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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 5-én, 14 órakor
tartott rendes, nyílt üléséről.
Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

dr. Tóth-Péli Emőke
Tóth Sándor
Kis Nándorné
Sütő Lászlóné
Tornyi Gyula
Tigyi Julianna
Tóthné Balla Mária
Jandrasits Józsefné
Galgóczy Zsolt
Harmatos Zoltán
Varga Zoltán

jegyző
külső bizottsági tag
pénzügyi csoportvezető
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetője
Laki-Gazda Kft. ügyvezetője
Tőserdő Kft.
Laki-Konyha Kft. ügyvezetője
pénzügyi megbízott (Magyari-hagyaték)
Tőserdőért Alapítvány
informatikus
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 Czinege Edit és dr. Rácz Péter 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:
- az eredeti 32. napirendet 4. napirendi pontként javasolja tárgyalni, így a 4. napirendet követő napirendek számozása az eredeti napirendhez képest eggyel nő,
- 33. napirendként javasolja tárgyalni: 177/2013. (VII.03.) határozat módosítása,
- 34. napirendként javasolja tárgyalni: Tervezési szerződéskötés településrendezési terv
2013. évi módosítására
- 35. napirendként javasolja tárgyalni: Településrendezési terv módosítása a Népfőiskola
kiemelt nagyberuházássá nyilvánítása okán, illetve Lakitelek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 26/2006. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása
- 36. napirendként javasolja tárgyalni: 1042/19 hrsz-ú ingatlan részbeni értékesítésre kijelölése
- 37. napirend az eredeti 33. napirend
- 38. napirendként javasolja tárgyalni: Ajánlat a körfogalomba csatlakozó kapubejárók térkövezéséről
- 39-41. napirendek az eredeti 34-36. napirendek
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a módosított napirendet.
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A Képviselő-testület a módosított napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
NAPIREND:
1. Tájékoztató a 2013. november 1 – november 29. közötti időszak polgármesteri
munkáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
2. Tájékoztató a 2013. november 1 – november 29. közötti időszak alpolgármesteri
munkáról
Előadó: Madari Andor alpolgármester
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
4. Javaslat jutalom kifizetésére
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
5. Lakitelek Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.08.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
6. A közterületek használatáról és a köztisztaságról szóló 19/2013. (IX.06.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
7. A 2014. évi XIX. Tőserdő Szépe Tiszavirág Fesztivál együttműködési megállapodása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
8. A Laki-Gazda Kft-vel kötött haszonkölcsön szerződés felmondása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
9. A Laki-Gazda Kft-vel kötött haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
10. Lakitelek 08/3; 057/20; 0143/1; 0196/1; 0119/6 hrsz-ú ingatlanok haszonkölcsönbe adása a Laki-Agrár Kft. részére
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
11. „Települési kommunális hulladék ártalmatlanítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
lezárása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
12. Gondozási Központ Szakmai programjának, SZMSZ-ének, a Nappali Ellátás- Idősek Klubja Házirendjének módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
13. Lakitelek, Rákóczi u. 28. szám alatti ingatlan kijelölése értékesítésre
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
14. Tájékoztató Magyari Zoltán örökhagyó hagyatékának állásáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
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15. A Művelődési Ház helyiségbérleti díjának eseti megváltoztatása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
16. A Művelődési Ház eszközeinek bérlése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
17. Tájékoztató Lakitelek 2014. évi programtervéről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
18. Informatikai rendszergazdai feladatok ellátása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
19. A helyi adókról szóló 46/2013. (XII.07.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
20. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
21. Rendeletalkotás a szociális célú tűzifa juttatásról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
22. Szerződéskötés a Tanyaprogram pályázat projektmenedzsment feladatainak ellátására
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
23. Lakiteleki Faluszépítő Egyesület részére visszatérítendő támogatás nyújtása
LEADER pályázat megvalósítása kapcsán
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
24. Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére visszatérítendő támogatás nyújtása
LEADER pályázat megvalósítása kapcsán
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
25. Lakitelek Gyermekalapítvány részére
LEADER pályázat kapcsán
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

visszatérítendő

támogatás

nyújtása

26. DAOP-4.1.3/A-11-2012-0014. Eszközbeszerzés – Bútorok pályázati forrásból történő beszerzésnek jóváhagyása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
27. Tájékoztató az 1 millió Ft összeghatár alatti, pályázati forrásból finanszírozott beszerzésekről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
28. Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. évi II. féléves költségvetésének elfogadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
29. Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának
módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
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30. Tájékoztató a Szivárvány Óvoda dolgozóinak létszámáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
31. Üzemeltetési szerződés a szennyvízcsatorna hálózat és telep működtetésére
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
32. A Képviselő-testület 2014. I. félévi munkaterve
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
33. 177/2013. (VII.03.) határozat módosítása a Laki-Konyha Kft. páraelszívó berendezésének beépítése kapcsán
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
34. Tervezési szerződéskötés településrendezési terv 2013. évi módosítására
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
35. Településrendezési terv módosítása a Népfőiskola kiemelt nagy
beruházássá
nyilvánítása okán, illetve Lakitelek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról
(HÉSZ) és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 26/2006./XII.19./ KTR.
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
36. 1042/19 hrsz-ú ingatlanból kijelölt terület részbeni értékesítése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
37. Egyéb ügyek
ZÁRT ÜLÉS
38. Ajánlat a körfogalomba csatlakozó kapubejárók térkövezéséről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
39. Bursa Hungarica pályázat elbírálása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
40. Tücsök utca 2/a önkormányzati lakás bérbeadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
41. Ingatlan vásárlásának szándéka
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

1. NAPIREND –

Tájékoztató a 2013. november 1 – november 29. közötti időszak
polgármesteri munkáról
/Tájékoztató kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a tájékoztatóhoz van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester kéri a tájékoztató tudomásul vételét.
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2. NAPIREND –

Tájékoztató a 2013. november 1 – november 29. közötti
szak alpolgármesteri munkáról
/Tájékoztató kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

idő

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a tájékoztatóhoz van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

3. NAPIREND –

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a beszámolóhoz 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 Önkormányzat Képviselő-testületének
270/2013. (XII.05.) határozata
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadása
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület a 2013. novemberben lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

4. NAPIREND –

- Irattár

Javaslat jutalom kifizetésére
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
6

Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: a bizottság szintén támogatja a határozat-tervezetet.
Felföldi Zoltán polgármester: az előterjesztés készítését követően merült fel, hogy a
tiszaalpári Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás lakiteleki családsegítő és
gyermekjóléti munkatársa is részesüljön jutalomban. Ez is beépítésre került a határozattervezetbe.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
271/2013. (XII.05.) határozata
Jutalom jóváhagyásáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben szereplő működési általános
tartalék előirányzata terhére az 1. számú melléklet szerint jutalomkeretet biztosít. A kft-k és a társulás részére a fedezet biztosítása pénzeszköz átadás
formájában történjen.
2. A Képviselő-testület feljogosítja a polgármestert, az intézmények és kft-k vezetőit, hogy az Önkormányzat, az intézmények valamint a kft-k részére átadott
jutalomkeret az elvégzett munka teljesítménye és minősége alapján kerüljön
felosztásra.
3. A jutalom kifizetésének feltétele a szükséges összeg pénzforgalmi számlán
való tényleges rendelkezésre állása.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy tegyen
javaslatot az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet fentieknek megfelelő módosítására.
5. A Képviselő-testület felkéri a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulást, hogy a lakiteleki családsegítő és gyermekjóléti munkatársak részére fizessen ki fél havi vállalkozási, illetve megbízási díjat a Társulás 2013. évi költségvetésében fennálló, Lakiteleket megillető pénzmaradvány terhére.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Intézmények
- Kft-k
- Irattár
1. számú melléklet
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Engedélyezett és kifizethető jutalomkeret 2013. év (eFt)
Szerv megnevezése
Községi Könyvtár
Gondozási Központ
Polgármesteri Hivatal
Lakitelek Önkormányzata
Lakiteleki Óvoda+Bölcsőde
Laki-Park Kft.
Tőserdő Kft.
Laki-Gazda Kft.
Laki-Konyha Kft.
Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Összesen:

5. NAPIREND –

Jutalomkeret
173
1 038
2 060
1 514
2 667
193
120
510
921
142
9 338

Járulék
47
280
556
409
720
52
32
137
249
2 482

Összesen
220
1 318
2 616
1 923
3 387
245
152
647
1 170
142
11 820

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

szóló

Felföldi Zoltán polgármester: Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Sallai András, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
/Olajos István képviselő megérkezett az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma: 7 fő./
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2013.(XII.06.) számú rendelete
Lakitelek Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.08.) önkormányzati
rendelet módosításáról
1. §.
Lakitelek Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.08.) rendelet (a
továbbiakban rendelet) 2. §. helyébe az alábbi szöveg lép:
A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
2.§.
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/1/ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2013.
évi költségvetésének
- bevételi főösszegét
- kiadási főösszegét
- költségvetési hiány összegét

1 188 369 eFt-ban
1 269 577 eFt-ban
81 208 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

46 686 eFt
34 522 eFt

2.§.
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 5. sz. melléklete módosul jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint.
A rendelet 6. sz. melléklete módosul jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint.
A rendelet kiegészül jelen rendelet 6. sz. mellékletével.
3. §.
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Lakitelek, 2013. december 5.
Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

/Megjegyzés: a 29/2013. (XII.06) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2013. december 6. napján kihirdette./
1. számú melléklet

KIADÁSOK
Személyi jutt.
Tb járulék
Dologi és egy.f.
Int.finansz.
Szoc.pol.ellátás
Műk.célú
pe.átad.tám.ért.
Működ.c.pe.átad.áh.kívre
Beruházás

Társulás
Óvoda Előző
Módosí- jogi szeint.fin. ktgv.mód.
Mód.
Mód.
tott ei.
mély lett
vissza hely.óvoda Jutalom össz.
előir.
50 074
1 514
51 588
1514
13 109
409
13 518
409
181 575
0 181 575
277 732
-161493
-9064
4154 -166 403 111 329
59 958
0
59 958
6 276

161493

-2328

17 398
361 284
9

9064

3387

171 616

177 892

2214

2 214
0

19 612
361 284

Felújítás
Felhalm.tartalék csatorna
Felhalmozási tartalék
Működési tartalék
Polgármesteri tartalék
Kiad.ei.összesen
BEVÉTELEK
Működési bevétel
Sajátos műk.bev.
Gépjárműadó
Felhalm.bev.
Felhalm.c.
pe.átv.tám.ért.
Felhalm. c.pe.átv.áh.kív.
Állami támogatás
Műk.célú pe.átv.tám.ért.
Pénzmaradvány
Kieg.támog.szoc.feladat.
Egyéb központi támogatás
Bevételi ei.összesen

130 661

0

130 661

37 235
10 892
33 706
285

-11678

0
2 328
-11 678
0
0

0

0

37 235
13 220
22 028
285
0
1 180
185

95 371
123 500
15 800
21 976

0
0
0
0

95 371
123 500
15 800
21 976

467 987
1 000
323 250
21 118
81 208
23 647

0
0
0
0
0
0

467 987
1 000
323 250
21 118
81 208
23 647

5 328
1 180
185

0

5 328
1 180
185

1 180
185

2328

0

0

0

0

0

0

0

0

2. számú melléklet
Polgármesteri Hivatal költségvetés módosítás
KIADÁSOK
Személyi jutt.
Tb járulék
Dologi és egy.f.

Kiad.ei.összesen
BEVÉTELEK
Működési bevétel
Pénzmaradvány
Intézmény finanszírozás
Bevételi ei.összesen

Eredeti előir. Jutalom Mód. Ei. Mód.elői
Össz.
r.
38894
40954
2060
2060
9805
10361
556
556
14266
14266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62965
2616
65581
2616
2226
43
60696
62965
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2616

0
0
2616

2226
43
63312

2616

2616

65581

3. számú melléklet
Gondozási Központ költségvetés módosítás
KIADÁSOK
Személyi jutt.
Tb járulék
Dologi és egy.f.

Kiad.ei.összesen
BEVÉTELEK
Működési bevétel
Működési
c.pe.átv.áh.bel.
Felhalm.c.pe.átv.áh.kí
v.
Pénzmaradvány
Intézmény finanszírozás
Bevételi ei.összesen

Eredeti
Jutalom Mód. Ei. Mód.elői
előir.
Össz.
r.
28186
29224
1038
1038
7083
7363
280
280
24047
24047
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59316
1318
60634
1318
32328
98

0
0

32328
98

919

0

919

546
25425

1318

0
1318

546
26743

59316

1318

1318

60634

4. számú melléklet
Községi Könyvtár költségvetés módosítás
Eredeti
előir.
Személyi jutt.
Tb járulék
Dologi és egy.f.

Kiad.ei.összesen
BEVÉTELEK
Működési bevétel
Intézmény finanszírozás
Bevételi ei.összesen

Jutalom Mód.ei.ö Mód.elői
ssz.
r.
5616
5789
173
173
1516
1563
47
47
2597
2597
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9729
220
9949
220
200
9529
9729

220

0
220

200
9749

220

220

9949

5. számú melléklet
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde költségvetés módosítás
KIADÁSOK

MÓMÓDO MÓDOS.
DOS.
ELŐIR.
ELŐIR. SÍTÁS
93370
93370

Személyi juttatások
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Molnár M.és Fodor Cs.bére
235
Pénztáros bére (Rózsáné)
-684
Molnár M.és Fodor Cs.bére különb.
1025
Iskolák decemberi bére áthúzódó
768
Jutalom
2667
Személyi juttatások összesen:
93370 4011
Járulékok
24823
Járulék
63
pénztáros járuléka
-185
járulék különb.
277
iskolák bérének járuléka
207
jutalom járuléka
720
Járulékok összesen:
24823 1082
Dologi kiadások
98803
Rehab. Hozzájárulás
-298
saját bevétel
698
Támop.3.1.7
447
Lakiteleki ovoda gázóra kikötés és bekötés
50
Dologi kiadások összesen
98803
897
Átadott pénzeszköz
10
Átadott pénzeszköz összesen:
0
10
Felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
0
0
KIADÁSI ELŐIR. ÖSSZESEN
217006 5990
BEVÉTELEK
Működ. bevételek
46385
Áfa visszatérítés
1094
Bölcsőde bevétel
494
Működési bevétel összesen
46385 1588
Átvett pénzeszköz
Támop.3.1.7
447
Átvett pénzeszköz összesen
0
447
pénzmaradvány 2012.
64 2896
Pénzmar. Össz.
64 2896
Bevétel össz.
46449 4931
Intézmény fin.
170557
pm.- Icu és a reh.bérének különb.Nyi áfavissz.tér.
-2328
Jutalom
3387
Intézmény fin.összesen
170557 1059
Bevételi előir. Mindössz.
217006 5990

235
-684
1025
768
2667
97381
24823
63
-185
277
207
720
25905
98803
-298
698
447
50
99700
10
10
0
0
222996
46385
1094
494
47973
0
447
447
2960
2960
51380
170557
-2328
3387
171616
222996

6. számú melléklet
Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás költségvetés módosítás

KIADÁSOK
Int.finansz.

Társulás
Óvoda Előző
Módosí- jogi szeint.fin. ktgv.
Mód. Mód.
tott ei. mély lett
vissza mód.hely. jutalom össz. előir.
0
171
171
161493 -2328
9064
3387
12

Beruházás
Kiad.ei.összesen
BEVÉTELEK
Felhalm.c.
pe.átv.tám.ért.
Műk.célú
pe.átv.tám.ért.
Bevételi
ei.összesen

0

0

161493

-2328

9064

3387

0
0

161493

-2328

9064

3387

0

161493

-2328

9064

3387

616
0
0
171
616

616
0
0
171
616

0
171
616
171
616

0
171
616
171
616

6. NAPIREND –
A közterületek használatáról és a köztisztaságról szóló 19/2013.
(IX.06.) számú önkormányzati rendelet 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 rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2013.(XII.06.) számú rendelete
a közterületek használatáról és a köztisztaságról szóló 19/2013. (IX.06.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Lakitelek Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet 2. melléklete 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

13.

Rendezvények, a nem bevételes kulturális rendezvények
kivételével (hosszú múltra visszatekintő, bevételes kulturális
rendezvények esetében a Képviselő-testület évente
engedményt vagy mentességet biztosíthat):

2

55 Ft/m /nap

2. §.
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.
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Lakitelek, 2013. december 5.

