi egyeztetésének lezárása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (I.12.) számú határozata
Településrendezési terv M44-es út kijelölése okán tervezett módosítás partnerségi
egyeztetésének lezárása
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Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
1.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a partnerségi egyeztetés
során beérkezett lakossági és más szerv észrevételeit.
2.) A Képviselő-testület javasolja a véleményezési eljárás folytatását az állami főépítészi
feladatokat ellátó megyei kormányhivatal záró szakmai véleményének kikérésével.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

5. NAPIREND -

- Beruházási Csoport
- Rédeiné Bondor Klára tervező
- Irattár

Polgármester illetményének megállapítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor mielőtt
szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet, bejelentem személyes érintettségemet. Kérem,
először hogy erről szavazzunk!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással ellentartózkodás nélkül
hozzájárul, hogy a polgármester szavazzon.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (I.12.) számú határozata
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Zobokiné Kiss Anita polgármester havi illetményét a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2)
bekezdés és (4) bekezdés d) pontja alapján 548.400,- forintban állapítja meg.
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A Képviselő-testület Zobokiné Kiss Anita polgármester havi költségtérítését a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6)
bekezdése alapján 82.260,- forintban állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri dr. Pethő Anada Zsuzsa jegyzőt, hogy a polgármester
havi illetményének, valamint költségtérítésének folyósításához szükséges iratokat
készíttesse el és továbbítsa a Magyar Államkincstár felé.

Felelős: dr.Pethő Anada Zsuzsa jegyző
Határidő: azonnal
Értesül:

6. NAPIREND -

- Pénzügyi csoport
- Irattár

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Mindenki tudja, hogy Alpolgármester úr társadalmi
megbízással végzi ezt a feladatot, azonban el kell mondanom, hogy minden nap bejár
dolgozni, maximálisan segíti a munkámat, valamint kiveszi a részét a feladatok ellátásában.
Itt kell elmondanom azt is, bár nem tartozik szorosan a napirendhez, hogy a Képviselőtársak is teljes odaadással vesznek részt a feladatok elvégzésében. Nagyon köszönöm!
Mihalik Tibor képviselő: Dicsérni tudom Alpolgármester úr tevékenységét.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Köszönöm! Én szeretném bejelenteni személyes
érintettségemet.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Kérem a Képviselő társakat, hogy először döntsünk
arról, hogy Alpolgármester úr szavazzon-e ebben a napirendi pontban!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
hozzájárult, hogy az Alpolgármester úr szavazzon.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (I. 12.) számú határozata
Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
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A Képviselő-testület Szentirmay Tamás alpolgármester havi tiszteletdíját a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §
(2) bekezdése alapján 246.000,- Forintban állapítja meg.
A Képviselő-testület Szentirmay Tamás alpolgármester havi költségtérítését a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §
(3) bekezdése alapján 36.900,- Forintban állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri dr. Pethő Anada Zsuzsa jegyzőt, hogy az
alpolgármester havi tiszteletdíjának, valamint költségtérítésének folyósításához
szükséges iratokat készíttesse el és továbbítsa a Magyar Államkincstár felé.

Felelős: dr. Pethő Anada Zsuzsa jegyző
Határidő: azonnal
Értesül:

7. NAPIREND -

- Pénzügyi csoport
- Irattár

A 2017. évi kitüntető díjak adományozására történő felhívás
közzététele
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás?
Dékány Zoltánné képviselő: A civil szervezetekhez kiment-e az írásbeli értesítés?
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Nem küldtünk, mert minden egyéb módon közzétettük
a felhívást, de nincs akadálya.
Bende László képviselő: A későbbiekre vonatkozóan javasolni fogom, hogy csökkentsük a
kiosztható díjak számát.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további 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
6/2017. (I.12.) számú határozata
A 2017. évi kitüntető díjak adományozására történő felhívás közzététele
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete a Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező felhívást az önkormányzat
honlapján közzéteszi.
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Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Irattár

