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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, 14 órakor
tartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Felföldi Zoltán
Madari Andor
Czinege Edit
Olajos István
dr. Rácz Péter
Sallai András

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távol van:

Szentirmay Tamás

képviselő

Meghívottak:

dr. Tóth-Péli Emőke
Bohács Jenőné
Tóth Sándor
Kis Nándorné
Varga Zoltán

jegyző
külső bizottsági tag
külső bizottsági tag
pénzügyi csoportvezető
jegyzőkönyv-vezető

Felföldi Zoltán polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a 7 fő képviselőből 6 fő jelen
van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Madari Andor és Olajos István képviselőket javasolja.
Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Felföldi Zoltán polgármester a napirendet az alábbi módosítások szerint javasolja
elfogadásra:
- 1-7. napirend változatlan,
- 8. napirendként javasolja tárgyalni: Vélemény az Eötvös Iskola hivatalos elnevezésével
kapcsolatban
- 9, napirendként javasolja tárgyalni: Rendeletalkotás 2013. évi igazgatási szünet
elrendeléséről,
- 10-12. napirend az eredeti 8-10. napirend.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a módosított napirendet.
A Képviselő-testület a módosított napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
NAPIREND:
1. Lakitelek Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.08.)
számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
2. „Iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás Lakiteleken - építés” tárgyú
második fordulós közbeszerzési eljárás lezárása (KEOP-6.2.0/B/11-2011-0045)
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Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
3. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
4. „Kék-Víz” - Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
5. 4019/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre kijelölése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
6. 126/2013. (VI.06.) határozat módosítása kerékpárút tervezése kapcsán
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
7. Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
módosítása, valamint a társulás szakmai programjának elfogadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
8. Vélemény az Eötvös Iskola hivatalos elnevezésével kapcsolatban
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
9. Rendeletalkotás 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
ZÁRT ÜLÉS:
10. Tücsök utca 2/a szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
11. Ady Endre utca 4. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
12. Javaslattétel megyei kitüntető díj adományozására
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

1. NAPIREND –

Lakitelek Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló
6/2013. (II.08.) számú önkormányzati rendelet módosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: az előterjesztés kiküldése után sor került egy megbeszélésre
az Önkormányzat és a Megyei Kormányhivatal között, melynek eredményeként
megegyeztek a felek, ha a Bölcsődében 1 fő technikai személyzet alkalmazásra kerül, akkor
lehetőség lenne arra, hogy a tagintézmény vezetőt a Bölcsőde gondozói létszámából jelölje
ki a fenntartó. A Képviselő-testület korábbi ülésén úgy döntött, hogy az Önkormányzat
biztosítson egy fő technikai személyzetet a Bölcsődének, így ez a feltétel teljesíthető. Ennek
fényében visszavonja a Bölcsőde esetében a 9-ről 10 főre való létszámemelést.
Czinege Edit képviselő: a megbízott intézményvezető marad később a tagintézményvezető?
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Felföldi Zoltán polgármester: a tagintézmény-vezető kinevezése az intézményvezető
döntése, erre a Képviselő-testületnek nincs ráhatása. További módosulás az eredeti
javaslathoz képest, hogy az Önkormányzatnál dolgozó munkavállalók között belső
átcsoportosítás lenne. Az iskola működtetése esetében megmarad az 5 fős takarító
személyzet akképp, hogy 4 teljes állású és két félállású takarító látja el a feladatot. Egyikőjük
másik félállása a védőnői szolgálat takarítása, a másik takarító fél állásban a Könyvtárban
takarítana.
Czinege Edit képviselő: az egyik takarító ismerőse azzal kereste meg, hogy csak fél
szavakból kap tájékoztatást a munkahelye változásával kapcsolatban. Mikor kell szólni az
érintetteknek?
Felföldi Zoltán polgármester: június 11-én, kedden valamennyi takarító bent volt a
Polgármesteri Hivatalban, és személyesen beszélték át a változásokat. Csak két takarítót
érint az áthelyezés a hét takarító közül. Egyik érintett sem jelezte neki, hogy ne fogadná el
az áthelyezést. Aki eddig a Könyvtárat takarította teljes állásban, ezt követően csak
félállásban fogja, másik félállásban pedig a napközi takarítója lesz. A Könyvtár vezetőjének
más javaslata is volt a belső átcsoportosításra, ha meg tud egyezni a gyermekorvossal és a
védőnővel, az a megoldás is járható lesz. Osztott állás esetén meg kell egyeznie a Könyvtár
és az Iskola vezetőjének, mikor melyik helyen takarít az illető.
/Madari Andor alpolgármester távozott az ülésről, így a Képviselő-testület létszáma: 5 fő/
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet azzal a
módosítással, hogy a Bölcsőde létszáma továbbra is 9 fő maradjon, az Önkormányzat
Településüzemeltetés alsorában 12 fő, a védőnői szolgálatnál 2,5 fő, az iskola
működtetésnél 5 fő szerepeljen.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2013.(VI.28.) számú rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
önkormányzati rendeletének módosításáról