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

/Megjegyzés: a 30/2013. (XII.06.) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2013. december 6. napján kihirdette./

7. NAPIREND –

A 2014. évi XIX. Tőserdő Szépe Tiszavirág Fesztivál
ködési megállapodása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

együttmű-

Felföldi Zoltán polgármester: a bizottsági üléseken javasolta, hogy az együttműködési
megállapodásba kerüljön bele a szeszes ital értékesítéssel kapcsolatban egy újabb passzus,
mely szerint az Alapítvány szervezőként felelősséget vállal azért, hogy a vendéglátó egységes ne szolgáljanak ki 18 éven aluliakat szeszes itallal. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Galgóczy Zsolt, Tőserdőért Alapítvány kuratóriumi elnöke: szerinte ez az elgondolás az
Alapítvány részéről kivitelezhetetlen, finomítani kellene a szabályozáson.
Szentirmay Tamás képviselő: szerinte sem lehet ezt a felelősséget az Alapítványra terhelni, mivel neki nincs rálátása arra, hogy a vendéglátó egységek kiket szolgálnak ki a rendezvény során.
Madari Andor alpolgármester: a tervezet szerint kikerülne a megállapodásból az éves
revitalizáció 500.000 Ft-os összege, és helyette természetben járulna hozzá az Alapítvány a
tőserdei munkákhoz. Szerinte a korábban megállapított 500.000 Ft összeget továbbra is tartani kell, nem javasolja annak megállapodásból való kivételét.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a Madari Andor alpolgármester módosító javaslatát.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadta.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
272/2013. (XII.05.) határozata
XIX. Tőserdő Szépe Tiszavirág Fesztivál megrendezése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
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Zoltán

polgármester

1. A Képviselő-testület a Tőserdőért Alapítvány és az Önkormányzat között a XIX.
Tőserdő Szépe Tiszavirág Fesztivál megrendezéséről szóló megállapodást elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Tőserdőért Alapítvány
- Irattár

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a „Tőserdőért Alapítvány” (székhelye: Lakitelek, Széchenyi krt. 48.,
adószám: 18356100-1-03 képviseli: Galgóczy Zsolt kuratóriumi elnök – a továbbiakban: Alapítvány), másrészről Lakitelek Önkormányzata (Lakitelek, Széchenyi krt 48., képviseli: Felföldi Zoltán polgármester – a továbbiakban: Önkormányzat) között (a továbbiakban együtt: a
szerződő felek) a XIX. ,,Tőserdő Szépe” Tiszavirág Fesztivál rendezvény közös megrendezéséről:
1. Jelen szerződés a felek között a Lakitelek-Tőserdő területén megrendezésre kerülő rendezvények tárgyában 2008. december 17-én, megkötött, majd 2011. november 3-án.
módosított „Együttműködési keretmegállapodás” rendelkezéseinek figyelembevételével
jön létre.
2. E megállapodás értelmében Lakitelek Önkormányzata engedélyezi az Alapítvány XIX.
Tőserdő Szépe” Tiszavirág Fesztivál” rendezvényének lebonyolítását és térítésmentesen
biztosítja a rendezvény megrendezéséhez szükséges - 3678/2 hrsz-ú terület erdővel nem
fedett részét, az Emlékmű domb melletti parkolót – a tőserdei színpadot, az előtte fekvő
területet a parkoló végéig úgy, hogy a parkoló előtti út a híd irányába szabadon maradjon
a gépjárművek és gyalogosok számára, amelyekkel a rendezvény ideje alatt az Alapítvány rendelkezik és ezen időszakra a rendezvény támogatásáért cserébe kiadhatja kitelepülő vállalkozók részére. Az alapítvány a rendezvény idején költségeinek fedezésére
támogatói belépő díjat szed. 12 éves kor alatti gyermekeknek és 60 év feletti vendégeknek ingyenes a belépés. A beléptetés terveink szerint a járda közepén a füves terület irányába vagy másodsorban Szivárvány u. és a Napsugár út kereszteződésében zajlik, úgy
hogy a hídhoz vezető út Mentő-Esetkocsi vagy egyéb kiemelt fontosságú járművek és
személyek részére (pl. szigeten lévő magánterületek tulajdonosai, vagy a parton lévő
csónak tulajdonosok, horgászok) és mint egyik akadálymentes menekülési útvonal, minimum 5 méter szélességben közlekedésre alkalmas maradjon.
A rendezvény programjait az Alapítvány pénteken 12h-tól szombat 04h-ig, szombaton
09h-tól vasárnap 04h-ig, pótnap esőnap vasárnap 07h-tól hétfő 04h-ig rendezi és
bonyolítja le. A területet az Alapítvány 2014. július 09-én szerda reggel 7,00 órakor veszi
át és 2014. július 16-án szerdán délelőtt 10h órakor eredeti átvételi állapotban adja át az
Önkormányzat által kijelölt személynek.
3. Az Önkormányzat kijelenti, az Alapítvány pedig tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat
a rendezvénnyel összefüggésben az e szerződésben valamint a keretmegállapodásban
rögzítetteken kívül kötelezettséget nem vállal, kifizetést nem teljesít, illetve a rendezvény
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szervezésével kapcsolatos egyes cselekményekért, vagy azok hiányáért felelősséggel
nem tartozik.
4. A rendezvény ideje 2014. július 11-12. Pótnap esőnap 13-a vasárnap. Vis maior esemény bekövetkezte esetén a felek a rendezvényre közösen tartalék időpontot tűznek ki.
5. Az Alapítvány kötelességei a terület használatához kapcsolódóan:
a.) Az ott elhelyezett építmények állagának megóvását biztosítja, ideértve a színpad mögötti
erdőterületben elhelyezett turisztikai táblák, padok, szemétgyűjtő edényzetek, a színpad
melletti játszótér berendezési tárgyainak megóvását is.
b.) Az Alapítvány köteles folyamatosan, a rendezvény teljes időtartama alatt szemétgyűjtő
konténerek elhelyezéséről valamint azok folyamatos ürítéséről, elszállításáról gondoskodni,
akként, hogy a rendezvény helyszíne rendezett maradjon.
Köteles a rendezvényhez kapcsolódó területeken (a színpad mögötti terület, a parkolón túli
játszótér és erdőrész, az Emlékmű-domb, a környező utcák) a rendezvény ideje alatt a
tisztaságot biztosítani, majd az egész területet a rendezvényt követő szerdán 10,00 óráig
eredeti, hulladékmentes állapotban átadni a Polgármesteri Hivatal által kijelölt személynek.
Amennyiben az átadás után takarítás, szemétszállítás, helyreállítás válik szükségessé, azt
az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Laki-Gazda Kft elvégzi, és az elvégzett munka
ellenértékét a Tőserdőért Alapítvány megfizeti a Laki-Gazda Kft-nek. Az Alapítvány
kötelezettséget vállal arra, hogy a szemét összegyűjtését a fent felsorolt területeken a
rendezvény közben is elvégzi, különös tekintettel péntekről szombatra, majd a szombatról
vasárnapra virradó éjszaka programjai után, szombat, illetve vasárnap reggelre. A
hulladékmentesítést az Alapítvány saját költségén látja el és az Önkormányzat által kijelölt
Lakigazda Kft. által rendszeresített hulladékgyűjtő edényeket (zsákokat) köteles használni, a
hulladékot a kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetekbe elhelyezni.
Az általa alkalmazott kitelepülő vásározók, kézművesek, alvállalkozások irányában a
hulladékgyűjtés e rendszer szerinti alkalmazását előírja, illetve alvállalkozásait, kitelepülő
vállalkozóit hulladékgyűjtő zsákokkal ellátja.
c.) Köteles az Alapítvány a rendezvényeken, annak létszámához arányos mértékű mobil WC
biztosítására. Az élelmiszerforgalmazó kitelepülőknek és a szervezőknek külön zárható
mobil WC–t biztosít, kézmosási lehetőséggel.
d.) A rendezvény tartásához megfelelő orvosi ügyelet, 1000 fő feletti látogató esetén
mentőkocsi vagy esetkocsi rendelkezésre állásáról gondoskodik.
e.) Az Alapítvány köteles az Önkormányzat konyhájának, étkezéssel foglalkozó gazdasági
társaságának a rendezvény helyszínén, azon belül is annak frekventált részén 10x4m terület
gazdasági előkészítő és kiszolgáló pult továbbá a kerthelyiségbe sörasztalok, padok
elhelyezésére a nagyszínpad előtti területen ingyenes kitelepülési lehetőséget adni.
A Laki Konyhát működtető ügyvezető rendezvényt megelőzően március 30-ig egyezteti és a
rendezvényen betartja a főszervező által meghatározott termék prioritásokat. Tételesen
megegyeznek az árusítható termékekről, termékcsoportokról, azok kizárólagosságáról az
alapítványi előszerződések miatt. A Laki Konyha Kft. sörön kívül szeszes italt nem árul
azonban a szervezőség a személyzet ellátását a Laki Konyha Kft ételkínálatából, menüjéből
biztosítja az ügyvezetővel és az alapítvány elnökével közös egyeztetést követően.
f.) Az Alapítvány köteles 5 db lakiteleki kézművesnek, iparművésznek ingyenesen helyet
biztosítani.
g.) A keretmegállapodás rendelkezései szerint vállalja, hogy évente 500.000 forint értékben
természetbeni hozzájárulással segíti az Önkormányzat működését akként, hogy
településüzemeltetési munkákat lát el április 15. és május 15. között, kivéve, ha az
időszakban a területet árvíz borítja. Ebben az esetben a munkák elvégzésére az árvíz
levonulását követő leghamarabbi időpontban kerül sor. Az elvégzendő munkák tételes listáját
2014. február 20. napjáig az Alapítvány az Önkormányzat részére benyújtja. A Képviselőtestület a 2014. március 3. napján tartandó ülésén véglegesíti az elvégzendő munkákat. A
teljesítést követően a munkák leigazolása a keretmegállapodás rendelkezései szerint
történik.
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h.) Az Alapítvány lehetőség szerint megállapodást köt a Lakiteleki Polgárőrséggel a forgalom
irányítására, a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel a rendezvény biztonsági
felügyeletére az alapítvány által rendezett fesztivál napjaira, főbb időszakaira.
i.) A zajkibocsátási határérték túllépésének következményeiért a felelősséget teljes
egészében az Alapítvány viseli.
j.) Az Alapítvány felelősséget vállal azért, hogy a rendezvény területén működő vendéglátó
egységek a törvényi rendelkezéseknek megfelelően 18 év alattiakat nem szolgálnak ki
szeszes itallal. Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a közte és a vendéglátó
egységek közötti szerződésben külön szerződési pontként szerepel, hogy szeszes ital
kiszolgálásának feltétele, hogy a vásárló személyazonosság igazolására alkalmas okirattal
igazolja, hogy a 18. életévét betöltötte. Amennyiben ezen kötelezettségeit a vendéglátó
egység megszegi, úgy az Alapítvány köteles a vendéglátó egységgel kötött szerződését
azonnali hatállyal felmondani, és gondoskodni arról, hogy a vendéglátó egység az üzleti
tevékenységet a helyszínen haladéktalanul beszüntesse. Az Alapítvány köteles a vendéglátó
egységekkel kötött szerződéseket az Önkormányzat részére benyújtani.
6.

Lakitelek Önkormányzata kötelezettségei:
-

-

-

A rendezvény időtartama alatt biztosítja a nyilvános wc-k nyitva tartását, működtetését. A nyilvános wc-k a szokásos nyitvatartási időn túl péntektől-szombatra,
szombatról vasárnapra legalább 03,00 óráig nyitva tartanak. Vasárnap pótnap esetén legalább 24,00 óráig tartanak nyitva. A wc használati dija: 100.- Ft.
Ingyenes vízvételi lehetőséget biztosít a területen rendelkezésre álló közkifolyókból
Biztosítja a rendezvényhez szükséges elektromos áram vételt, amelyhez a 3 db jelenleg kiépített szekrényekben (ideiglenes) lekötést alakít ki helyenként 3x65AH kapacitással, azzal, hogy köteles az Alapítvány a fesztiváljukhoz konkrétan szükségszerű teljesítménycsökkentés költségét, teljesítménynövekedés költségét, valamint
a fogyasztás költségét megfizetni.
az év eleji fórumon felhívja a tőserdei üdölőtulajdonosok figyelmét a nyári rendezvényekre annak programjaira és jellegére.

7. Az Alapítvány a területen ideiglenes jelleggel üzemelő üzletek, vállalkozások működtetőinek köteles felhívnia a figyelmét, hogy tevékenységük gyakorlása során meg kell felelniük az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről
szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 12. §-ában foglalt szabályoknak, továbbá az
élelmiszerhigiénés és közegészségügyi feltételeknek. E szabályok betartásáért az Alapítvány felelősséggel tartozik.
8. Az Alapítvány a rendezvény biztonságos megrendezése érdekében köteles a megrendezést megelőző 30 nappal biztonsági tervet készíteni, amelynek az alábbiakat kell tartalmazniuk:
a) a rendezvény megnevezését, helyét, időpontját és időtartamát, a rendező szerv, rendező megnevezését, képviselőinek nevét és címét, továbbá a rendezvény helyszínének leírását és vázlatrajzát;
b) a rendezvény maximális látogatói létszámát,
c) a rendezvény helyszínére való belépés és eltávozás rendjét;
d) a közönségnek - különösen a fogyatékos nézőknek - a rendezvény helyszínén történő
elhelyezésére, az elhelyezés esetleges megváltoztatására vonatkozó előírásokat;
e) a rendezvényre be nem vihető tárgyak körét, valamint azokat a magatartásokat, amelyek tanúsítója a rendezvényről eltávolítható, vagy akinek a belépése megtagadható;
f) a rendezvényen való részvétel feltételei, a részvételre vonatkozó korlátozások, továbbá
a rendezvény belső rendjére vonatkozó szabályok nyilvánosságra hozatalának módját;
g) a rendezésben közreműködők nevét, igazolvány számát, létszámát, tevékenységük
szabályait, a rendezvény biztonsága érdekében a rendező szerv, rendező által alkalmazni
kívánt technikai-védelmi berendezéseket, azok alkalmazási módjának leírását;
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h) a rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó írásbeli kiürítési, menekítési tervet.
9. Az Alapítvány rendezvények megrendezése előtt legalább egy hónappal bemutatja a
rendezvény részletes költségvetését az Önkormányzatnak.
A rendezvények különböző médiákban megjelenítendő, illetve a helyszínen elhelyezendő
reklámjain, szóróanyagain az Önkormányzatot az Alapítvánnyal egyforma méltó, módon
tünteti fel. Az Alapítvány ennek részeként köteles Lakitelek jó hírnevének megőrzésére
tekintettel eljárni.
A rendezvényről, tapasztalatairól a rendezvényt követő két hónapon belül beszámolót
köteles készíteni Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete számára,
melynek részeként bemutatja a rendezvény költségvetésének elszámolását, az esetleges
többletbevételek felhasználását.
10. Az Alapítványnak gondoskodnia kell a hatályos jogszabályok szerint fennálló valamennyi
kötelezettség teljesítéséről.
11. Az Alapítvány jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a rendezvény időtartama
alatt a rendezvénnyel összefüggésben felmerülő valamennyi káreseményért helytáll,
kivéve, ha felelősségét a Ptk. szabályai szerint ki tudja menteni, illetve más közreműködő
személy felelőssége megállapítható.
Az együttműködési keretmegállapodást Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.
november 3. napján tartott ülésén a 162/2011. (XI.03.) számú határozatával fogadta el.
Lakitelek, 2013. december
………………………………….
Galgóczy Zsolt
kuratóriumi elnök

8. NAPIREND –

………………………………………….
Felföldi Zoltán
polgármester

A Laki-Gazda Kft-vel kötött haszonkölcsön szerződés felmon
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

dása

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az előterjesztést és azzal a javaslattal él, hogy a haszonkölcsön szerződés felmondás helyett közös
megegyezéssel való megszüntetésre kerüljön.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
273/2013. (XII.05.) határozata
A Laki-Gazda Kft. 0115/30 és 0115/33 hrsz-ú ingatlanokra szóló haszonkölcsön
szerződésének közös megegyezéssel való megszüntetése
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Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület a Laki-Gazda Településüzemeltetési Korlátolt Felelősségű
Társaság 0115/30 és 0115/33 hrsz. alatti, lakiteleki külterületekre vonatkozó
haszonkölcsön szerződését 2013. október 10-ei dátummal közös megegyezéssel
megszünteti.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

