JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő - testületének
2017. április 26 -i rendkívüli, nyílt üléséről

Rendeletek: Határozatok: 62, 63, 64/2017. (IV.26.)

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 26-án tartott
rendkívüli üléséről.
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Zobokiné Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a rendkívüli
Képviselő-testületi ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, minden
képviselő jelen van. A napirendi pontokkal kapcsolatban, van-e valakinek kérdése,
hozzászólása?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a napirendet, aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.

NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS
1. 55/2017. (IV.13.) számú határozat módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
2. Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
3. Helyi foglalkoztatási együttműködésben részvétel
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

1. NAPIREND -

55/2017. (IV.13.) számú határozat módosítása
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Korábban döntött a Képviselő-testület a határozat
meghozataláról, azonban pontosítani kell az összegeket. Ezért van szükség erre a
módosításra. Van-e az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet, aki elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2017. (IV.26.) határozata
55/2017. (IV.13.) számú határozat módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az alábbiakban részletezett
pályázat megvalósítását, valamint kijelenti, hogy annak megvalósításához szükséges
saját forrást biztosítja.
Részletezés:
1.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az alábbi paraméterekkel
rendelkező pályázat megvalósítását.
Megnevezés
A pályázat megvalósítási helyszínének
pontos címe
A pályázat megvalósítási helyszínének
helyrajzi száma
A pályázati kiírás megnevezése

A tervezett beruházás teljes beruházási
költsége
Pályázati forrásból származó támogatás
igényelt összege
A saját erő számszerű összege
A saját erő forrásának formája

Hozzárendelés
Széchenyi krt. mentén, a Vasútállomás és
az Önkormányzat között
Hrsz: 372.
Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi CX. tv. 3. mell.
II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása

bruttó 11.620.000 Ft
bruttó 8.715.000 Ft
bruttó 2.905.000 Ft
saját forrás

2.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete
megvalósításához szükséges önerőt biztosítja.

kijelenti,

hogy

a

pályázat

3.) Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az állami
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén a projekt a költségvetési rendeletbe
való beépítésről gondoskodjon, valamint rendelkezzen az önkormányzati saját forrás
összegének a költségvetésben történő elkülönítéséről.
Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Beruházási Csoport
- Gazdálkodási Csoport
- Irattár

2. NAPIREND -

Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás?
Mihalik Tibor képviselő: Ez egy technikai módosítás ugye?
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Igen.
Amennyiben nincs további hozzászólás, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet, aki
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2017. (IV.26.) határozata
Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1./ Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Könyvtár alapító okirat
módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja.
2./ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé
megtegye.
Felelős: Zobokiné Kiss Anita
Határidő: értelemszerűen
Értesül: - Magyar Államkincstár
- Községi Könyvtár
- Irattár

Okirat száma: KK1/2017

Módosító okirat
A Községi Könyvtár által 2016. március 4. napján kiadott, 2/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1.

foglalkoztatási jogviszony
közalkalmazotti jogviszony

2.

megbízási jogviszony

jogszabályt szabályozó jogszabály
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Lakitelek, 2017. április 26.

P.H.

Zobokiné Kiss Anita
Polgármester

Okirat száma: KK2/2017.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Községi Könyvtár alapító okiratát a
következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Községi Könyvtár
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 35.

2.

A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések:

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. augusztus 01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete
2.3.2. székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48

3.

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete:

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.

4.

A költségvetési szerv tevékenysége:

4.1.A költségvetési szerv közfeladata: muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 55 § (1) bekezdése alapján:
-

-

a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az
egész életen át tartó tanulás folyamatában,
segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás
és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez,
a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.
A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel
rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és
használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi
fejlődésének védelme érdekében.
A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat.