szóló

6/2013.(II.08.)

1. §.
Lakitelek Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.08.) rendelet (a
továbbiakban rendelet) 12. §. helyébe az alábbi szöveg lép:
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA
12.§
/1/ Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az alábbiak szerint
állapítja meg:
Önkormányzat
Művelődési ház

23,50 fő
1,00 fő
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Településüzemeltetés
Iskola működtetés
Védőnői szolgálat
Önkormányzati jogalkotás
Pályázati csoport

12,00 fő
5,00 fő
2,50 fő
1,00 fő
2,00 fő

közfoglalkoztatott

6,00 fő

Polgármesteri Hivatal
Pályázati csoport
Polgármesteri Hivatal összesen:

12,00 fő
3,00 fő
15,00 fő

Községi Könyvtár

2,50 fő

Gondozási Központ

15,00 fő

Eötvös Óvoda
Bölcsőde
Eötvös Óvoda összesen:

40,00 fő
9,00 fő
49,00 fő

Összesen:

105,00 fő

közfoglalkoztatottak éves létszáma

6,00 fő

MINDÖSSZESEN:

111,00 fő
2. §.

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Lakitelek, 2013. június 27.
Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

/A 15/2013.(VI.28.) számú önkormányzati rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2013. június
28-án kihirdette./

2. NAPIREND –

„Iskolazöldítés
és
kapcsolódó
szemléletformálás
Lakiteleken - építés” tárgyú második fordulós közbeszerzési
eljárás lezárása (KEOP-6.2.0/B/11-2011-0045)
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
/Madari Andor alpolgármester az ülésre visszaérkezett, így a Képviselő-testület létszáma: 6
fő/
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Felföldi Zoltán polgármester név szerinti szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
Czinege Edit: igen
Felföldi Zoltán: igen
Madari Andor: igen
Olajos István: igen
dr. Rácz Péter: igen
Sallai András: igen
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
166/2013. (VI.27.) számú önkormányzati határozat
„Iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás Lakiteleken - építés” tárgyú
közbeszerzési eljárás lezárása (KEOP-6.2.0/B/11-2011-0045)
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozza:
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Iskolazöldítés és
kapcsolódó szemléletformálás Lakiteleken - építés” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése a) pontja alapján indított hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot nyújtott be:
− Generál Centrál Kft. (6000 Kecskemét Kiskőrösi út 12.)
− ALMA-REND Kft. (6800 Hódmezővásárhely Makói út 6491/49. hrsz.)
2. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást a tárgyalást követően az első rész vonatkozásában Generál Centrál
Kft. (6000 Kecskemét Kiskőrösi út 12.), a második rész vonatkozásában ALMA-REND
Kft. (6800 Hódmezővásárhely Makói út 6491/49. hrsz.) ajánlata tartalmazta.
3. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárás során benyújtott mindkét ajánlat
esetében a két változat közül az alacsonyabb összegű második változatot fogadja el.
4. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a nyertes ajánlatok
ajánlati ára (összesen 38.702.900,- Ft) nem haladja meg a projektben rendelkezésre
álló forrást (38.702.998,- Ft).
5. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a fentiek alapján „Iskolazöldítés és
kapcsolódó szemléletformálás Lakiteleken - építés” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése a) pontja alapján indított hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti és
falhatalmazza a Lakitelek Önkormányzatának Polgármesterét a Vállalkozási
Szerződések aláírására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Irattár