9. NAPIREND –

- Laki-Gazda Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

A Laki-Gazda Kft-vel kötött haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
274/2013. (XII.05.) határozata
a Laki-Gazda Kft-vel kötött haszonkölcsön szerződések közös megegyezéssel történő
megszüntetése
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület a Laki-Gazda Településüzemeltetési Korlátolt Felelősségű
Társaság 08/3; 057/20; 0143/1; 0196/1; 0119/6 hrsz. alatti, lakiteleki
külterületekre vonatkozó haszonkölcsön szerződéseit 2013. december 6-i
dátummal, közös megegyezéssel megszünteti.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Laki-Gazda Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár
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10. NAPIREND –
Lakitelek 08/3; 057/20; 0143/1; 0196/1; 0119/6 hrsz-ú ingatla nok
haszonkölcsönbe adása a Laki-Agrár Kft. részére
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
275/2013. (XII.05.) határozata
Lakitelek 08/3; 057/20; 0143/1; 0196/1; 0119/6 hrsz-ú ingatlanok haszonkölcsönbe adása a Laki-Agrár Kft. részére
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Lakitelek Önkormányzat tulajdonában lévő, 08/3; 057/20;
0143/1; 0196/1; 0119/6 hrsz. alatti külterületi ingatlanokat haszonkölcsönbe adja
a Laki-Agrár Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság részére 2013. december 7. napjától a mellékelt haszonkölcsön szerződés szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltánt a haszonkölcsön szerződés
aláírására.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Laki-Agrár Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Lakitelek Önkormányzata (adószám: 15338019-2-03, bankszámlaszám: 5200001811100018, képv.eljárva: Felföldi Zoltán polgármester) 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.,
mint jogi személy, mint tulajdonos, mint haszonkölcsönadó – a továbbiakban: Kölcsönadó –
másrészről
Laki-Agrár Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített név: Laki-Agrár
Kft. (cégjegyzékszám: Cg.03-09-126887, adószám: 24752763-2-03, bankszámlaszám:
52000018-11029489, képv.eljárva: Tornyi Gyula ügyvezető) 6065 Lakitelek, Széchenyi krt.
48. sz. alatti gazdasági társaság, mint haszonkölcsönvevő – a továbbiakban: Kölcsönvevő
–
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együttes megnevezésben szerződést kötő Felek között, alulírott napon, helyen, időben,
alábbi feltételekkel:
1. Kölcsönadó kizárólagos tulajdonát képezi a
- lakiteleki, külterületi, 08/3 hrsz. alatti, 0,5481 ha alapterületű, gyep (legelő) megnevezésű,
0,38 AK értékű ingatlan,
- lakiteleki, külterületi, 057/20 hrsz. alatti, 2,8902 ha alapterületű, szántó megnevezésű,
13,5AK értékű ingatlan,
- lakiteleki, külterületi, 0143/1 hrsz. alatti, 11,8539 ha alapterületű, gyep, rét megnevezésű,
103,13 AK értékű ingatlan,
- lakiteleki, külterületi, 0196/1 hrsz. alatti, 2,2581 ha alapterületű, gyep (legelő, rét) megnevezésű, 20 AK értékű ingatlan,
- lakiteleki, külterületi, 0119/6 hrsz. alatti, 11,3026 ha alapterületű, szántó megnevezésű,
81,11 AK értékű ingatlan.
2. Kölcsönadó az 1. pontban megjelölt ingatlanokat jelen szerződéssel ingyenesen Kölcsönvevő használatába adja, aki azokat a szerződés aláírásával egyidejűleg átveszi, a szerződés
megszűntekor pedig visszaadja.
Jelen szerződés célja összefüggésben van a Laki-Agrár Kft. tevékenységi köreinek gyakorlásával. Kölcsönvevő a használatába kerülő földeket köteles megművelni, köteles földhasználatát a Körzeti Földhivatal felé bejelenteni valamennyi, 1. pontban megjelölt ingatlan vonatkozásában.
Kölcsönadó a földeket határozott időre, tíz évre, 2013. december 7. napjától kezdődően
2023. december 6. napjáig terjedő időszakra adja Kölcsönvevő használatába.
3. Kölcsönvevő az ingatlanokat ingyenesen használhatja, hasznait szedheti. Harmadik személy használatába csak a Kölcsönadó hozzájárulásával adhatja, valamint céljától eltérő,
egyéb tevékenységre sem használhatja. E kötelezettségek megszegése esetében Kölcsönvevő felel mindazokért a károkért, amelyek e nélkül nem következtek volna be, ugyanakkor
jelen esetben Kölcsönadó azonnali hatályú, rendkívüli felmondási jogával élhet.
4. Kölcsönvevő köteles a szerződés fennállása alatt az ingatlanokat rendeltetésszerűen
használni.
A használat fennállása alatt Kölcsönvevő felelős minden olyan kárért, mely a szerződésellenes vagy rendeltetésellenes használat folytán következett be.
Kölcsönvevőnek azonnali tájékoztatási kötelezettsége van Kölcsönadó irányába bármely, az
ingatlanokat ért váratlan eseményről.
Kölcsönvevő a földeket rendeltetésüknek megfelelően, a jó gazda gondosságával köteles
művelni, úgy, hogy termőképességük fennmaradjon. Azokon csak mezőgazdasági termelést
folytathat, akként, hogy ne veszélyeztesse a termelés eredményességét, a föld termőképességét, az állatállományt vagy a felszerelést.
Kölcsönvevő, amennyiben ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy kölcsönadó 15 napos határidővel felhívja a teljesítésére, melynek eredménytelen elmúlását követően jogosult
azonnali hatállyal felmondani a szerződést.
5. Kölcsönadó fenntartja a jogot, hogy jelen szerződést a szerződés tárgyának értékesítése
esetén előzetes írásbeli értesítéssel, 30 napos határidővel felmondja.
6. Szerződést kötő felek az azonnali hatályú felmondás jogával a Ptk. 585. § (4) bekezdésében foglalt esetekben élhetnek.
Szerződést kötő felek bármelyike rendes felmondási jogot a gazdasági év végére, azaz
szeptember 30. napjára, írásban, indokolás nélkül gyakorolhat. A felmondást legalább 1 hónappal szeptember 30. előtt kell közölni a másik féllel. A felmondás egyoldalú jognyilatkozat,
mely a szerződést a jövőre nézve szünteti meg, a felek egymással szemben kötelesek el21

számolni. Kölcsönvevő a felmondási nyilatkozat megtételével egyidejűleg köteles a dolgot
átvételre felajánlani, Kölcsönadó pedig köteles azt átvenni.
7. Szerződést kötő felek megállapodása szerint a dolog szaporulata Kölcsönvevőt illeti.
Kölcsönvevőt az ingatlan fenntartásának költségei Kölcsönvevőt terhelik. Kölcsönvevő a dologra fordított egyéb költségeit a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint követelheti.
8. Szerződést kötő felek megállapodása szerint Kölcsönvevőt terheli az ingatlanokkal kapcsolatos közterhek viselése. Amennyiben a közterheket határidőben nem egyenlítette ki, úgy
azok lejárta után Kölcsönadó 15 napos határidő tűzésével, annak eredménytelen lejártával,
írásban felszólítással él a kiegyenlítés iránt. Kölcsönadó a határidő eredménytelen elteltét
követően azonnali hatállyal jogosult felmondani a szerződést.
9. Kölcsönvevő viseli az ingatlanok rendes használatával, azok fenntartásával együtt járó,
rendszeresen előforduló, szokásos kisebb felújítások, javítások költségeit.
Kölcsönvevő rendkívüli, értéknövelő beruházást csak kölcsönadó előzetes, írásbeli hozzájárulásával, azaz külön, eseti megállapodás megkötésével végezhet. A megállapodás nélkül
eszközölt értéknövelő beruházásai ellenértékének megtérítésére igényt nem tarthat.
10. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre, általában a Ptk. illetve a Ptk. XLVIII. fejezetének rendelkezései valamint Ptk. Kötelmi jog általános szabályai alkalmazandók.
11. Amennyiben a Szerződő Felek között vita alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerződő Felek alávetik magukat a területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességének.
Szerződő felek jelen szerződést  elolvasás és értelmezés után  mint az akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag, saját kezűleg írták alá.
Lakitelek, 2013. december 7.

………………………………………
Lakitelek Önkormányzata
Kölcsönadó
képv. eljárva:Felföldi Zoltán polgármester

………………………………….
Laki-Agrár Kft.
Kölcsönvevő
képv. eljárva: Tornyi Gyula ügyvezető

11. NAPIREND – „Települési kommunális hulladék ártalmatlanítása” tárgyú
beszerzési eljárás lezárása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

köz-

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
276/2013. (XII.05.) határozata
„Települési kommunális hulladék ártalmatlanítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
lezárása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Települési kommunális hulladék ártalmatlanítása” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Második Része
szerinti közösségi értékhatárt elérő, nyílt eljárásban érvényes ajánlatot nyújtott be a
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád Bercsényi Miklós utca 39.).
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Települési kommunális hulladék ártalmatlanítása” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Második Része
szerinti közösségi értékhatárt elérő, nyílt eljárásban érvénytelen ajánlatot nyújtott be a
Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft. (6000 Kecskemét Strázsa
utca 9.)
Az ajánlat a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel
meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Kbt. 56. § (1) f), i) pontja és a
Kbt. 56. § (2) bekezdés vonatkozásában a kizáró okok fenn nem állását nem igazolta
„A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők vonatkozásában” című Közbeszerzési Hatóság útmutatójában
(KÉ 2012. évi 58. szám; 2012. május 23.) előírt közjegyző vagy gazdasági, illetve
szakmai kamara által hitelesített nyilatkozattal.
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Települési kommunális hulladék ártalmatlanítása” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Második Része
szerinti közösségi értékhatárt elérő, nyílt eljárásban összességében legkedvezőbb
ajánlatot a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád Bercsényi
Miklós utca 39.) nyújtotta be.
4. A Képviselő-testület a Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető
számára javasolja az eljárást eredményesnek minősíteni és felhatalmazza az ügyvezetőt a Hulladék ártalmatlanítási szerződés aláírására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

12. NAPIREND –

- Laki-Gazda Kft.
- Igazgatási Csoport
- Irattár

Gondozási Központ Szakmai programjának, SZMSZ-ének, a Nappali Ellátás- Idősek Klubja Házirendjének módosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
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Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a Gondozási Központ szakmai programjáról szóló határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
277/2013. (XII.05.) határozata
Gondozási Központ szakmai programjának módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Gondozási Központ szakmai programjának módosítását,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetét elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a
döntésről az arra jogosultakat értesítse, illetve az ahhoz kapcsolódó jogi
lépéseket megtegye.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Gondozási Központ
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
- Irattár

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA
GONDOZÁSI KÖZPONT
6065 Lakitelek, Béke u. 20.
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SZAKMAI PROGRAM
LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT
GONDOZÁSI KÖZPONT
I. Demográfiai adatok
1.Országos helyzetkép
Bács-Kiskun megye az ország ötödik legnépesebb megyéje, ugyanakkor a népsűrűség
csaknem, fele az országos átlagnak. Jelentős a tanyai lakosság száma, 1990-ben a népesség
13 %-a külterületen élt.
Valamennyi európai országban, így Magyarországon is jellemző a 60 éven felüliek
számának emelkedése. Míg az 1960-as népszámláláskor a lakosság 14 %-a volt 60 év
feletti, addig ez a szám 2011-re 21 %-ra emelkedett.
2.Lakitelek demográfiai helyzetképe
Községünk abban a szerencsés helyzetben van, hogy az összlakosság száma évek óta nem
csökken, hanem stagnál, vagy kissé emelkedő tendenciát mutat. A 60 évnél idősebbek száma 1033 fő, és ezen belül a 80 év felettieké 179 fő.
A demográfiai helyzet elemzésénél lényeges szempont a község földrajzi elhelyezkedése és
a történelmi háttere. Ez nagyban meghatározza az idős lakosság jelenlegi helyzetét,
életmódját, gondolkodásmódját.
A község szociális ellátórendszerének mindezeket a szempontokat figyelembe kell venni, és
a szolgáltatások biztosítását is így kell megszervezni.
II. A Gondozási Központ, mint szociális szolgáltatást nyújtó intézmény
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1.Alapelvek
Szükségletekhez igazodó segítségnyújtás biztosítása. A szolgáltatást igénybe vevő,
gondozásra szoruló ember egészségi, szociális és pszichés állapota alapján határozzuk meg
a segítségnyújtás módját, gyakoriságát.
Szem előtt tartjuk az egyén individuális szabadságát, fizikai teljesítőképességét, mentális
állapotát.
Nyitottan működtetjük az intézményt, ami egyrészről lehetővé teszi a bentlakó idősek
számára a szabad mozgástér biztosítását, másrészről a látogatók fogadását.
Az utóbbinál a nyitottság azt jelenti, hogy nincs mereven korlátozva a látogatási idő (csak az
étkezések idején szünetel), sőt a látogatások gyakorisága, időtartama sincs szabályozva.
Gyakran vannak olyan rendezvényeink, amelyek a község valamennyi nyugdíjasának szól,
ezzel is biztosítva az ismerősök, régi barátok találkozását a bentlakó idősekkel.
Szakmai felkészültség: az intézmény alkalmazottai 90 %-ban szakképzettek. Folyamatosan
továbbképzéseken vesznek részt, amely lehetővé teszi, hogy a gondozási, ápolási munka a
szakmai ismereteken alapuló tudatos tevékenység legyen. Mivel a szolgáltatás nyújtás
közvetlen „tárgya” maga az ember, így nagyon lényeges elvárás az alkalmazottakkal
szemben:
-

az empátia,

-

az elfogadás képessége,

-

és az elhivatottság.

2.A szakmai program célja:
Meghatározza a vonatkozó jogszabályok, az egyedi sajátosságok alapján az intézmény
szakmai tevékenységét és ennek érdekében megállapítsa:
-

az intézményi szolgáltatás célját, feladatát,

-

az ellátottak körét,

-

a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított
szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét,

-

az ellátás igénybevételének módját,

-

az ápolási, gondozási, rehabilitációs, és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát,

-

az ellátottak, és az ellátásban közreműködő dolgozók
jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat,
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-

az intézmény szervezetére vonatkozó szakmai, szervezeti információkat ( a szervezeti egységek feladatköreinek megjelölését, létszámát és szakképzettség szerinti
megosztását),

-

a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a
létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását,

-

a szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, az ellátó-rendszerben
betöltött szerepének és hatásának értékelését,

-

a más intézményekkel történő együttműködés módját.

3. A szakmai program hatálya:
A szakmai program a jóváhagyás napján lép hatályba.
A szakmai programot a szakmai program egyes elemeinek a megváltozása, módosulása
esetén módosítani kell.
A szakmai program személyi hatálya kiterjed az ellátottakra, valamint a szolgáltatásokat
nyújtó személyekre.

4.A Gondozási Központ feladata
A Gondozási Központ integráltan működő, vegyes profilú intézmény. Szociális alapellátást,
tanyagondnoki szolgálatot biztosít Lakitelek közigazgatási területén, szakellátást (Idősek
Otthona) Magyarország egész területén.

Alaptevékenysége körében végzi :
- az étkezést, (egész évben, folyamatos az ellátás biztosítása – igény szerint)
-a házi segítségnyújtást,(hétvégén, ünnepnapokon, egész évben folyamatosan igény
szerint
a nappali ellátást (hétvégén, ünnepnapokon, egész évben folyamatosan igény

-

szerint
Tanyagondnoki szolgálatot

-

Ezen feladatokon túl még az alábbiakat biztosítja:
-

A folyamatos ellátás biztosításával, az intézmény, a saját lakókörnyezetben

történő élet lehetőségének meghosszabbítását, minőségének javítását szeretné elérni.
- az ellátási területen jelentkező igények felmérése, a gondozás megszervezése, más
szolgáltatási formákhoz történő hozzáférés segítése, valamint tanácsadás,
28

- az alap és nappali ellátást nyújtó intézmények tevékenységének összehangolása,
-

bentlakásos intézmény működtetése.

5.Az ellátandó célcsoport jellemzői
Minden ellátási formánál meghatározásra került, hogy kik vehetik igénybe a szolgáltatást. A
gyakorlat azt mutatja, hogy a legnagyobb igény az időskorúak körében van. Lakiteleken is
jellemző a nyugdíjasok körében az egy személyes háztartás. Sajnos a 70 éven felüliek közül
már sokan megözvegyültek, a család vagy nem itt lakik, vagy dolgozik, így az idős ember
mások segítségére szorul. Először még a szomszédot, ismerőst kéri meg egy-egy kisebb
gond megoldására, de a kor előre haladtával vagy az egészségi állapot romlása miatt igényli
a szociális ellátás valamelyik formáját.
Az összes

ellátottunk

1/3

része

80

év feletti.

Az ő

esetükben

jellemző

a

mozgáskorlátozottság, a magányosság problémája, valamint a mentális leépülés. Az
intézmény lényegesen kisebb százalékban lát el (mozgás-, és/vagy látás) fogyatékkal élőket
III. Étkeztetés
Étkeztetés célja:
Megromlott egészségi állapota, fogyatékossága, szociális helyzete miatt ne
kerülhessen egyetlen településen élő sem abba a helyzetbe, hogy éhezik
Étkeztetés feladata:
Azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell
gondoskodni,(igény szerint hétvégén és ünnepnapokon is és egész évben folyamatosan), akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjai részére tartósan, vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani. A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek részére is lehetőséget kell biztosítani
az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő
étkezés biztosítására.
Étkeztetés igénybevétele:
Az étkeztetés igénybevétele a Gondozási Központ intézményvezetőjéhez benyújtott kérelem
alapján a helyi rendeletben rögzített feltételek meglétének elbírálása, valamint a jövedelemvizsgálat alapján megállapított személyi térítési díj megállapítása után történhet.
Az igénybevételt a kérelmező és intézményvezető megállapodásban rögzíti.
Étkeztetés személyi térítési díjának megállapítása
Az Szt alapján az étkeztetés személyi térítési díja nem haladhatja meg a kérelmező jövedelmének 30 %-át.
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Étkeztetés megszervezése
Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel:
-

kiszolgálásával egyidejű, Gondozási Központ étkezőjében helyben fogyasztással,

-

elvitelének lehetővé tételével,

-

lakásra szállításával.

A Gondozási Központ mindezeket fel tudja vállalni, de az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy a
lakásra szállításra van a legnagyobb igény.
Az étkeztetés személyi feltételei:
-

1 fő sz. segítő (csak az étel kiosztásában vesz részt, mivel a főzés nem helyben történik)

-

a házi segítségnyújtás gondozónői is szállítják szükség esetén az ebédet az ellátottaknak.