4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:

szakágazat száma
910100

1.

szakágazat megnevezése
Könyvtári, levéltári tevékenység

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvényben foglalt feladatok ellátása.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
082042
082043
082044
082063
082064
083030
086090
095020

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

kormányzati funkció megnevezése
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Egyéb kiadói tevékenység
Egyéb szabadidős szolgáltatás
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Lakitelek Önkormányzatának Igazgatási
Területe
5.

A költségvetési szerv szervezete és működése:

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Lakitelek Önkormányzatának Képviselőtestülete - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően
intézményvezetőt nevez ki. A kinevezés legfeljebb 5 év határozott időre szól.
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1.

foglalkoztatási jogviszony
közalkalmazotti jogviszony

2.

megbízási jogviszony

jogszabályt szabályozó jogszabály
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6.

Záró rendelkezés

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel
egyidejűleg a költségvetési szerv 2016. március 4. napján kelt alapító okiratot visszavonom.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (4)
bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Községi Könyvtár 2016. március
4. napján kelt, napjától alkalmazandó KK1/2017. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:
P.H.
Magyar Államkincstár

3. NAPIREND -

Helyi foglalkoztatási együttműködésben részvétel
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás?
Csikós Mihály képviselő: Megyei szinten volt egy megbeszélés, ahova összehívták a
polgármestereket és tájékoztattak arról, hogy van egy TOP-os pályázat, amit
együttműködésben lehet megvalósítani. Ott meg is született a döntés, hogy a mi járási
székhelyünk Tiszakécske lenne. Ez elsősorban arról szólna, hogy embereket tudnánk
kiképezni, különböző szakmákra. Ennek nagyon nagy előnye, hogy itt bértámogatás is van,
maga a képzés is támogatott. Nekünk ez pénzzel nem jár, Tiszakécske önként elvállalta és
mi csatlakoznánk hozzá.
Dékány Zoltánné képviselő: Ez továbbképzés is lehet, tehát már végzettséggel rendelkező
személy is részt vehet benne?
Csikós Mihály képviselő: Igen. Egy kizáró ok van, hogy átképzésre nem ad lehetőséget.
Például, ha van egy külsős ember és ahhoz, hogy ő elhelyezkedjen sofőrként, kell egy
jogosítvány, akkor igen, erre van lehetőség.
Tiszakécske még nem hozta meg a döntést, ahhoz kell előbb a mi döntésünk, amit április 30ig el kell juttatni nekik, így azt még nem tudjuk, hogy milyen részesedéssel tudunk ebbe részt
venni, de mindenképpen csatlakoznunk kell. Konkrétan, ha az önkormányzatnak nem is
származik haszna, de a helyi vállalkozások ezzel képzett munkaerőhöz juthatnak, akkor
ezzel tudunk segíteni nekik. A képzés gyakorlati része is jó, de itt konkrét végzettséget is
kaphatnak.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
határozat-tervezetet elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2017. (IV.26.) határozata
Helyi foglalkoztatási együttműködésben részvétel
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzata részt kíván venni a Tiszakécskei Járás és a Kecskeméti
Járásból a Kecskemét Megyei Jogú Város által létrehozott paktumhoz nem csatlakozott
érintett települései által megvalósítandó TOP-5.1.2-16 kódszámú, a „Helyi foglalkoztatási
együttműködések” felhívásra benyújtandó támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén
megvalósuló helyi foglalkoztatási együttműködésben konzorciumi tagként.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a konzorcium vezetője
Tiszakécske Város Önkormányzata legyen. Egyben megbízza a konzorcium vezetőt,
hogy a támogatási kérelem benyújtásához szükséges tevékenységeket, dokumentációt
készítse elő.
Amennyiben a támogatási kérelem előkészítéséhez pénzügyi fedezetre van szükség, úgy
jóváhagyásra terjessze azt Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete elé.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Tiszakécske Város Önkormányzata
- Beruházási Csoport helyben
- Irattár

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A rendkívüli Képviselő-testületi ülést bezárom.

kmf.

Zobokiné Kiss Anita
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa
jegyző