7

3. NAPIREND –

Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: a Pénzügyi Bizottság kérésének megfelelően abban az
esetben, ha a képviselőknek lesz a programhoz módosítási javaslata, azokat a következő
rendes képviselő-testületi ülés elé fogja terjeszteni. Július 1-jéig szükséges elfogadni az
Esélyegyenlőségi Programot, mivel az kötelező melléklet lesz minden pályázathoz.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
167/2013. (VI. 27.) határozata
Lakitelek Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület
Programját elfogadja.

Lakitelek

Önkormányzata

Zoltán
Helyi

polgármester

Esélyegyenlőségi

Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

4. NAPIREND –

- Irattár

„Kék-Víz” - Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
168/2013. (VI. 27.) határozata
A „Kék-Víz”- Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
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Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, és felhatalmazza Felföldi
Zoltán polgármestert annak aláírására.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - „Kék-Víz”- Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás
- Irattár

5. NAPIREND –

4019/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre kijelölése
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Czinege Edit képviselő: eddig nem tudta, hogy az érintett ingatlan az Önkormányzat
tulajdona. Hogyan érkezett vételi ajánlat? Milyen áron fogja eladni az Önkormányzat?
Felföldi Zoltán polgármester: az Újerdősor utcában két üdülőtulajdonos is jelezte, hogy
megvenné az érintett ingatlant. Az értékesítésre kijelölést követően pályázati felhívást tesz
közzé az Önkormányzat, a legnagyobb árat ajánló lehet később a pályázat nyertese, de
minimum az értékbecslési árat meg kell fizetnie. A területet parkoló árban szeretnék
értékesíteni.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
169/2013. (VI.27.) határozata
4019/1 helyrajzi számú Újerdősor utcai ingatlan értékesítésre kijelölése
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület pályázat útján értékesítésre jelöli ki a Lakitelek 4019/1 helyrajzi
számú Újerdősor utcai ingatlant.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert nyílt pályázati
eljárás lefolytatására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
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Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár

6. NAPIREND –

126/2013. (VI.06.) határozat módosítása kerékpárút tervezése
kapcsán
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: azért van szükség a korábbi határozat módosítására, mivel
az akkori előterjesztésben az egyes árajánlatok nem azonos összesítésű adatokkal
dolgoztak. A hiba korrigálásra került jelen előterjesztésben, és újból dönthet a kérdésről a
Képviselő-testület. A nettó 2 millió Ft-ról nettó 3,7 millió Ft-ra megnövekedett ár úgy
csökkenthető, hogy az eredeti árajánlatban szereplő útvonalat csökkenti a testület.
Eredetileg a megépült árvízvédelmi gát északi végétől a tiszakécskei határig készült volna a
terv. Drágítja a tervet az alpári úti vasúti átjárón való átvezetés, valamint egy áteresz vagy
egy híd tervezése. Ha a kécskei határúttól a 44-es főútig történne a tervezés, annak költsége
körülbelül nettó 2,6 millió Ft lenne. A Képviselő-testület döntése, melyik megoldást választja.
Czinege Edit képviselő: amennyiben az egyik ajánlatadó, Kurucsai Pál tervezte a
körforgalmat is, akkor valószínűleg meglehetősen furcsán lehet majd átmenni a 44-es főúton.
Nem elégedett a tervezővel.
dr. Rácz Péter képviselő: az ajánlatadók tudnak csak a 44-es főútig tartó ajánlatot adni?
Felföldi Zoltán polgármester: igen, de külön ajánlatkérés nem történt a rövidített
szakaszra.
Sallai András képviselő: az eredeti ötlet szerint a gátig készülne a terv. Az esetleges
változtatás fényében hogyan jut fel a kerékpáros a gátra? A gát és az út nincs összekötve.
Arra kell törekedni, hogy csak gyalogosok és kerékpárosok menjenek fel a gátra,
motorkerékpárosok ne.
Felföldi Zoltán polgármester: a rövidebb terv esetében a kerékpárút végén áttolja az illető
a kerékpárját a 44-es főúton, majd a közlekedési úton kerékpározik, majd a gát kezdeténél
feltolhatja a kerékpárt a gátra. A gáton sajnos most is rodeóznak egyes motorosok.
Tervezési költségekre nettó 6 millió Ft összeg áll a költségvetésben.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet akként, hogy a
tiszakécskei út menti kerékpárút tervezése csak a 44-es főútig legyen megrendelve.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat, mellett,
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
170/2013. (VI.27.) határozata
126/2013. (VI.06.) határozat módosítása kerékpárút tervezése kapcsán
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester
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A Képviselő-testület a Kerekdomb-Lakitelek kerékpárút tervezésével
megbízza a Mobil Plán Mérnöki Iroda Kft-t (6000 Kecskemét, Ipoly sor 1/A)
akként, hogy a tervezés a tiszakécskei határúttól csak a 44-es főútig tartson.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár

7. NAPIREND –

Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítása, valamint a társulás szakmai
programjának elfogadása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: a legutóbbi képviselő-testületi ülésen elfogadta a testület a
Tiszaalpárral való közös társulást a gyermekjóléti és családsegítési feladatok ellátására. A
dunai árvízi teendők miatt a társulás elfogadása előtt nem tudtak az önkormányzatok
egyeztetni a Megyei Kormányhivatallal. Ez azóta megtörtént, a Kormányhivatal néhány
módosítást javasol, melyek jelen napirendben szerepelnek. Időközben Nyárlőrinc jelezte,
hogy ők is csatlakoznának a társuláshoz szeptember 1-jétől. Elkészült a társulás szakmai
programja is, mindezek elfogadásával július 1-jétől működhet a társulás, és lehívhatók
lesznek a normatívák.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
171/2013.(VI.27.) határozata
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 1. és
2. számú módosítása, Együttműködési megállapodás megkötése valamint Szakmai
program jóváhagyása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta:
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. június 6. napján létrejött
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
1. számú módosítását valamint az Önkormányzat és a Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás között, a személyi és tárgyi feltételek biztosítása
tárgyában kötetett Együttműködési megállapodást az írásbeli előterjesztésben
foglaltak szerint megtárgyalta, és jóváhagyta.
2. A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Szakmai Programjának
tervezetét - a kötelező feladatellátás működési engedélyének megszerzése
érdekében - jóváhagyja.
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3. Felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy az Együttműködési Megállapodás
alapján szükséges feltételek biztosítása érdekében az operatív feladatok
elvégzése iránt intézkedjen.
4. Felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a társulási megállapodás 1. számú
módosítását valamint az Együttműködési megállapodást írja alá, valamint
intézkedjen az önkormányzati társulásnak a Magyar Államkincstár felé való
nyilvántartásba vétele, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális
és Gyámhivatala felé a feladatellátás működési engedélyének módosítása iránt.
5. Lakitelek
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Nyárlőrinc
Község
Önkormányzatának a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társuláshoz
való hivatalosan bejelentett csatlakozási szándékát megtárgyalta és azt 2013.
szeptember 1. napjának hatályával elfogadja.
A
Szociális
és
Gyermekjóléti
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodásának 2. számú módosítását jóváhagyja.
6. A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 1. és 2. számú
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását
jóváhagyja.
7. Felkéri felföldi Zoltán polgármestert, hogy a társulási megállapodás 2. számú
módosítását, az 1. és 2. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegezését valamint az egyéb szükséges dokumentumot írja alá, továbbá
intézkedjen a társulási megállapodás 2. számú módosításának és az 1. és 2.
számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének a Magyar
Államkincstár felé való nyilvántartásba vétele, valamint a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felé a feladatellátás működési
engedélyének módosítása iránt.
Határidő: azonnal
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Értesül:
1. Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata (dr. Vancsura István polgármester )
2. Nyárlőrinc Község Önkormányzata (Pap Sándor polgármester)
3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, 6000
Kecskemét, Deák F. tér 3.
4. MÁK, 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1.
5. Irattár