-

(szükség szerint társadalmi gondozó bevonásával)

Az étkezés kötelező dokumentációi:
Igénybevételi eljárás
Kérelem szóban v. írásban
Értesítés az igénybevétel feltételeiről
Értesítés az igénybevételről (csak az elutasítás kötelező írásos formában)
Megállapodás
Ellátotti nyilatkozat
Jövedelemvizsgálat
Nyilvántartás
Tevékenység adminisztrációja:
Igénybevételi napló
Étkeztetés igénybevételének ideje:
Helyben étkezés esetén 12 óra 30 perctől – 13óra 30 percig
Elvitellel:

11 óra 30 perctől – 13 óra 30 percig

Kiszállítás ideje

11 óra 30 perctől – 13 óra 30 percig

IV. Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás célja

Gondoskodni:
a.)
erőből

azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját
nem képesek és róluk nem gondoskodnak, (igény szerint hétvégén és

ünnepnapokon is.)
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b.) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási
formát igénylik,
c.) azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.
Házi segítségnyújtás feladata:
-

az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése

-

az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közreműködés,

-

segítségnyújtás az ellátást igénybevevő háztartásának vitelében,

-

az ellátottat érintő veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése,
illetve a kialakult veszélyhelyzet elhárítása,

-

egyéni, és csoportos szabadidős programok szervezése, a környezettel való kapcsolattartás biztosítása.

A gondozónő feladata, ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybevevő
fizikai, mentális, szociális szükséglete:
- a saját környezetében,
- életkorának, élethelyzetének és egészségügyi állapotának
megfelelően,
- meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával,
fejlesztésével biztosított legyen.
A gondozási tevékenység egyik alapelve, hogy a gondozónő az ellátást igénybevevővel
segítő kapcsolatot alakítson ki, tartson fenn. Fontos a gondozónő személyisége,
rátermettsége, megbízhatósága, szakképzettsége, és tapasztalata.
A feladatellátás szakmai tartalma, módja, rendszeressége
A házi segítség nyújtásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell
készíteni.
Az egyéni gondozási tervben meg kell határozni:
-

az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét,

-

az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat,
azok időbeli ütemezését,

-

az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit.

Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan
figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak
31

érvényesülését.
Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási
terv részeként ápolási tervet kell készíteni.

A feladatellátás módja:
A gondozónő a munkavégzésének helyére

az ellátotti igényhez alkalmazkodva, a

lakásáról, vagy a Gondozási Központból indul. Munkaidő végén az intézményben levő,
részükre

kijelölt

gondozási

helyiségben

végzi

a

munkájához

kapcsolódó

adminisztrációt.
Feladatellátásuk függ a feladatellátás tartalmától. Minden esetben figyelembe kell venni az
orvos, és az intézményvezető utasításait, valamint a gondozási szükséglet vizsgálatának az
eredményét. Segítséget jelent a munkatársakkal való megbeszélés, tapasztalatcsere.
Házi segítségnyújtás dokumentációi:
Igénybevételi eljárás:
Kérelem szóban v. írásban,
Orvosi igazolás
Értesítés az igénybevétel feltételeiről
Értesités az igénybevételről (csak az elutasítást kötelező írásban közölni)
Egyszerűsített előgondozás
Gondozási szükséglet vizsgálat (értékelő adatlap, igazolás a gond.szüks.vizsgálatról)
Ellátotti nyilatkozat
Jövedelemnyilatkozat
Jövedelemvizsgálat
Tájékoztatás térítési díjról
Megállapodás
Nyilvántartás
Ellátotti dokumentációk:
Egyéni gondozási terv (kiegészül ápolási tervvel, ha az ellátott állapota indokolja)
Tevékenység adminisztráció:
Gondozási napló
A feladatellátás rendszeressége:
A feladatellátás történhet:
- rendszeresen és,
- esetenként.
- biztosítjuk hétvégén és ünnepnapokon is az ellátást, tehát egész évben
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folyamatos működéssel biztosítjuk a házi segítségnyújtást, amennyiben ezt az
ellátott igényli.

Az ellátás igénybevételének módja:
A házi segítségnyújtás által nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve
törvényes képviselője kérésére, indítványozására történik.
A kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani, vagy szóban előterjeszteni, aki elvégzi
vagy elvégezteti az előgondozást, valamint a gondozási szükséglet vizsgálatot is.
Az értékelő adatlap eredménye alapján igazolást állít ki a gondozási szükséglet vizsgálatáról,
melynek egy példányát átadja a kérelmezőnek. Amennyiben a szolgáltatást igénylő személy
a vizsgálat eredményét vitatja a gondozási szükséglet felülvizsgálatát, kérheti az intézmény
fenntartójánál.
A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő
időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. A szolgáltatást igénybevevő személy
a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti óraszámnál kevesebb órát is
igényelhet és akár - a hét egy vagy több, vagy minden egyes napjára – összevontan is
igénybe veheti.
A házi segítségnyújtás személyi feltételei:
Ezt a szakfeladatot 2 gondozónő látja el, az ellátottak száma 18 fő, változó, az engedélyezett
létszámon belül. A működési engedély 27 fő ellátására ad lehetőséget, ez esetben a
szakdolgozói létszám a törvényi szabályozáshoz igazodik. (szükség szerint a feladat
ellátás társadalmi/tiszteletdíjas gondozónő bevonásával történik )
A szakképzettségi arány 100 %-os. 2 fő szakképzett.

V. Nappali ellátás
A nappali ellátás célja:
Elsősorban a saját otthonukban élő:
-

a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális
és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, demens
betegek,

-

a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő
pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
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-

harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra.

Az intézmény igény esetén a demens személyek ellátását is biztosítja a nappali ellátás keretében. Ebben az esetben pszichiátriai szakvélemény szükséges, valamint az ellátás biztosításához a szakmai létszám bővítése. 2-4 demens igénylő esetén más szakfeladatok ellátását biztosító szakmai létszámok nyújtanak segítséget az ellátáshoz.
A nappali ellátás feladata:

-

-

a napközbeni tartózkodás biztosítása,

-

a társas kapcsolatok kialakításának és fenntartásának a biztosít,

az alapvető higiéniai szükségletek kielégítése,
szabadidős programok szervezése,

-

szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz jutás segítése,

-

hivatalos ügyek intézésének a segítése,

-

életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,

-

speciális önszerveződő csoportok támogatása, szervezésének segít

A feladat ellátás szakmai tartalma, módja, rendszeressége.
Igény szerint az ellátást hétvégén és ünnepnapon, tehát egész évben folyamatosan
biztosítjuk.
Az ellátottak részére a napközbeni tartózkodásra nyújt megfelelő intézményi körülményeket
folyamatos felügyelet mellett. A gondozónő az ellátást igénybe vevő korának, egészségi
állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak a figyelembevételével szervez
programokat.
A nappali ellátásban részesülő személyre a gondozást végző személy egyéni gondozási
tervet készít. A gondozási tervet az igénybevételt követően egy hónapon belül kell
elkészíteni. Nem kell gondozási tervet készíteni abban az esetben, ha az ellátott kizárólag
a) tanácsadásban
b) alacsony küszöbű, vagy ártalomcsökkentő szolgáltatásban részesül.
A feladatellátás módja:
Az ellátott állapotához és az intézményi lehetőségekhez igazodó ellátás biztosítása heti 7
napon keresztül.
A feladatellátás rendszeressége:
A feladatellátás történhet:
- rendszeresen és
- esetenként.
Az egyéni igényeket minden esetben figyelembe vesszük. Naponta 8 óra 30 perctől
16 óra 30 percig

tartózkodhatnak a nappali ellátást igénybevevők az intézményben. Ezen
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belül saját maguk döntik el, hogy mikor érkeznek, és távoznak az intézményből.
Egyéni igény alapján az időtartam meghosszabbítható.
A szabadidős programok kihirdetésre, írásban is kiadásra kerülnek, így mindenki eldöntheti
melyiken kíván részt venni.
Tevékenység adminisztrációi :
Igénybevételi eljárás:
Kérelem (szóban v. írásban)
Orvosi igazolás
Értesítés az igénybevétel feltételeiről
Értesítés az igénybevételről (csak az elutasítást kötelező írásban közölni)
Demens személyek nappali ellátása esetén a demencia centrum pszichiáter,
neurológus, geriáter szakorvos által kiállított demencia kórképet megállapító
szakvélemény
Egyszerűsített előgondozás (kizárólag demens ellátottak esetében!)
Ellátotti nyilatkozat
Nyilatkozat önkéntes fizetésről
Jövedelemnyilatkozat
Jövedelemvizsgálat
Tájékoztatás térítési díjról
Megállapodás
nyilvántartás
Ellátotti dokumentációk:
Egyéni gondozási terv (amely kiegészülhet ápolási tervvel, amennyiben az ellátott
állapota indokolja)
Tevékenység adminisztrációi:
Nappali ellátásban részesülők látogatási-, és eseménynaplója.
Az ellátás igénybevételének módja.
A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője,
hozzátartozója kérésére történik
A kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell szóban, vagy írásban benyújtani. A vezető dönt a
felvételről, és írásban értesíti a kérelmezőt.
A nappali ellátás személyi feltételei
A Gondozási Központ nappali ellátásának működési engedélye jelenleg 15 főre szól,
azonban a pályázati támogatással épült új szárny megnyitásával 25 férőhelyre kérünk
engedélyt, 25 férőhellyel működtetjük.
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Az ellátottak létszámának megfelelően 2 fő szakdolgozót alkalmazunk. A mentálhigiénés
napi 8 órában történik, feladatkörében foglalkoztatási és gondozási feladatokat is ellát.
A szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód elvét meg kell tartani.
A szolgáltató az általa biztosított ellátást oly módon végzi, hogy figyelemmel legyen az
ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben
tartására , különös tekintettel:
- az élethez, emberi méltósághoz,
- a testi épséghez,
- a testi-lelki egészséghez való jogra.
Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem.
VI. Tanyagondnoki szolgálat
A tanyagondnoki szolgálat működése:
A tanyagondnoki szolgálat önálló, részletes szakmai programmal, szervezeti és működési
szabályzattal rendelkezik, mely a Gondozási Központ szakmai programjához és Szervezeti
és Működési Szabályzatához kapcsolódik. A tanyagondnoki szolgálat térítésmentes
A tanyagondnokok tevékenységüket tevékenységnaplóban kötelesek dokumentálni,vezetik a
munkaidő nyilvántartást, és a gépjármű menetlevelét. Az önkormányzat a tanyagondnoki
szolgálat ellátásához körzetenként 1 db gépjárművet biztosít. A gépjárművek kötelező
felelősségbiztosítással és CASCO biztosítással rendelkeznek. A gépjárművek üzemképes
állapotban tartásáért a tanyagondnokok felelősek. A gépjárművek üzemeltetésére külön
szabályzat vonatkozik. A tanyagondnoki szolgálat feladatait a Gondozási Központ keretén
belül látja el, mely intézmény keretén belül a tanyagondnoki szolgálat önálló szakmai
egységként működik.
A Gondozási központ alapító okirata tartalmazza a tanyagondnoki szolgálat feladatainak
ellátását.
A tanyagondnokok esetében

a munkáltatói jogokat a Gondozási Központ vezetője

gyakorolja. Az intézményvezető az általuk elvégzett munkáról évente beszámol a
Képviselőtestületnek.
A tanyagondnoki szolgáltatás célja
A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések
és tanyák esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése,
a települések szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb
életminőség elérése. Igény szerint a kistérségi közlekedési szolgáltatásokban való részvétel.
A tanyagondnoki szolgálat a Gondozási Központ SzMSz-e, Szakmai Programja alapján, és
az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39. § (1-2-3) bek., valamint a helyi szükségletek alapján
– közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és kiegészítő feladatokat),
valamint
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–

az önkormányzati feladatok megoldását segítő, és azt kiegészítő tevékenységet,
azaz közvetett szolgáltatásokat végez.

Alapfeladatok körében feladatuk:
- Gyógyszeríratás, kiváltás, orvoshoz szállítás, hivatalos ügyek intézése, bevásárlás,
szabadidős kulturális programokra szállítás, gyermekkorúak óvodába-, iskolába szabadidős
programokra szállítása, higiénés ellátás segítése, karbantartási munkák megszervezése,
kórházi látogatások segítése, ételszállítás – egyéb szolgáltatásokhoz való hozzájutás
segítése
A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre: a település külterületén és egyéb
belterületén életvitelszerűen tartózkodó lakosság, rászorultság, kor, egészségi állapot,
szociális vagy egyéb tényezőkre tekintet nélkül.
A tanyagondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.
Lakitelek 4.660 lakosú nagyközség a Duna-Tisza közén Bács-Kiskun megyében, a
Kecskeméti kistérség keleti részén, Kecskeméttől és Kiskunfélegyházától egyenlő
távolságban a Homokhátság és a Tisza-völgy találkozásánál alakult ki. A mai község
Kecskemét város birtokaiból, puszták egyesítéseként jött létre.
Tanyagondnoki körzetek:
A Lakitelek Nagyközség Közigazgatási területén két tanyagondnoki körzet került kialakításra.
I. körzet: Felsőalpár 1-91, Kisalpár l-120 Szikra 1-7(305 fő)
II. körzet Szikra 55-205, Szikra 228-348, Szikra 207 - 225(Kapásfalu) 249 fő
A feladatellátás módja:
Az ellátott állapotához és a feladat ellátási lehetőségekhez igazodó ellátás biztosítása.
A feladatellátás rendszeressége:
A feladatellátás történhet:
- rendszeresen és
- esetenként.
Az egyéni igények figyelembevétel történik
Az ellátás igénybevételének módja.
A tanyagondnoki ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes
képviselője szóbeli vagy irásbeli kérésére történik.

Az igénybevétel dokumentációi:
Igénybevételi napló/tevékenységnapló, munkaidő nyilvántartás, gépjármű menetlevele
A kapcsolattartás lehetséges módjai
Személyesen: a tanyagondnoki szolgálattal való kapcsolattartásra az esetek többségében az
igénybevételkor kerül sor. Az igénybevétel dokumentálása az adott szolgáltatás
elvégzésének elismerését igazoló szolgáltatásnaplónak az igénybevevő részéről történő
aláírásával történhet.
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Telefonon: a tanyagondnok számára biztosítani kell a telefonon történő mobil elérhetőséget,
hogy az igénybevevők távollétében is jelezni tudják számára szükségleteiket.
Írásban: rendszeres ellátási igényét, észrevételeit és esetleges panaszait az ellátottak
írásban is jelezheti a Gondozási Központ vezetőjének, vagy közvetlenül a fenntartónak.
A szolgáltatás igénybevételi szándékának jelzése
A szolgáltatással ellátott településrész lakossága a helyben szokásos tájékoztatási
módozatok szerint értesül a lehetőségekről. A lakosok szolgáltatás iránti igényeiket a
tanyagondnoknál személyesen vagy telefonon, a szolgáltatást fenntartó a polgármesteri
hivatalban/ Gondozási Központban, személyesen illetve írásban jelezhetik a szolgáltatásról
tájékoztató dokumentumokban megjelölt személynél.
A szolgáltatásra igényt tartó személy a településen belüli szolgáltatási igényét minimum 2
munkanappal előbb bejelentheti és egyeztetheti a tanyagondnokkal, a településen kívüli
szolgáltatási igényét pedig 4 munkanappal előbb kell bejelentenie és leegyeztetnie. A
feladatellátás egyrészt a bejelentés sorrendjétől, másrészt a bejelentett probléma
fontosságától függ. személyes szolgáltatások körébe tartozó alapellátási feladatok nem
sérülhetnek, valamint a gazdaságosság szempontjának figyelembe vételével kell dönteni.

A tanyagondnokság személyi feltételei
A

tanyagondnoki ellátásának működési engedélye 2 körzetre szól.

Az ellátandó külterületi lakosság lélekszáma a

554 fő, így

2 fő tanyagondnokot kell

alkalmazni.
A dolgozók kötelesek a feladatellátáshoz szükséges képzésben, továbbképzésben részt
venni .
Helyettesítés módja:

-

a tanyagondnoki alapképzésnél magasabb iskolai végzettséggel rendelkező szociális/humán képesítéssel rendelkező személy feladatellátásával.

VII. Bentlakásos részleg- Idősek Otthona
/Ápolást-gondozást nyújtó/
Az ellátás célja
Az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes körű
ellátásának, demens betegek ellátásának a biztosítása.
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Az intézményben elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolásáról, gondozásáról kell gondoskodni, akiknek az egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti
kezelést nem igényel. A Gondozási Központ bentlakásos részlegébe az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége, vagy fogyatékossága miatt nem tud önmagáról
gondoskodni.
Az ellátás feladata
Az intézmény a szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az megfeleljen a
jogszabályban meghatározott szakmai szempontoknak, feladat ellátási követelményeknek.
A bentlakásos részleg feladata:
- lakhatásról való gondoskodás,
- ápolási, gondozási feladatok ellátása,
- napi háromszori étkezés biztosítása,
- ruházattal és textíliával való ellátás,
- egészségügyi ellátás biztosítása,
- mentálhigiénés ellátás biztosítása,
- a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás,
- a lakók ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása.
A feladatellátás módja, szakmai tartalma
A nap 24 órájában a nővérek folyamatos felügyeletet biztosítanak.
Az intézményben lakók olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget kapnak, melynek
során a meglévő képességeik, készségeik javítására kerül sor. A gondozásnak az idős
ember egyéni szükségleteihez kell alkalmazkodnia, ezért fontos, hogy az ápolónő ismerje az
ellátott fizikai, egészségügyi, mentális állapotát.

