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Dr. Pethő Anada Zsuzsa

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a rendkívüli
Képviselő-testületi ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, hat
képviselő jelen van. A napirendi pontokkal kapcsolatban, van-e valakinek kérdése,
hozzászólása?
A napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsátom a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület a napirendet hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.

NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS
1. Intézményi átszervezés véleményezése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
2. 62/2017. (IV.26.) számú határozat módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

1. NAPIREND -

Intézményi átszervezés véleményezése
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéshez kérdésem hozzászólása
valakinek?
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet, aki elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet hat igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2017. (V.10.) határozata
Intézményi átszervezés véleményezése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Kecskeméti Tankerületi Központ jelen
határozat mellékletét képező intézmény átszervezési javaslatával egyetért.
Felelős: Zobokiné Kiss Anita
Határidő: értelemszerűen
Értesül: - Kecskeméti Tankerületi Központ
- Irattár
Melléklet:
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Az átszervezés rövid
leírása

6.1.3. egyéb köznevevelési
foglalkozáson belül 6.1.3.1.
egész napos oktatás
szükséges a beemelése.
Kiss János u.
Az intézményhez érkezett
1.
igények alapján szükésges,
hogy tartalmazza a szakmai
alapdokumentum, hogy
bevezetésre kerülhessen.
6.3.3. iskola maximális
létszáma: 100 fő emelése
120 főre
Széchenyi krt. Az intézményben az elmúlt
72.
időszakban nőtt a
beiskolázás, a
gyermeklétszám ezért
indokolt a létszámemelés
6.1.1.3. egyéb pszichés
Kiss János u. fejlődési zavar feladattal
1.
való kiegészítés
BKM Pedagógiai
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Szakszolgálat Szakértői
Bizottságának javaslata
alapján indokolt az
intézmény által ellátott
SNI típusok szerepeltetése
6.3.1.3. egyéb pszichés
fejlődési zavar feladattal
való kiegészítés
BKM Pedagógiai
Széchenyi krt.
Szakszolgálat Szakértői
72.
Bizottságának javaslata
alapján indokolt az
intézmény által ellátott
SNI típusok szerepeltetése

62/2017. (IV.26.) számú határozat módosítása
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: 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 hat igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2017. (V.10.) határozata
62/2017. (IV.26.) számú határozat módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozza:
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

Hozzárendelés
Széchenyi krt. mentén, a Vasútállomás és
az Önkormányzat között járda felújítása
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

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

bruttó 11.617.198 Ft
bruttó 8.712.898 Ft
bruttó 2.904.300 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
Zobokiné Kiss Anita polgármester: A rendkívüli Képviselő-testületi ülést bezárom.

kmf.

Zobokiné Kiss Anita
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa
jegyző