8. NAPIREND –

Vélemény az
kapcsolatban

Eötvös

Iskola

hivatalos

elnevezésével

/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ határozza meg az
iskolák nevét, de ehhez kikéri az önkormányzatok véleményét.
Czinege Edit képviselő: nem tudja, néhány évvel ezelőtt miért Eötvös Lorándról lett
elnevezve a lakiteleki általános iskola. Lehet most a néven változtatni?
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Olajos István képviselő, iskolaigazgató: amikor évekkel ezelőtt létrejött az iskolatársulás,
egy olyan iskolanevet kellett kitalálni, amely összefogja a résztvevő három települést. Varga
Sándor polgármester az Eötvös Loránd nevet javasolta, végül az lett. Lakiteleknek nincs
köze Eötvös Lorándhoz. Az iskola nevének megváltoztatására most nem kerülhet sor. A
KLIK alapító okirata tartalmazza valamennyi, általa fenntartott intézmény nevét. Az
intézményi listában helyesírási hibák lehetnek, ezen hibák javítására tehetnek javaslatot az
önkormányzatok. Lakitelek esetében „Lakiteleki” szó helyett „Lakitelki” szó szerepel az iskola
nevében, ennek javítására van most csak lehetőség.
Felföldi Zoltán polgármester: amennyiben az iskola vagy a Képviselő-testület szeretné,
bekerülhet előterjesztésként a Képviselő-testület elé az iskola nevének megváltoztatása,
viszont ez hosszabb folyamat lehet a későbbiekben. Mivel társult iskoláról van szó, így
Nyárlőrinc véleményét is ki kellene kérni az esetleges névváltoztatás kapcsán. Szavazásra
bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
172/2013. (VI.27.) határozata
Vélemény az Eötvös Iskola hivatalos elnevezésével kapcsolatban
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület az Eötvös Iskola hivatalos elnevezéseként a „Lakitelki
Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola” név helyett a
„Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola”
nevet javasolja.
2. A Képviselő-testület az Eötvös Iskola rövidített elnevezéseként a „Lakitelki
Eötvös Általános Iskola”név helyett az „Eötvös Iskola, Lakitelek” nevet
javasolja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

9. NAPIREND –

- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
- Irattár

Rendeletalkotás 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: a Polgármesteri Hivatal a bíróságok és más önkormányzatok
mintája alapján a nyári időszakban, valamint év végén igazgatási szünetet tartana. Nyáron
csökkentett lenne az ügyfélfogadási idő. Ebben az időszakban vennék ki a hivatal
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munkatársai a szabadságokat, valamint a felgyülemlett munkát is ekkor nyugodtabban
lehetne elvégezni.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdésének a.) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a
közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a
távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. - 15. §-aiban foglaltak
figyelembe vételével, a következőket rendeli el.
1. §
A rendelet hatálya a Lakiteleki Polgármesteri
foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre kiterjed.

Hivatalban

(továbbiakban: Hivatal)

2. §
(1) A Hivatalban a 2013. évi igazgatási szünet
a.) a nyári időszakban 2013. július 15. napjától 2013. augusztus 16. napjáig,
b) a téli időszakban 2013. december 23. napjától 2013. január 3. napjáig tart.
(2) Az igazgatási szünet alatt a Hivatal ügyeletet tart.
3. §
A jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2014. január 6. napján a
hatályát veszti.
Lakitelek, 2013. június 27.
Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

/A 16/2013.(VI.28.) számú önkormányzati rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2013. június
28-án kihirdette./
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Felföldi Zoltán polgármester, mivel több észrevétel nem volt, a nyílt ülést berekesztette és
zárt ülést rendelt el.

kmf.

Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Madari Andor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Olajos István
jegyzőkönyv-hitelesítő