Fizikai ellátás
Az ápolási, gondozási feladatok között el kell látni a következő tevékenységeket:
-

gyógyszer átadása, beadása,

-

orvos utasítására injekció beadása,

-

sebellátás, felfekvések kezelése,

-

fürdetés, mosdatás,

-

tisztába tevés, ágytálazás,

-

öltöztetés,

-

az ellátottak mozgatása, emelése
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-

decubítus megelőzés,

-

kéz- és lábápolás

-

a szennyes ruha gyűjtése,

-

tiszta ruha átadás.

A feladatellátás az ápolók munkaköri leírása, a vezető és az orvos utasítása, valamint az
ellátottak igénye szerint történik.
A 17 fő bentlakó idős egy gondozási egységben kerül ellátásra.
Az intézményben élők saját ruházattal rendelkeznek. Akinek nincs megfelelő mennyiségű és
minőségű saját ruházata az intézmény – a teljes körű ellátás keretében – kiegészíti azt. A
textília egyéni számmal van megjelölve, így elkerülhető az összecserélődés.
Az ellátottaknak a napi háromszori étkezés biztosított, melyből egy főétkezés főtt étel, az
ellátottak egészségi állapotának, a vonatkozó előírásoknak megfelelően. Az ételt az
Önkormányzat

vállalkozásában

lévő

Laki-Konyha

Kft.

szállítja

az

intézménybe,

szerződésben rögzített feltételekkel.
Az étkezések időpontja a Házirendben került rögzítésre.
Az étkeztetés módja:
a) az intézmény ebédlőjében történő felszolgálással, illetve
b) szükség szerint az ellátott szobájába történő szállítással.
Ha az étkezésben részesülő egészségi állapota indokolja, az orvos javaslatára az ellátott
részére diétás, vagy gyakoribb étkezést biztosítunk.

Egészségügyi ellátás
Feladata: az egészség védelme, a betegségek megelőzése, a már kialakult betegségek
korai felismerése és gyógyítása.
Az intézmény biztosítja a rendszeres orvosi felügyeletet és szükség szerint a szakorvosi
ellátást.
Az otthonba beköltözőt az intézmény orvosa megvizsgálja, fizikai, egészségügyi
és mentális állapotát felméri. Ennek alapján, a vezető ápoló, vagy megbízása alapján
műszakvezető szakdolgozó elkészíti az egyéni gondozási tervet.
Az intézmény orvosa heti 4 órában van alkalmazva, ami heti 2x2 óra rendelési időt jelent.
Az ápolási, gondozási tevékenységet szakdolgozók végzik, akiknek a munkájuk nagy
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odafigyelést, empátiát, jó kapcsolatteremtő készséget, és tapintatot igényel. Fontos az
ápolók
összehangolt munkája, a rendszeres megbeszélés, a precíz műszakátadás (írásban és
szóban is
Szakorvosi vizsgálatra, kórházi ellátásra az intézmény orvosa, vagy az ügyeletes orvos
utalja az ellátottat. A beteg szállítása a legtöbb esetben mentővel és betegszállítóval történik.
A kórházi kezelés ideje alatt az intézmény vezetőjének megbízása alapján rendszeresen
érdeklődünk a beteg állapota felől. Látogatások alkalmával gondoskodunk a ruhanemű és a
tisztálkodási eszközök cseréjéről.
Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás: az intézmény az alapgyógyszer
csoportba tartozó gyógyszerekből rendelkezik az ellátásban részesülők rendszeres, illetve
eseti

gyógyszer

szükségleteihez

igazodó

megfelelő

mennyiségű

készlettel.

Az

alapgyógyszer készletet havonta az intézmény orvosa állítja össze az intézményvezető
javaslata alapján. Az alapkészletbe tartozó gyógyszereket intézményi költségen szerezzük
be. Az alapkészletbe nem tartozó gyógyszerek költsége az ellátottat terheli.
A test távoli gyógyászati eszközök beszerzése is intézményi költségen történik. Ebbe a
körbe tartoznak pl. a különböző járóbotok, járókeretek, kerekes székek, szoba-WC, stb. A
testközeli gyógyászati segédeszközök költsége a lakókat terheli.
Ezek között az eszközök között kivételt képez az inkontinens betegek ellátásához szükséges
anyagok, eszközök beszerzése, mely szintén intézményi költségen történik.
A

gyógyszereléssel

kapcsolatos

kérdések

a

Gyógyszerelési

Rendben

kerültek

leszabályozásra, amely az orvosi szobában ki van függesztve.
Mentálhigiénés ellátás
A mentálhigiénés ellátás feladata: az intézményben élő idős embernél olyan személyiség
szerkezet fenntartása, amely alkalmassá teszi őt arra, hogy belső harmóniáját megőrizve
környezetébe be tudjon illeszkedni és ott békében éljen.
A mentálhigiénés ellátás keretében biztosítjuk:
-

a személyre szabott bánásmódot,

-

a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést,

-

a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,

-

az ellátott családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit,

-

a gondozási tervek megvalósítását, a mindennapi életvitelhez szükséges szociális készségek fejlesztését
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-

a hitélet gyakorlásának feltételeit

-

segítjük, támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését

Mivel kis létszámú a bentlakásos részleg, így az egyéni, személyre szabott bánásmód
megvalósítása sem okoz problémát.
Intézményünk különös figyelmet fordít arra, hogy a beköltöző, bentlakó idős családi
kapcsolata továbbra is fennmaradjon. Az ápolónők és a mentálhigiénés feladatot ellátó
figyelemmel kísérik a látogatások gyakoriságát, segítséget nyújtanak abban, hogy az idős
személy lehetőleg családi körben töltse el a nagyobb ünnepeket
Igyekszünk mindent megtenni az ellátottak testi-lelki aktivitása fenntartásának érdekében.
Fizikai tevékenység keretében a jól mozgókat bevonjuk a kert gondozásba (locsolás,
gyomlálás), nyáron bab-borsó fejtésbe, télen a dió pucolásba, stb. Szép nagy kerttel
rendelkezünk, ahol szívesen sétálgatnak az idősek.
A szabadidő kulturált eltöltését szolgálják a különböző társasjátékok,(sakk, dominó, kártya,
malom, stb.) Rendelkezésre állnak könyvek, folyóiratok, televízió, rádió, videó. A kulturális
programok közül nagyon népszerű az óvodások, iskolások műsora, amelyet egy-egy
nagyobb ünnepen adnak elő.
Az intézmény bentlakói és bejárói közösen vesznek részt a szórakoztató és kulturális
rendezvényeken, ahová rendszeresen külső előadót is meghívunk.
Mód és lehetőség van a hitélet gyakorlására. Az egyházak képviselői rendszeresen
látogatják az időseket, a jól mozgó ellátottak pedig járnak a templomba. A községben
működő Karitasz szervezet is segítséget nyújt ehhez
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások köre
Térítésmentes szolgáltatás:
Az intézményben a nővérek végzik a fodrászati (hajápolás, kérésre hajvágás) teendőket.
Fodrászt igény szerint hívunk, ez esetben az térítésköteles.. A férfiak borotválása

a

szakdolgozók feladata.
Az ellátottak körmének az ápolását szintén az intézmény szakdolgozói oldják meg.
Igény szerint különböző beszerzéseket (élelem, ruhanemű, tartós használati cikk, stb.)
végzünk. Aki mozgóképes elkísérjük a boltba, piacra.
Az orvosi javaslatra gyógytornász segíti az ellátottak rehabilitációját.
Szolgáltatás térítés ellenében:
Van lehetőség fodrász, manikűrös, pedikűrös, gyógymasszőr munkájának, szolgáltatásának
igénybevételére, az ellátott költőpénze terhére.
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A telefon használata szintén térítés köteles, külön készülék van felszerelve az ellátottaknak,
amely kártyával működik.
Egyéb szolgáltatásokért nem kell fizetni az ellátottaknak.
Ellátás dokumentációi
Igénybevételi eljárás:
Kérelem (szóban v. írásban)
Orvosi igazolás
Szakvélemény (demens személy esetén)
Gondozási szükséglet vizsgálat (értékelő adatlap, igazolás gond.szüks.vizsgálatról)
-amennyiben a az Szt.68/A §-ának 3.bekezdése alapján megalapozott a gondozási
szükséglet, abban az esetben a megfelelő igazolás becsatolása szükséges – szakorvosi
szakvélemény, személyi igazolvány másolata, jegyzői igazolás
Értesítés az igénybevétel feltételeiről
Értesítés az igénybevételről (elutasítás esetén csak irásos formában)
Értesítés előgondozás I szakaszról
Tájékoztatás a előgondozás II.szakaszról/férőhely elfoglalásáról,
Nyilvántartás
Nyilatkozat önkéntes fizetésről
Jövedelemnyilatkozat
Vagyonnyilatkozat
Jövedelemvizsgálat
Tájékoztatás térítési díjról
Megállapodás
Ellátotti dokumentációk:
Egyéni gondozási terv
Gyógyszerfelhasználás nyilvántartása
Eseménynapló
Egészségügyi személyi lap
Tevékenység adminisztrációi:
Térítési díj nyilvántartási törzslap
Élelmezési és gondozási nap nyilvántartás
Az ellátás igénybevételének a módja
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást
igénylő vagy törvényes képviselője szóbeli, vagy írásbeli kérelmére történik. A kérelmet
minden esetben az intézmény vezetőjéhez, vagy a fenntartóhoz kell benyújtani.
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Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb

kö-

rülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. Önköltség megfizetése esetén, gondozási szükséglet vizsgálat nélkül az engedélyezett létszám 15 %-áig
felvehető az igénylő. 1 év bent tartózkodás után a gondozási szükséglet vizsgálatot el kell
végezni. Ha az ellátott jogosulttá vált a gondozási szükséglete alapján az ellátásra, részére a
férőhelyet, a többi ellátottal azonos módon kell biztosítani.
A gondozási szükséglet vizsgálatot az intézmény vezetője, vagy az általa megbízott szakdolgozó végzi.
Az intézményvezető a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását.
Az értékelő adatlap eredménye alapján igazolást állít ki a gondozási szükséglet vizsgálatáról,
melynek egy példányát átadja a kérelmezőnek, egy példányt pedig megküld a fenntartónak.
A beutalásról az önkormányzat Emberi Erőforrás Bizottsága dönt, és határozatban értesíti az
ellátást igénylőt.
Amennyiben a szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a gondozási szükséglet
vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát kérheti az intézmény fenntartójánál.
Az intézmény vezetője az ellátást igénylővel „Megállapodást” köt, amely tartalmazza az
intézményi ellátás idejét, az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét,az
intézményi térítés napi, havi összegét, önköltséget..
Jövedelemvizsgálat
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért személyi térítési díjat kell
fizetni, amelyet az intézményvezető az elhelyezést megelőzően állapít meg.
Az intézményvezető az intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően
megvizsgálja az ellátást igénylő :
-

havi jövedelmét

-

jelentős pénzvagyonát

-

és jelentős ingatlanvagyonát.

A térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja:
- havi jövedelmét
- és pénzvagyonát.
Az ellátást igénylő, vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a
mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az
esetben nem kell elvégezni a jövedelem vizsgálatot. Biztosítani kell ugyanakkor, hogy az
ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mintha a vállalást ő
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vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.
Személyi feltételek
Az integrált intézmény vezetője egy személyben felelős szakmai vezetője a bentlakásos
részlegnek is. Munkáját az intézmény orvosa, valamint a szakdolgozók segítik.
A bentlakó idősek folyamatos ellátását 5 fő ápoló biztosítja, akik középfokú szociális és
egészségügyi végzettséggel rendelkeznek.
továbbképzéseket

Az intézmény a szakdolgozók részére

előadásokat szervez vagy azokon a dolgozók részvételét biztosítja

továbbképzési terv alapján

,
VIII. Más intézményekkel való együttműködés
Az intézmény a hatékony működés érdekében együttműködik, illetve folyamatos kapcsolatot
tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel:
-

az intézmény fenntartójával,

-

más szociális intézményekkel,

-

egyházakkal,

-

civil szervezetekkel,
oktatási intézményekkel /óvoda, iskola/,

-

egészségügyi intézményekkel,

-

a felülvizsgálatokat végző Bizottságokkal.

IX Dolgozók és ellátottak jogai és kötelezettségei
Étkeztetés
Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogai.
Az ellátottak jogai:
Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a
szolgáltatás által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális
helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.
A szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód elvét meg kell tartani.
A szolgáltató az általa biztosított ellátást oly módon végzi, hogy figyelemmel legyen az
ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben
tartására, különös tekintettel:
- az élethez, emberi méltósághoz,
- a testi épséghez,
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- a testi-lelki egészséghez való jogra.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem.
Az

ellátó

köteles

biztosítani,

hogy

az

ellátott

egészségi

állapotával,

személyes

körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást
igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös
figyelemmel az ellátást igénybe vevő szociális rászorultságának tényére.
A szolgáltatást végzők jogai:
Az étkeztetést végzők esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó
megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat
és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő
munkavégzési körülményeket biztosítson számukra.
Az étkeztetést végző szociális gondozónő közfeladatot ellátó személynek minősül.
Házi segítségnyújtás
Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogai.
Az ellátottak jogai:
Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a
szolgáltatás által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális
helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.
A szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód elvét meg kell tartani.
A szolgáltató az általa biztosított ellátást oly módon végzi, hogy figyelemmel legyen az
ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben
tartására, különös tekintettel:
- az élethez, emberi méltósághoz,
- a testi épséghez,
- a testi-lelki egészséghez való jogra.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem.
Az

ellátó

köteles

biztosítani,

hogy

az

ellátott

egészségi

állapotával,

személyes

körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást
igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös
figyelemmel az ellátást igénybe vevő szociális rászorultságának tényére.
A szolgáltatást végzők jogai:
A házi segítségnyújtást végzők esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez
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kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat
és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő
munkavégzési körülményeket biztosítson számukra.
A házi segítségnyújtást végző szociális gondozónő közfeladatot ellátó személynek minősül.
Nappali ellátás
Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogai.
Az ellátottak jogai:
Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a
szolgáltatás által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni
szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás
igénybevételére.
A szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód elvét meg kell tartani.
A szolgáltató az általa biztosított ellátást oly módon végzi, hogy figyelemmel legyen az
ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben
tartására , különös tekintettel:
- az élethez, emberi méltósághoz,
- a testi épséghez,
- a testi-lelki egészséghez való jogra.
Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem.
Az

ellátó

köteles

biztosítani,

hogy

az

ellátott

egészségi

állapotával,

személyes

körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybevevő,
valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös tekintettel az ellátást
igénybevevő szociális rászorultságának tényére.

A szolgáltatást végzők jogai:
A nappali ellátást végzők esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó
megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat,
jogaikat,

munkájukat

elismerjék,

valamint

a

munkáltató

megfelelő

és személyiségi
munkavégzési

körülményeket biztosítson számukra.
Az előgondozással megbízott személy közfeladatot ellátó személynek minősül.
Tanyagondnoki szolgáltatás
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Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogai.
Az ellátottak jogai:
Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a
szolgáltatás által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális
helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. A szolgáltatás
biztosítása során az egyenlő bánásmód elvét meg kell tartani.
Amennyiben sérelem éri az ellátás biztosítása során az igénybevevőt, panasszal élhet az
intézményvezetőnél, polgármesternél, melyre 8 napon belül választ kell kapnia.
A szolgáltató az általa biztosított ellátást oly módon végzi, hogy figyelemmel legyen az
ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben
tartására , különös tekintettel:
- az élethez, emberi méltósághoz,
- a testi épséghez,
- a testi-lelki egészséghez való jogra.
Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem.
Az ellátó köteles biztosítani, hogy az ellátott egészségi állapotával, személyes
körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybevevő,
valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös tekintettel az ellátást
igénybevevő szociális rászorultságának tényére.