FELHÍVÁS
Felhívom a lakiteleki polgárok, a helyi egyházak, egyesületek és civil közösségek tagjait, a
helyi intézményvezetők, önkormányzati képviselők, valamint a lakosság figyelmét, hogy
javaslatot tehetnek kitüntető díjak adományozására.
Kitüntető címek
„Lakitelekért Emlékérem” cím adományozható azoknak a természetes, jogi személyeknek
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik Lakitelek fejlesztésében, a
társadalmi, szociális, kulturális vagy gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően
hasznos munkát végeztek, és ennek révén Lakitelek értékeit növelő, maradandó
eredményeket értek el, valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és magánéletben
egyaránt.
Szakmai kitüntető díjak
(1) „Lakitelek Közszolgálati Díja” adományozható azon természetes személyeknek, akik
Lakitelek közszolgálatában, köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyban hosszú időn
át kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely jelentős szellemi alkotással hozzájárultak a
közszolgálat színvonalának emeléséhez, s ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és
a szolgáltatást igénybe vevők körében, valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és
magánéletben egyaránt. Rövidítése: Közszolgálati díj.
(2) „Lakitelek Közművelődési Díja” adományozható azoknak a természetes vagy jogi
személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik kiemelkedő
eredményt értek el a kulturális és közművelődési munka irányításában, az ifjúság
művelődéséért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek
kidolgozásában és meghonosításában, s mindezek mellett kitűnnek társadalmi
aktivitásukkal, valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és magánéletben egyaránt.
Rövidítése: Közművelődési díj.
(3) „Lakitelek Pedagógiai Díja” adományozható azoknak a természetes vagy jogi
személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik kiemelkedő
eredményt értek el a helyi óvodai, iskolai vagy intézeti oktató-nevelő munkában, a
tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján
élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és
alkalmazásában, életművükkel példát mutatnak a jelen fiataljainak, valamint magatartásuk
példaértékű a közösségi és magánéletben egyaránt. Rövidítése: Pedagógiai díj.
(4) „Lakitelek Közegészségügyi és Szociális Díja” adományozható Lakitelek
egészségmegőrzése és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő
orvosoknak, gyógyszerészeknek, ápoló és kisegítő személyeknek, jogi személyeknek, vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik a lakitelekiek egészség
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megőrzése érdekében kiemelkedő munkát végeztek, valamint magatartásuk példaértékű a
közösségi és magánéletben egyaránt. Rövidítése: Közegészségügyi díj.
(5) „Lakitelek Testnevelési és Sport Díja” adományozható azoknak a természetes vagy
jogi személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, csapatoknak,
akik a hazai vagy nemzetközi sportéletben nyújtott teljesítményükkel kiemelkedő
eredményeket értek el, s e teljesítményükkel Lakitelek jó hírét öregbítették, valamint
magatartásuk példaértékű a közösségi és magánéletben egyaránt. Rövidítése: Testnevelési
és Sport díj.
(6) „Lakitelek Közbiztonságáért Díj” adományozható azoknak a természetes vagy jogi
személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik a helyi
lakosság anyagi-személyi biztonságának megőrzése, a település közbiztonságának
megerősítése érdekében hosszú éveken át áldozatkész és felelősségteljes munkát
végeztek, akár rendőri, tűzoltói, vagy polgárőri tevékenység révén, valamint magatartásuk
példaértékű a közösségi és magánéletben egyaránt. Rövidítése: Közbiztonságért díj.
(7) „Lakitelek Ifjúsági Díja” adományozható azoknak a 30. életévüket be nem töltött
természetes személyeknek, vagy olyan jogi személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezeteknek, akik a tanulmányaik során, illetve szervezetek esetében az
ifjúság nevelése, kulturált szabadidő eltöltése terén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, s e
teljesítményükkel Lakitelek jó hírét öregbítették. Követendő példát állítottak a jövő
generációk számára, vagy helyi tevékenységük során a lakiteleki ifjúság szabadidejének
kulturált, hasznos eltöltése terén kimagasló eredményeket értek el, valamint magatartásuk
példaértékű a közösségi és magánéletben egyaránt. Rövidítése: Ifjúsági díj.
A javaslatokat 2017. február 01. napjáig írásban lehet benyújtani Lakitelek polgármestere
részére. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy vagy közösség adatait,
munkásságának, tevékenységének részletes ismertetését. Felhívom figyelmüket, hogy a
határidőn túl érkezett javaslatok az odaítéléskor nem vehetők figyelembe.
A beérkező javaslatokat a Képviselő-testület kulturális szakterülettel foglalkozó bizottsága
véleményezi. A kitüntető díjak odaítéléséről a Képviselő-testület zárt ülésen határoz.
Átadásukra ünnepélyes keretek között a település március 15-i ünnepségén kerül sor.

8. NAPIREND -

Hozzájárulás Tiszaalpár Nagyközség várossá
nyilvánításához
/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.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017. (I.12.) számú határozata
Hozzájárulás Tiszaalpár Nagyközség várossá nyilvánításához
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zobokiné

Kiss

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul
várossá nyilvánítására tett kezdeményezéséhez.

Anita

Tiszaalpár

előterjesztését
Nagyközség

A Képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert, hogy a
támogató nyilatkozatot készítse el és küldje meg Tiszaalpár Nagyközség
Önkormányzata részére

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

9. NAPIREND -

- Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata
- Irattár

Döntés a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály javaslatáról
/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
8/2017. (I.12.) határozata
Döntés a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi
Felügyeleti Osztály javaslatáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület elfogadja Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya 2017. január 06-án kelt
BKB/001/227-1/2017. számú javaslatában foglaltakat.
Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- BKM Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Oszt.
- Irattár
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10. NAPIREND -

Egyéb ügyek

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A Laki-Konyha Kft. vezetője részéről
hogy szeretné tovább folytatni a konyha épületének felújítását. Amikor ez a
már kiküldtük a napirendi pontokat, de semmi akadályát nem látom, hogy
képviselő-testületi ülésen ezt napirendre tűzzük. Addig is egyeztetünk
kimegyünk a konyhához és ott személyesen elmondhatod, hogy mi az,
felújítani.

érkezett kérés,
kérés érkezett,
a legközelebbi
egy időpontot,
amit szeretnél

Tóthné Balla Mária, a Laki-konyha Kft. ügyvezetője: Örömmel számolok be arról, hogy a
felújítás első üteme befejeződött 100%-os minőségben és időben.
Szentirmay Tamás alpolgármester: A rendkívüli hideg idő szükségessé teszi a még
nagyobb odafigyelést a külterületen élőkre. Személyesen is felkerestem ezeket az
embereket. A belterületen történt egy sajnálatos eset egy idős, egyedül élő embernél.
Kórházba szállíttattuk, a Hivatal pedig saját költségén kitakaríttat nála mire visszajön, és
próbálunk olyan körülményeket teremteni, hogy az megfelelő legyen számára.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Amennyiben nincs további hozzászólás, a nyílt ülést
bezárom, és zárt ülést rendelek el.

kmf.

Zobokiné Kiss Anita
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa
jegyző
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