A szolgáltatást végzők jogai:
A tanyagondnoki ellátást végzők esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez
kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat,
és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő
munkavégzési körülményeket biztosítson számukra.
A tanyagondnoki feladattal megbízott személy közfeladatot ellátó személynek minősül.
Bentlakásos részleg – Idősek Otthona
Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogai
Az intézmény vezetője gondoskodik az intézményen belül az ellátottak és az ellátást végzők
emberi és állampolgári jogainak érvényesüléséről.
Ennek egyik alapfeltétele, hogy mindkét fél tisztában legyen a saját és a másik fél jogaival.
Az intézmény vezetője biztosítja ezen jogok és az intézmény kötelezettségének
ismertetetését. A Házirendben erre részletesen kitérünk.
Az ellátottak jogainak védelme
Az ellátásban részesülő személy jogainak, érdekeinek érvényesítésére az intézmény
keretein belül az Érdekképviseleti Fórum áll rendelkezésre, melynek a működését szintén a
Házirendben szabályoztuk.
Ha az ellátott jogainak, érdekeinek érvényesítésére nem képes, az intézményvezető
intézkedés megtételét kezdeményezi az intézmény fenntartójánál, illetve felveszi a
kapcsolatot az ellátott-jogi képviselővel.
Az intézményvezetőnek kötelessége gondoskodni az ellátott-jogi képviselő nevének,
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elérhetőségének a közzétételéről.
Panasz esetén az intézményvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni
a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem
intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az

intézkedés

kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.
A szociális szolgáltatást végzők jogainak a védelme
A dolgozók munkájukat az Etikai Kódex elveinek megfelelően végzik. Munkába lépéskor a
szociális munka etikai kódexét minden dolgozóval ismertetjük.
Munkavégzésük során felelősségük, hogy saját kompetenciájukon belül a legjobb tudásuk
szerint nyújtsák a szolgáltatásokat. Ezért megilleti őket, hogy az ellátottak részéről is
megkapják a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést, tiszteletben tartsák emberi
méltóságukat, és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék.
Amennyiben az ellátottak az ápoló személyzettel szemben erkölcstelen magatartást
tanúsítanak, minősíthetetlen hangnemet használnak, fenyegetéssel, vagy más eszközzel
félelemben tartják őket, úgy az alkalmazottak jogorvoslatért az intézmény vezetőjéhez, és az
Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhatnak.
Abban az esetben, ha hirtelen fellépő veszélyhelyzet /dühkitörés/ esete áll fenn, a belső
utasítás szerint kell eljárni.
X. A személyes gondoskodást végző személyek létszáma és szakképzettségük
A Gondozási Központ SZMSZ-ében részletes leírás található a dolgozók szakképzettségét
és a feladatait illetően.
Az állománytábla és a szervezeti ábra (1. sz. melléklet) jól mutatja ezt.

ÁLLOMÁNYTÁBLA
Szakfeladat
megnevezése
Étkeztetés
Tanyagondnokság
Házi segítségnyújtás
Nappali ellátás
Bentlakás
Bentl.és Klub

Státusz
megnevezése

1 fő

Szakképzettségi
arány
100 %

1 fő
2 fő
3 fő
1 fő
1 fő

0%
100 %
100 %
100 %
100 %

6 fő
Feladatot részben az
int. vezető látja el.
1 fő

100 %
100 %

Létszám

Intézményvezető
Konyhai dolgozó
Tanyagondnok
Gondozónő
Gondozónő
Mentálhigiénés
munkatárs
Ápolónő
Mentálhigiénikus
Adminisztrátor
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100 %

Lakitelek, 2013. december 5.
…………………………..
Tigyi Istvánné intézményvezető

Mellékletek:
I. számú
MEGÁLLAPODÁS
Tartós, bentlakásos intézményi elhelyezéshez
1. A megállapodást kötő felek
Jelen megállapodás létrejött
egyfelől
1.1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: intézmény)
Az intézmény neve:

Gondozási Központ

Az intézmény címe: 6065 Lakitelek, Béke u. 20.
(Képviselőjének neve: …………………………. beosztása: intézményvezető
Az intézmény fenntartó neve: Lakitelek Önkormányzata
Az intézmény fenntartó címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
másfelől
1.2. Az ellátást igénybe vevő
Neve:…………………………………………………………………………………………….
Születési neve:…………………………………………………………………………………...
Állampolgársága:………………………………………………………………………………..
Születési helye:………………………………időpontja: ………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………………….
Lakcíme:…………………………………………………………………………………………
Telefonszáma:…………………………………………………………………………………...
TAJ száma:………………………………………………………………………………………
Nyugdíjas törzsszáma:…………………………………………………………………………..
1.3. Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője
Neve:…………………………………………………………………………………………….
Születési neve:…………………………………………………………………………………..
Kirendelő szerv megnevezése:…………………………………………………………………..
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Kirendelő határozat száma:……………………kelte:…………………………………………..
Lakcíme:…………………………………………………………………………………………
Telefonszáma:…………………………………………………………………………………...
Egyéb elérhetősége:……………………………………………………………………………..

1.4 Az ellátást igénybe vevő legközelebbi hozzátartozója
Neve:…………………………………………………………………………………………….
Születési neve:…………………………………………………………………………………..
Lakcíme:…………………………………………………………………………………………
Telefonszáma:…………………………………………………………………………………...
Egyéb elérhetősége:……………………………………………………………………………..
1.4. Az ellátást igénybe vevő tartására, gondozására köteles és képes személy(ek)
(amennyiben az 1.3. és az 1.4. pontban megnevezett személlyel nem azonos)
Neve:…………………………………………………………………………………………….
Rokonsági fok:…………………………………………………………………………………..
Születési neve:…………………………………………………………………………………...
Lakcíme:…………………………………………………………………………………………
Telefonszáma:…………………………………………………………………………………...
Egyéb elérhetősége:……………………………………………………………………………..
Között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:
2. A megállapodás tárgya
2.1. Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére személyes gondoskodás körébe tartozó,
szakosított ellátást – ápolást, gondozást – nyújt, tartós bentlakásos elhelyezés és ellátás
formájában.
2.2. Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére átlagos minőségű elhelyezési
körülményeket biztosít, amelynek megfelelően az ellátást igénybe vevőt az 1.1. pontban
megjelölt ingatlanban lévő, egyágyas, kétágyas, többágyas szobából (a megfelelő
aláhúzandó), funkciójának megfelelően alapbútorzattal ellátott szobában helyezi el.
2.3. Amennyiben az ellátást igénybe vevő házastársával közösen kerül elhelyezésre a
szobában, az intézmény jogosult a házastárs elhunyta esetén az ellátást igénybe vevőt
másik szobában áthelyezni, valamint jogosult másik személyt is e szobában elhelyezni.
2.4. Az intézmény az ellátást a) ………….év ………….hó……napjától kezdődően határozatlan időtartamra szólóan biztosítja.
b) ………….év ………….hó……napjától kezdődően
………….év
………….
hó…...napjáig
terjedő
(határozott) időre szólóan biztosítja.
2.5. Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
szerint teljes körű ellátást biztosít, melynek részletes kifejtését jelen Megállapodás 4. pontja
tartalmazza.
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3. A felek jogai és kötelezettségei
3.1. A felek tájékoztatási kötelezettsége
3.1.1. Az ellátást igénybe vevő és a jelen Megállapodás 1.3. pontjában megjelölt törvényes
képviselője, a 1.4. pontjában megjelölt hozzátartozója kijelenti és jelen Megállapodás aláírásával elismeri, hogy az intézménybe való felvételkor – az intézményi életre való megfelelő
felkészítés érdekében – az intézmény tájékoztatta őt
 az intézményben biztosított ellátás, szolgáltatások tartalmáról és feltételeiről;
 az intézmény által vezetett, az ellátást igénybe vevőt érintő nyilvántartásokról, az
adatvédelemre vonatkozó szabályokról;
 az ellátást igénybe vevő és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről;
 panaszjoguk gyakorlásának módjáról, valamint az érdekképviseleti fórum működéséről, melynek szervezeti és működési szabályzata egy példánya jelen Megállapodás
aláírásával egyidejűleg az ellátást igénybe vevő részére átadásra került;
 az intézmény belső rendjét és az együttélés szabályait tartalmazó házirendjéről,
melynek egy példánya jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg az ellátást igénybe
vevő részére átadásra került.
 a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, a mulasztás következményeiről;
 az ellátást igénybe vevő jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről, így
különösen az ellátott jogi képviselő személyéről és elérhetőségéről.

Az ellátást igénybe vevő és a jelen Megállapodás 1.3. pontjában megjelölt törvényes
képviselője 1.4. pontjában megjelölt hozzátartozója kijelenti, hogy a fenti tájékoztatóban
foglaltakat tudomásul veszi és egyidejűleg kötelezettséget vállal azok betartására, melyet
jelen Megállapodás aláírásával megerősít.
3.1.2. Az ellátást igénybe vevő és a jelen Megállapodás 1.3. pontjában megjelölt törvényes
képviselő, az 1.4. pontjában megjelölt hozzátartozó kijelenti, hogy a szociális ellátásra való
jogosultság feltételeit érintő, személyazonosító adataiban beállott változásokat
haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével.
3.1.3. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy
 haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét minden olyan körülményről, amely
a személyi térítési díj megállapításához szükséges;
 haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét minden olyan egyéb körülményről,
ami az intézményi jogviszony létesítését, fenntartását, illetve megszűnését befolyásolhatja, vagy arra más módon kihatással lehet.
3.1.4. Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az ellátást igénybe vevő, és az általa
megjelölt hozzátartozó tájékoztatásához:
a)
b)
c)
d)

az ellátást igénybe vevő állapotáról, annak lényeges változásáról;
az egészségügyi intézménybe való beutalásáról;
az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről;
a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett intézkedésről.

Az ellátást igénybe vevő által megjelölt hozzátartozó (amennyiben nem azonos jelen
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Megállapodás 1.4. pontjában megjelölt személlyel)
Neve:…………………………………………………………………………………………….
Címe:…………………………………………………………………………………………….
Telefonszáma:…………………………………………………………………………………...
Egyéb elérhetősége:……………………………………………………………………………..
3.1.5. Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az intézményi dolgozók foglalkozásbeli
titoktartási kötelezettségének megtartásáról, és az ellátást igénybe vevő személyiségi
jogainak tiszteletben tartásáról.
3.2.A szabad mozgás és a kapcsolattartás joga
3.2.1. Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézményen belüli és intézményen kívüli
szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára. Az ellátást
igénybe vevő kijelenti és jelen Megállapodás aláírásával igazolja, hogy az igénybevételi
eljárás során részletes és pontos tájékoztatást kapott az intézményen belüli mozgás, valamint az intézményből történő eltávozás és visszatérés – az intézmény házirendjében
meghatározott – szabályairól.
3.2.2. Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok,
látogatók fogadására. Az intézmény vezetője a házirendben szabályozott módon
rendelkezhet a látogatás rendjéről. A látogatók fogadása során figyelemmel kell lenni az
intézményben élő más személyek nyugalmára.
3.3.Az érdekképviselet és a panasztétel joga
3.3.1.Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója panasszal élhet a jelen Megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban,
így különösen
a) a)az intézmény vezetőjének, dolgozóinak szakmai, titoktartási, valamint érték- és
vagyonvédelmi kötelezettségeinek megszegése,
az ellátást igénybe vevő személyiségi jogainak, kapcsolattartási jogának sérelme, valamint
b) az ellátás körülményeit érintő kifogások esetén.
A panasz kivizsgálása az intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik, aki tizenöt napon
belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről.
Amennyiben az intézmény vezetője határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért
egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az
intézmény fenntartójához fordulhat jogorvoslattal.
Az ellátást igénybe vevő panaszával felkeresheti az ellátott jogi képviselőt.

Az ellátottjogi képviselő neve:
…………………………………………………………………………………………………...
Levelezési címe:…………………………………………………………………………………
Telefonszáma:…………………………………………………………………………………...
Az intézményben érdekképviseleti fórum került megalakításra, amely az ellátást igénybe
vevők jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv.
Az érdekképviseleti fórum működésének feltételeit, eljárásának és választásának részletes
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szabályait a házirend tartalmazza.
3.4.Az ellátást igénybevevő nyilatkozata halál esetére
3.4.1. A jelen megállapodás mellékletét képező külön megállapodásban rögzítettek szerint.

4. Az intézmény szolgáltatásai
4.1.Teljes körű ellátás
Az intézmény az Szt. 67. § (1) bekezdése szerinti teljes körű ellátást nyújt, amelynek értelmében biztosítja:
 a napi huszonnégy órás felügyeletet,
 a lakhatást, valamint a folyamatos fűtés- és melegvíz-szolgáltatást, világítást,
 a napi legalább háromszori étkeztetést, melyből legalább egy alkalommal meleg ételt,
 szükség esetén a ruházattal, illetve textíliával való ellátást,





a ruházat, illetve textília tisztítását és javítását a házirendben meghatározott módon;
szükség szerint incontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket;
az egészségügyi ellátást;
térítésmentesen az intézmény orvosa által havonta összeállított alap gyógyszerkészlet gyógyszereit;
 az ellátást igénybe vevő költségén az alap gyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet beszerzését;
 a gyógyászati segédeszköz ellátás körében a test távoli eszköznek az intézmény
költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátást igénybe vevő költségén történő
beszerzését;
 az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátást.
A teljes körű ellátás részletes kifejtését a házirend tartalmazza.
4.2.Érték- és vagyonmegőrzés
4.2.1. Az ellátást igénybe vevő korlátozottan jogosult az intézményi élethez szükséges, azzal
összefüggő személyes tárgyainak az intézménybe történő bevitelére.
Az ellátást igénybe vevő személyes tárgyainak beviteli korlátja a házirendben részletesen
ismertetésre került.
4.2.2. Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az ellátást igénybe vevőnek az
intézménybe bevihető és oda bevitt érték- és vagyontárgyainak, személyes tárgyainak
megfelelő és – szükség esetén – biztonságos elhelyezéséről és megőrzéséről.
.
5. Az ellátásért fizetendő térítési díj
5.1.

A személyi térítési díj
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5.1.1. Az ellátást igénybe vevő (rendszeres havi jövedelméből, ingatlan vagyonából illetve
jelentős pénzvagyonából), az igénybe vevő tartására jogszabály, szerződés vagy bírósági határozat alapján köteles és képes személy az intézmény által nyújtott ellátásokért
az igénybevétel napjától havonként, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig térítési
díjat köteles fizetni az intézmény részére.
5.1.2. Az intézményi térítési díjat az intézmény fenntartója az egy ellátottra jutó önköltség
napi összegének alapul vételével, de nem szükségszerűen azzal azonos mértékben, konkrét
összegben, 5 forintra kerekítve állapította meg, melynek módosítására évente két alkalommal jogosult.
Az egy ellátottra jutó önköltség összege jelen Megállapodás megkötése időpontjában
…………………Ft/hó/fő.
Az
intézményi
térítési
díj
jelen
Megállapodás
megkötése
időpontjában
…………………Ft/nap, valamint …………………….Ft/hó.
5.1.3. A személyi térítési díjat – az 1993. évi III. törvény 117 §,117/A, 117/B, 118§ 119§
119/A § szabályai szerint állapíthatják meg. A személyi térítési díj összegéről az intézményvezető értesíti az ellátást igénybe vevőt illetve törvényes képviselőjét.

A személyi térítési díj:
- nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét,
- nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének
80%-át, amennyiben azt az ellátást igénybe vevő kizárólag a rendszeres havi jövedelméből fizeti meg,
- összegét úgy kell megállapítani, hogy az ellátást igénybe vevő részére legalább
a tárgyév január 1-én érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-a ,
ingatlanvagyonra történő terhelés esetén 30%, mint költőpénz, visszamaradjon,
- konkrét összegben, a kerekítés szabályait alkalmazva kell megállapítani,
- havi összegét a napi személyi térítési díj és a gondozási napok száma alapján
kell meghatározni.
- ha a személyi térítési díjat nem fizetik meg, illetve ha a költőpénzt az intézmény
biztosítja, a követelést a kötelezett ingatlanvagyonán fennálló jelzálogjog biztosítja
5.1.4. Kötelezettség vállalás térítési díj fizetéshez
Amennyiben az ellátást igénybe vevő illetve törvényes képviselője, hozzátartozója vállalja az
intézményi térítési díj megfizetését, úgy külön megállapodás készül „kötelezettség vállalás”
címmel.
5.1.5. A személyi térítési díj összege a megállapodás időpontjától függetlenül évente két
alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátást igénybe vevő
jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a térítési díj fizetési kötelezettségének nem
tud eleget tenni, vagy ha jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben nő.
A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról az intézmény fenntartója rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére az ellátást igénybe vevő nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.
5.2.
Távollét esetén fizetendő személyi térítési díj
5.2.1. A távolléti napok naptári éves szinten összesítésre kerülnek.
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5.2.2. Távollétnek minősül a rendszeres hétvégi távollét.
5.2.3. Az ellátást igénybe vevő a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20%-át köteles megfizetni.
5.2.4. Az ellátást igénybe vevő a két hónapot meghaladó távolléte idejére
a) egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 40%-át,
b) Az a) pont alá nem tartozó esetben a megállapított személyi térítési díj 60%-át köteles megfizetni.
5.3. Jogorvoslat a személyi térítési díj megállapításával kapcsolatban
5.3.1. Ha az ellátást igénybe vevő vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési
díjnak, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az annak felülvizsgálatáról és
megváltoztatásáról szóló értesítés kézhezvételtől számított nyolc napon belül az intézmény
fenntartójához fordulhat.
5.4. A díjfizetés elmulasztása esetén követendő eljárás
5.4.1. Abban a nem kívánt esetben, ha a személyi térítési díj megfizetésére kötelezett személy fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézmény vezetője 15 napos határidő
megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telik el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét,
lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott díjhátralékból az
intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja az intézmény fenntartóját a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. A térítési díjhátralék behajtására a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény illetve az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályainak alkalmazásával kerülhet sor.
5.4.2. A személyi térítési díj és a befolyt térítési díj különbözetét az intézmény vezetője nyilvántartja és az ellátást igénybe vevő halála estén hagyatéki teherként az eljáró közjegyzőnek
bejelenti.
6. Eseti térítési díj
6.1. Az intézmény által nyújtott olyan szolgáltatásokért, amelyek nem tartoznak az alapfeladatok körébe (pl.: fodrász, kozmetika, pedikűr); valamint az intézmény által szervezett szabadidős programokért (Pl. kirándulás, színházlátogatás) eseti térítési díjat kell fizetni.

7. A megállapodás módosítása
7.1. Jelen Megállapodás módosítására csak az intézmény vezetője és az ellátást igénybe
vevő/törvényes képviselője közös megegyezése alapján kerülhet sor.
7.2. Arra az estre, ha a jelen Megállapodást érintő jogszabályok módosulnak és ez szükségessé teszi, a Felek kijelentik, hogy a Megállapodást érintő jogszabályi változásoknak megfelelően módosítják a megállapodást.
7.3. Az intézmény vezetője – tekintettel arra, hogy jelen Megállapodás megkötésével az
intézmény hosszú időre szóló kötelezettséget vállal – kijelenti, hogy előre nem látható, rend56

kívüli helyzetekben is minden elvárhatót megtesz, hogy az intézmény jelen Megállapodásból
fakadó kötelezettségeit a lehető legjobban teljesítse.
7.4. A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás vagy bizonytalan kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján egyezségre törekedve kívánják rendezni.
8.Az ellátás igénybevételének feltételei
8.1. Kérelem benyújtás módja:
- a kérelmet az ellátást igénylő nyújthatja be, szóban, írásban, az intézmény vezetőjéhez, vagy az intézmény fenntartójához.
8.2. Gondozási szükséglet vizsgálat
- a kérelem benyújtását követően az intézményvezető elvégzi a gondozási szükséglet
vizsgálatot,
- idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb
körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása estén nyújtható,
- a beutalásról a Lakitelek Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága dönt, és
határozatban értesíti a kérelmezőt.

9. Az intézményi jogviszony megszűnése
9.1. Az intézményi jogviszony megszűnik:
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével;
b) az ellátást igénybe vevő halálával;
c) jelen Megállapodás felmondásával, a felmondási idő elteltével;
d) határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam elteltével.
9.2. Jelen Megállapodás felmondására az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője
vagy az intézmény fenntartója jogosult.
9.3. Az intézmény vezetője a Megállapodást akkor mondhatja fel, ha az ellátást igénybe vevő
a házirendet súlyosan megsérti, mely esetben a felmondási idő 30 nap.
9.4. Az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője bármikor, indokolás nélkül, írásban felmondhatja a Megállapodást, mely esetben a jogviszony megszűnésének időpontja a
felek közös megegyezésén múlik.
9.5. Amennyiben jelen Megállapodás felmondásának jogszerűségét az ellátást igénybe vevő,
törvényes képviselője, a térítési díjat megfizető személy, illetőleg az intézmény fenntartója
vitatja, kérheti a bíróságtól a Megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az
ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határozatot nem hoz.
9.6. Az intézményi jogviszony megszűnésekor a Felek elszámolnak egymással, mely kiterjed:
a) az esedékes térítési díjra, egyéni gyógyszerköltségre, illetve személyi térítési díjra
valamint ezek esetleges hátralékaira,
b) az intézmény tárgyi eszközeiben – szándékosan – okozott károkra, valamint az elszámolási kötelezettséggel átvett eszközökre, ezek esetleges hiányaira,
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c) továbbá minden olyan dologra, mely az intézményi jogviszony megszűnéséhez okszerűen kapcsolódik.
Nem képezi az elszámolás tárgyát a használatra átvett eszközök, berendezési tárgyak
rendeltetésszerű használatával együtt járó amortizációja, a lakrész újrafestésének, a rendeltetésszerű használatából adódó szükséges javítása elvégzésének költsége, valamint az intézményi jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó adminisztrációs költség.
10. Befejező rendelkezések
10.1. A Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a valóságnak megfelel.
10.2. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a szociális ellátásokra vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
10.3. Jelen Megállapodás …………………., azaz ……………………. számozott oldalból áll.
10.4. Jelen Megállapodás ………..db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült.
10.5. Jelen Megállapodás a Felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.
Kelt: ……………………….., 201… …………………………. hó …………….

…………………………
az ellátást igénybe vevő

…………………………….
az ellátást nyújtó intézmény vezetője

……………………………
Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője
…………………………….
Az ellátást igénybe vevő jelen Megállapodás
1.4. pontjában megjelölt legközelebbi
Hozzátartozó
Tanú neve: ………………………………… Tanú neve: ……………………………………
Lakcíme: ……………………………….….. Lakcíme: …………………………………….
Személyi igazolvány száma: ………………. Személyi igazolvány száma: …………………
………………………………..
aláírás

……………………………………
aláírás
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II. számú
MEGÁLLAPODÁS
HALÁL ESETÉRE

Alulírott ……………………………………név ……………………….szül.h.
………..év………………..hó ………….nap, mint az intézmény ellátottja, kijelentem, hogy halálom esetére végintézkedésem
van
nincs
Halálom esetén …………………………………………………………temetési módban
…………………….községben/városban …………………………….szertartás szerint temessenek el.
Temetésem költségeit ………………….........név ………………………………… …..lakcím,
viseli, aki az ezzel kapcsolatos kötelezettség vállalását, tanúk jelenlétében aláírásával igazolja.
Kijelenti, hogy a temetés költségei a rendelkezésére állnak.
Lakitelek ………………..év ………….hó …….nap
…………………………………..
Kötelezettség vállaló
………………………………
E llátott aláírása

…………………………………
Intézményvezető

Tanú :
Lakcím

Tanú
Lakcím

III. számú
A szakmai program megvalósítása, várható következményeinek
eredményességének, az ellátó-rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése
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A Gondozási Központ alapfeladatai körébe rendelt alapellátást igénylők Lakitelek közigazgatási területéről nyújthatnak be kérelmet.
A szakellátás (bentlakás) iránti kérelmet az Magyarország egész területéről, mint ellátási
területről nyújthatnak be, az intézményvezetőhöz. Az intézetvezető személyesen vagy az
általa megbízott személy által elvégzett gondozási szükséglet vizsgálat után (amennyiben az
igénylő gondozási szükséglete a megfelelő ponthatárt elérte.) továbbítja a kérelmet Lakitelek
Nagyközség Önkormányzat Szociális Bizottságához.
Üresedés esetén a Szociális Bizottság dönt a jelentkezés sorrendjében az elhelyezésről.
Soron kívüli elhelyezési igény esetében a Szociális Bizottság bírálja el a kérelmet.
Az alapellátás iránti kérelmet az intézményvezetőjéhez kell beadni.
Az intézmény egymásra épülő ellátórendszere biztosítja a mindenki számára legmegfelelőbb
gondozási formát.
Arra törekszünk, hogy a község területén élő emberek, nyugodt, békés idős korát biztosítsuk,
biztonság érzetét megalapozzuk.
Fontosnak tartjuk, hogy:
-

a szolgáltatásaink mindenki számára elérhetőek legyenek,
a lakosság kellő információval rendelkezzen az intézmény szolgáltatásairól
(a helyben szokásos tájékoztatási módozatok szerint, l. alább)

-

az információáramlás oda-vissza folyamatosan működjön,
a munkatársak team munkája erősödjön,
az ellátást igénylőnek egyénre szabott gondozást tudjunk biztosítani.

A szociális ellátó rendszerbe való bekerülés esetén az alábbi változások várhatóak:
-

javul az életminőség, megnövekednek az életesélyek,
az ellátott érzelmileg kiegyensúlyozottabbá válik, és kialakul a biztonságérzése,
megszűnik az izoláció,
baráti, családi kapcsolatok ápolása rendszeressé válik,
egyéb szolgáltatások elérhetőbbé válnak számára.

A szolgáltatásokról szóló tájékoztatás helyi módja:
-

-

közzététel Lakitelek település honlapján,
tájékoztatás a Lakiteleki Újság c. közéleti lapban,
a Gondozási Központ szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata
az egyéb kapcsolódó dokumentumokkal együtt az intézményben megtekinthetők,
felvilágosítás kérhető elektronikus levélben a Gondozási Központ vezetőjétől,
egyéb eseti tájékoztatás (pl. lakossági fórumok, közmeghallgatás stb.)

Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a Gondozási Központ szervezeti és
működési szabályzatáról szóló határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
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278/2013. (XII.05.) határozata
Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Gondozási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetét
elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a
döntésről az arra jogosultakat értesítse, illetve az ahhoz kapcsolódó jogi
lépéseket megtegye.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Gondozási Központ
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
- Irattár

GONDOZÁSI KÖZPONT
6065 Lakitelek, Béke u. 20.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
2013
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Gondozási Központ
Szervezeti és Működési Szabályzata

I. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,
jogi alapja és hatálya
1.Az SZMSZ célja
Meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső
rendjét, a külső kapcsolatra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket,
amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Az SZMSZ az intézmény szakmai programjában rögzített cél- és feladatrendszer
racionális és hatékony megvalósítását szabályozza.
1.1. Az SZMSZ jogszabályi alapjai
1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról.
1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról
2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról
- 1/2000.(I.7.) SZCsM r. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.
- 9/1999.(XI.24.) SZCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről.
- 9/2000.(VIII.4.) SZCsM r. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
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- 368/2011. (XII.31.) Kormány r. 13. § (1)-(2) bek. az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról
- 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól
1.2. A szabályzat hatálya
Az SZMSZ és a függelékét képező egyéb szabályzatok betartása kötelező érvényű az intézmény minden alkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra.
Az SZMSZ-t az intézményvezető előterjesztése alapján a fenntartó hagyja jóvá és a
kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
II. Általános rész
1. Az intézmény megnevezése és cím adatai
Az intézmény neve: Gondozási Központ
Az intézmény címe: 6065 Lakitelek, Béke u. 20.
Telefon: 76/ 449-071
E-mail címe: gondozasikozpont@lakitelek.hu

2. Az intézmény jogállása, irányítása
Az intézmény alapítószerve:
Lakitelek Önkormányzata
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Alapítás dátuma:
1992.06.01.
Alapító okirat:
kelte: 2012.06.07.
száma: 102/2012.(VI.07)
Intézmény típusa:
Vegyes profilú, vertikálisan integrált intézmény
Fenntartó neve, címe:
Lakitelek Önkormányzata
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Felügyeletet ellátó szerv:
Lakitelek Képviselő-testülete
Intézmény jogállása:
az intézmény önálló jogi személyiség
Gazdálkodási jogkör:
önállóan működő költségvetési szerv
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az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából
részjogkörű szerv
Költségvetési szerv törzskönyvi száma (PIR): 632449
Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó szerv:
Lakitelek Polgármesteri Hivatal
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. (PIR: 338019)
Intézmény ellátási területe:
Alapszolgáltatások tekintetében
Lakitelek Közigazgatási területe.
Alapvető szakágazat tekintetében
Idősek, fogyatékosok, demens betegek bentlakásos ellátása tekintetében
Magyarország egész területe
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak szerint szociális alapszolgáltatás és szociális szakellátás.
Az intézmény vezetése:
A Gondozási Központot az intézményvezető vezeti.
Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét - nyilvános pályázati eljárás útján – Lakitelek Nagyközség Képviselő-testülete nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatba történő
végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) kormányrendelet alapján.
Az intézmény foglalkoztatottjainak jogállása:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti
jogviszony.

3. Az intézmény alap és szakfeladata.
3.1 Alaptevékenység:
Szociális étkezés TEÁOR:
Házi segítségnyújtás TEÁOR:
Idősek nappali ellátása TEÁOR:
Tanyagondnokság TEÁOR:

889921
889922
881011
889928
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3.2 Szakfeladat:
Időskorúak tartós bentlakásos intézménye TEÁOR: 873011
Demens betegek bentlakásos ellátása
TEÁOR: 873013

3.3 Egyes tevékenységek feladat mutatói
Idősek Otthona:
14fő
Demens betegek ellátása
Átlagos ápolást-, gondozást igénylők ellátása
Szociális étkeztetés:

nincs meghatározva

Házi segítségnyújtás:

27 fő

Nappali szociális ellátás: 25 fő
Idősek Nappali ellátása
Demens betegek nappali ellátása
Tanyagondnokság (544 fő) 2 körzet
1 körzet: Felsőalpár 1-91 Kisalpár 1-120 Szikra 1-7
2. körzet: Szikra 55-205 Szikra 228-348 Szikra 207-225(Kapásfalu)

III. Az intézmény működésének alapelvei
1 Az intézmény a személyes szociális gondoskodás keretein belül szolgáltatásai által
segítséget nyújt mindazon szociálisan rászorult személyek számára, akik életvitelükben
részleges vagy teljes segítségre szorulnak.
2Az intézmény az alap és szakosított ellátási formák összehangolásával, az idős és/vagy
fogyatékkal élő személyek, demens betegek, külterületen élő lakosok bio – pszicho –
szociális szükségleteinek kielégítésében nyújt részleges vagy teljes segítséget.
3 Intézményünk, az ellátás minél magasabb színvonalú megvalósulása érdekében
kapcsolatot tart mindazon társadalmi-, civil-, érdekképviseleti szervezetekkel,
társintézményekkel, melyeknek együttműködése az idős és/vagy fogyatékos ellátottak
életminőségének javulásához hozzájárulhat.
4Segítő tevékenységünk végzése során minden munkavállaló alapvető kötelessége
maximálisan tiszteletben tartani az ember - mint önálló individum - alkotmányos és
egyetemlegesen elismert jogait.
Lehetőségeinkhez mérten mindenkor igyekszünk a segítséget kérő személy számára a
szükségleteit legmegfelelőbben kielégítő ellátási formát nyújtani.
5Működésünk során törekednünk kell humán erőforrásunk és pénzeszközeink hatékony
takarékos felhasználására.
IV. Az intézmény alap és szakosított feladatai (részletesen)
1./ Étkeztetés
Étkeztetés keretében a rászoruló személyeknek naponta egyszeri meleg étkezést biztosítunk, igény szerint egész évben folyamatosan.
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Az ételt szerződés alapján a Laki - Konyha Kft biztosítja.
Lehetőség van az étel helyben fogyasztására, kiszállíttatására, valamint az elvitelére.
2./ Házi segítségnyújtás
E szolgáltatás keretében a szociálisan rászoruló személyeknek saját környezetünkben,
lakásukon biztosítjuk az önálló életvitel fenntartásához szükséges segítséget, igény szerint hétvégén és ünnepnapokon is, tehát egész évben folyamatosan
Ennek megfelelően biztosítjuk:
-kompetencia körünkbe tartozó gondozási és ápolási szükségletek kielégítését
-Segítséget nyújtunk az ellátott önálló életvitelének megtartásában, közreműködünk
személyi és környezeti higiéné megtartásában
-Veszélyhelyzetek kialakulásában prevenciós tevékenységet végzünk
- Az ellátott szakápolási tevékenység igényének kielégítésében közreműködünk .
Elérésében segítünk.
Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a kérelmező gondozási
szükségletét. A vizsgálat elvégzése az intézményvezető feladata. Az értékelő adatlap
eredménye alapján igazolást állít ki a gondozási szükséglet vizsgálatáról, melynek egy
példányát átadja a kérelmezőnek. Amennyiben a szolgáltatást igénylő személy a
vizsgálat eredményét vitatja a gondozási szükséglet felülvizsgálatát, kérheti az
intézmény fenntartójánál.
A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő
időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. A szolgáltatást igénybevevő
személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti óraszámnál
kevesebb órát is igényelhet és akár - a hét egy vagy több napjára – összevontan is
igénybe veheti.Az ellátást hétvégén és ünnepnapokon is biztosítjuk, igény szerint.
3./Nappali ellátás (Idősek Klubja)
A szolgáltatást elsősorban a saját otthonunkban élő azon személyek vehetik igénybe,
akik egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak, de önmaguk ellátására kis segítséggel képesek.
Napközbeni benntartózkodásra, társas kapcsolatra, alapvető higiénés szükségletek
kielégítésére szolgáló ellátási forma, melynek keretében fizikai-, egészségügyi-,
mentális-, segítséget, a szabadidő célszerű hasznos eltöltésére irányuló foglalkozást és
érdekvédelmet biztosítunk, hétvégén és ünnepnapokon is, tehát igény szerint, egész
évben folyamatosan. Igény szerint étkezést is biztosít.
Intézményünk – a működési engedély alapján – a nappali ellátás keretében demens
személyek ellátását is vállalja.
4./ Tanyagondnokság
A tanyagondnoki szolgálat célja:
a.) A tanyás települési hátrányok csökkentése, az életfeltételek javítása,a közszolgálathoz
való hozzájutás elősegítése.
b.) A szociális alapellátások, hátrányok csökkentése, az életfeltételek javítása, a
közszolgáltatáshoz való hozzájutás a települési funkciók bővítése.
c.) A közösség fejlesztése, a helyi társadalmi, a civil szféra erősítése, jobb életminőség
biztosítása elsősorban a tanyán élőknek.

Tartós elhelyezés (Idősek Otthona)
Ez az ellátási forma azok számára nyújt teljes körű ellátást (napi legalább háromszori étkezés, szükség szerint ruházattal, textíliával való ellátás, mentális gondozás, egészségügyi
ellátás, valamint lakhatás ), akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel
képesek, és az ellátásuk más módon nem oldható meg.
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Átlagos ápolást-, gondozást igénylők idősek, és demens betegek ellátását biztosítjuk
Idős otthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb
körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. Egyéb
esetben az Szt 68/B § 1./ 2./(a)(b)(c)(d)(e) 3./(a)(b) pontja az irányadó
A gondozási szükséglet vizsgálatot az intézmény vezetője végzi.
Az intézményvezető a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint
megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását.
Amennyiben a szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát kérheti
az intézmény fenntartójánál.
V. Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése.
Munkakörök
Az intézmény integráltan működik, a különböző szakfeladatok egy egységet képeznek.
A dolgozói létszám 15 fő
Valamennyi dolgozó közvetlenül az intézményvezető irányításával végzi a munkáját.
A munkatársak egymással mellérendeltségi viszonyban állnak.
Valamennyi szakfeladaton rendelkeznek a dolgozók a munkakörük betöltéséhez
szükséges szakképesítéssel.
Az előírt továbbképzéseken részt vesznek. Az alap és szakosított szolgáltatások egy
szervezeti keretbe történő működtetése megkönnyíti a helyettesítés szervezését.
A szociális területen dolgozó szakemberek és technikai dolgozók etikus és humánus
magatartása alapvető követelmény. Ennek érdekében minden dolgozónak kötelező
betartania a Szociális Munka Etikai Kódexében lefektetett alapvető korlátokat.
A munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák,
melyek elkészítéséért az intézményvezető a felelős.
ÁLLOMÁNYTÁBLA
Szakfeladat
megnevezése
Étkeztetés
Tanyagondnokság
Házi segítségnyújtás
Nappali ellátás
Bentlakás

Státusz
megnevezése
Intézményvezető
Szociális segítő
Tanyagondnok
Gondozónő
Gondozónő
Mentálhigiénés
mntárs
Ápolónő
Mentálhigiénés
mntárs
adminisztrátor

1 fő

Szakképzettségi
arány
100 %

1 fő
2 fő
3 fő
1 fő
1 fő

0%
100 %
100 %
100 %
100 %

Létszám

5 fő
Feladatot részben
az int.vez. látja el.
1 fő

Az intézményvezető jogköre, felelőssége és feladatai
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100 %
100 %
100 %

Intézményvezető:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában az alapvető munkáltatói jogokat (kinevezés, vezetői megbízás, fegyelmi eljárás, Lakitelek község Önkormányzat
Képviselő-testülete gyakorolja.)
Az egyéb munkáltató jogokat Lakitelek Önkormányzat Polgármestere gyakorolja.(az
intézményvezető esetében)
Az intézményvezető, távolléte esetére megbízást ad a helyettesítésre.
Az intézményvezető felelőssége:
Az intézmény vezetője a Szociális Törvénynek megfelelően egy személyben felelős
az alábbiakért:
- a szakszerű és törvényes működésért,
- az ésszerű és takarékos gazdálkodásért,
- a szakmai munkáért,
- az ellátottak érdekvédelmi feladatainak ellátásáért,
- a szociális munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
- a munkabalesetek megelőzéséért,
- a munkavállalók egészségügyi vizsgálatainak elvégzéséért.
Az intézményvezető jogköre
Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a Szociális Törvény, valamint
a fenntartó határozza meg.
-

-

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás irányítása és ellenőrzése,
az integrált intézmény vezetése,
az intézmény jogszerű működésének és gazdálkodásának biztosítása,
az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a vonatkozó jogszabályok és a rendelkezésre álló költségvetés alapján,
a munkáltatói, valamint a kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör gyakorlása,
a szociális feladatot ellátó intézmény képviselete,
a munkahelyi baleset megelőzésének megszervezése,
a döntés – az egyetértési kötelezettség megtartásával – az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más
hatáskörbe.
gondozási szükséglet vizsgálatát elvégzi, dokumentálja

Főbb feladatai:
a) Magasabb vezetői hatáskörében irányítja, koordinálja és ellenőrzi:
-

az intézmény szakmai, gazdasági tevékenységét, működését,
munka és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását,
a szolgáltatást igénylők felvételével kapcsolatos ügyintézést,
az intézmény működéséhez előírt szabályzatok elkészítését, betartását,
a munkavállalók továbbképzési tervének végrehajtását,
az intézmény belső ellenőrzési mechanizmusait,
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- a munkavállalók tájékoztatását,
- a gondozási egységek közötti együttműködést,
- a panaszok kivizsgálását.
b) Munkáltatói hatáskörben:
- gyakorolja mindazon munkáltatói jogokat, melyeket az 1992.évi XXXIII. a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló, illetve az 1992.évi XXII.tv. a Munka törvénykönyve, illetve a végrehajtásukat szabályozó rendeletek a hatáskörébe
utalnak.
- irányítja a munkavállalók feladatellátását,
- biztosítja az intézményben dolgozók előírásszerű munkafelvételeit,
- elkészíti a munkavállalók munkaköri leírását,
- vizsgálatot végez a felmerülő munkaügyi problémák, panaszok tisztázása,
megoldása érdekében,
- az intézmény vezetője közvetlenül – szóbeli és írásbeli – utasításokat adhat
minden munkavállaló részére,
- az intézményvezető e-mailben is utasítást adhat.
1. Munkakörök
1.1. Alapszolgáltatás
Szociális gondozók / házi segítségnyújtás /
A munkakör célja: saját környezetükben segítséget nyújtanak azon személyek részére,
akik önálló életvitelüket más módon nem képesek fenntartani és gondozási szükségletük
nem haladja meg a napi 4 órát.
Munkájukat közvetlenül az intézmény vezetője irányítja.
Főbb feladatuk:
- a házi segítségnyújtásban részesülők szükséglet és igény szerinti ellátása,
- ellátottak egészségi állapotának figyelemmel kísérése,
- személyi és közvetlen környezeti higiéné biztosításában való segítségnyújtás,
- részt vesznek a gondozási tervek végrehajtásában,
- vezetik a tevékenységhez előírt dokumentációt.
Szociális segítők / étkeztetés /
A munkakör célja:
A szociális étkeztetést igénybevevők segítése, kapcsolattartás az intézmény és az
ellátást igénylők között.
Főbb feladatai:
kapcsolattartás az étkezést igénybevevővel,
tájékoztatás,
segítség a kérelem, dokumentáció kitöltésében,
napi étkezési igények figyelemmel kísérése,
étkeztetéssel kapcsolatos problémák összegyűjtése és továbbítása az
tézményvezető felé,
- térítési díj beszedésének a segítése.
-
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in-

Szociális gondozó / nappali ellátásban /
Munkakör célja, az ellátottak szükségletközpontú gondozási feladatainak elvégzése. A
komplex szolgáltatást jelentő gondozási elemek szakszerű kivitelezése.
Munkát az intézményvezető irányítja.
Főbb feladatuk:
- a klubtagok legmagasabb színvonalú komplex ellátása,
- étkeztetés, higiénés szükségletek kielégítésében való segédkezés, ügyintézés, pszichés gondozás, egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok,
- részt vesznek a gondozási tervek kivitelezésében,
- vezetik a számukra előírt dokumentációt.
- Programokat, kulturális-, szabadidős tevékenységeket szerveznek
Mentálhigiénés munkakör
A munkakör célja: az ellátottak testi-lelki egészségének megőrzése, helyreállítása.
Szinten tartása.
Főbb feladatok:
- Demens ellátottak gondozása, ellátása
- alapvető feladat foglalkoztatás és mentális gondozás szervezése, kivitelezése, melyet éves-, havi-, heti munkaterv alapján végez,
- előkészíti az új ellátott fogadását
- a fogadja, tájékoztatja a házirendről, segíti beilleszkedését a közösségbe
- segíti és fokozott figyelemmel kíséri és elősegíti a társas kapcsolatok létrejöttét azok ápolását,
- egyéni és csoportos irányított beszélgetéseket szervez,
- a probléma megoldó modell segítségével kezeli a kialakult konfliktusokat,
- felismeri a krízis állapotot melyet haladéktalanul jelez az intézmény orvosa
felé,
- segíti a gyász feldolgozását, amennyiben ilyen tipusú veszteség éri az ellátottat, vagy a közösséget.
- vezeti a számára előírt dokumentációkat.
Tanyagondnok:
A tanyagondnoki tevékenységben a szociális alapellátási feladatok meghatározóak.
- idősek részére az ételkihordás, bevásárlás;
- gyógyszer felíratása és kiváltása;
- betegek orvoshoz szállítása;
- kisgyermekek (óvodások, általános iskolások) szállítása az óvoda és iskola
nyitvatartási rendjéhez igazodva rossz időjárás esetén;
- a tanyagondnok további részletesebb feladatát a melléklet tartalmazza.
A felsorolt feladatok közben a tanyagondnok rendszeresen nyújt személyes segítséget a
rászorulóknak problémáik elintézésében.
A Gondozási Központ, a Polgármesteri Hivatal, a TÜCS munkájának segítése a
mellékletben foglaltak szerint történik.
A Gondozási Központ, a tanyagondnoki szolgálat ellátásához gépjárművet biztosít.
2db intézményi tulajdonú gépjárművel történik a feladat ellátás. Új gépjárművek beszerzése
pályázat benyújtásával folyamatban van.
Az SzMSz-ben szabályozott tanyagondnoki szolgálat szociális jellegű szolgáltatásai
térítésmentesek.
Szakosított ellátás (bentlakás)
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Ápolónők
A munkakör célja az ellátottak szükségletközpontú gondozási-ápolási feladatainak elvégzése. A komplex szolgáltatást jelentő gondozási elemek szakszerű kivitelezése.
Munkájukat közvetlenül az intézményvezető irányítja. Közülük az intézményvezető
vezető ápolói feladatokkal bíz meg egy személyt.
Feladatai:
- elsődleges feladat, a gondozottak szükségleteinek felmérése és maradéktalan
kielégítése,
- ellátnak minden olyan feladatot, amelyet az ellátottak egészségügyi állapota
indokol, s amely szakmai képesítésükből eredően kompetenciakörükbe tartozik,
- vezetnek minden dokumentációt, mely az adott munkakörben előírt,
- részt vesz a gondozási-ápolási tervek elkészítésében, végrehajtásában, szükség esetén javaslatot tesz a terv módosítására.
Mentálhigiénés munkakör
A munkakör célja: az ellátottak testi-lelki egészségének megőrzése, helyreállítása.
Szinten tartása.
Főbb feladatok:
- alapvető feladat a lakók foglalkoztatásának és mentális gondozásának szervezése, kivitelezése, melyet éves-, havi-, heti munkaterv alapján végez,
- előkészíti az új lakó fogadását,
- a beköltöző lakót fogadja, tájékoztatja a házirendről,
- segíti a beilleszkedést, fokozott figyelemmel kíséri és elősegíti a társas kapcsolatok létrejöttét azok ápolását,
- egyéni és csoportos irányított beszélgetéseket szervez,
- a probléma megoldó modell segítségével kezeli a kialakult konfliktusokat,
- felismeri a lakó krízis állapotát, melyet haladéktalanul jelez az intézmény orvosa felé,
- segíti a lakók és dolgozók gyász feldolgozását,
- vezeti a számára előírt dokumentációkat.
Nappali ellátás- Idősek Klubjában végzi a demens ellátottak gondozását,
feladatkörében egyezően a bentlakásos részre leírtak szerint.
Egyéb munkakörök
Adminisztrátor (gazdasági ügyintéző)
A munkakör célja: a nyilvántartások, dokumentumok napra kész vezetése.
Főbb feladatai:
- a térítési díjak nyilvántartása, beszedése, befizetése,
- étkezési létszám vezetése és jelentése,
- KENYSZI-vel kapcsolatos feladatok ellátása (napi jelentések, törzsadatok kezelése)
- szabadság nyilvántartás vezetése,
- védő- és munkaruha nyilvántartás vezetése,
71

- vegyszerek, tisztítószerek irodai felszerelések beszerzése, felhasználásuk figyelemmel kísérése,
- HACCP előírások belső ellenőrzése, és a nyomtatványok vezetése
- felelős az ellátmány kezeléséért.
- Nővérkasszát kezeli, meghatározott esetekben a vezetőápolóval együtt.
- Ellátottak részére bevásárol, azzal elszámol, az ehhez kapcsolódó nyilvántartást naprakészen vezeti.
Konyhai kisegítő
A munkakör célja: a bentlakók, és az étkezést igénybevevők részére az étel kiadagolása, tálalása.
Főbb feladatai:
-

a konyhára érkező étel átvétele, szétosztása,
biztosítja az ÁNTSZ és a HACCP előírásainak megvalósítását,
vezeti a szükséges dokumentumokat.
elkészíti (szükség esetén) a diétás ételt,
felel a konyha higiéniai előírásainak a betartásáért.
VI. Az intézmény gazdálkodása

Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogú
szerv.
Pénzügyi, gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
1. Pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök
-

kötelezettség vállalás
kötelezettség vállalás ellenjegyzése
a teljesítés szakmai igazolása
érvényesítés
utalványozás
utalvány ellenjegyzése

1.1.Kötelezettségvállalás
A kötelezettségvállalás során az arra jogosult személy intézkedést tesz a munka, a
szolgáltatás elvégzésére az áruszállítás megrendelésére és egyben kötelezettséget
vállal arra, hogy az elvégzett munka, illetve szolgáltatás teljesítése után, annak átvételét követően a megállapodás szerinti ellenértéket kiegyenlíti.
A kötelezettség vállalásnak előirányzat felhasználási terven kell alapulnia, amelynek
elkészítéséért az intézményvezető a felelős.
A kötelezettségvállalás csak ellenjegyzés mellett érvényes, illetve jogszerű.
Kötelezettség vállalásra jogosult személy: az intézmény vezetője.
1.2. A teljesítés szakmai igazolása
Ha az intézményi kötelezettségvállalásba foglaltak teljesültek, illetve egyéb kötelezettségvállalást nem igénylő pénzforgalmi gazdasági esemény történt, akkor – a teljesítés
szakmai igazolása során – meg kell vizsgálni a kiadások, illetve bevételek:
72

- jogosultságát,
- összegszerűségét,
- a szerződés, megrendelés, megállapodás szerinti teljesítését.
A szakmai igazolás módja:
A teljesítés dokumentumán (számlán, szállítólevélen, szállítójegyen) fel kell tüntetni a
következőket:
- „A teljesítést szakmailag igazolom” szöveget,
- az igazolás dátumát,
- a teljesítést szakmailag igazoló személy aláírását.
A teljesítés szakmai igazolására jogosult személy: az intézmény vezetője.
1.3. Érvényesítés
A szakmai teljesítés igazolás alapján annak megállapításai figyelembevételével az érvényesítőnek ellenőriznie kell:
- az összegszerűséget,
- a fedezet meglétét, valamint
- azt, hogy alakú követelményeket betartották-e.
Érvényesítést csak megfelelő szakértelemmel rendelkező személy végezhet. Az intézmény esetében ez a személy a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője, vagy az
általa írásban kijelölt személy.
1.4. Utalványozás
Utalványozási kötelezettség fennáll
- minden kiadás és
- a bevételek többsége vonatkozásában.
Adott intézmény esetében az utalványozó személy: az intézmény vezetője.
1.5. Ellenjegyzés
Az ellenjegyzési feladat ellátója kontroll pont a pénzgazdálkodási tevékenység során.
Célja, hogy megakadályozza, illetve felhívja a figyelmet a nem megfelelő
kötelezettségvállalásra, illetve utalványozásra.
Ellenjegyzéssel együtt érvényes csak a kötelezettségvállalás, illetve az utalványozás.
A kötelezettségvállalás ellenjegyzése:
Az ellenjegyző a fedezet ellátásához áttekinti a szükséges dokumentumokat, illetve
azokról információt kér.

Az ellenjegyző a kötelezettségvállalás dokumentumán „A kötelezettségvállalást
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ellenjegyzem” szöveggel, és az ellenjegyzés dátumával, valamint az aláírásával tesz
eleget formailag a kötelezettségének.
Az utalványozás ellenjegyzése
Az ellenjegyző adott gazdasági esemény utalványozó általi utalványozásának
megtörténte után elvégzi az utalványozás ellenjegyzését.
Az utalványozás ellenjegyzése az utalványrendeleten történik.

Az ellenjegyzés megtagadása
Az ellenjegyzésre jogosultnak jeleznie kell,
- a kötelezettségvállalónak, ha a kötelezettségvállalással, illetve
- az utalványozónak, ha az utalványozással nem ért egyet.
Az ellenjegyzésre jogosult személy: a helyi önkormányzat nevében az ellenjegyzésre a
gazdasági vezető jogosult.

2. Készpénzkezelés

A Gondozási Központ ellátmánykezelő hely.
Az ellátmány igénylése, felhasználása minden vonatkozásában elkülönül a Polgármesteri Hivatal pénztárában felvehető elszámolásra kiadott előlegtől.
Az újabb ellátmány az elszámolást követően kerül kifizetésre.
Az intézményi ellátmány: 50 000 Ft
Az ellátmány kezeléséért az adminisztrátor a felelős.
VII. A képviselet rendje

1. Az intézmény képviseletét az intézményvezető látja el. Eseti képviselettel az intézmény
bármely dolgozóját megbízhatja az intézményvezető.
2. Munkáltatói és fegyelmi jogkör gyakorlója az intézményvezető.
3. Cégszerű aláírásra jogosult: az intézményvezető.
4. Bankszámla nyitásra a felügyeleti szerv jogosult.
VIII. Az intézmény kapcsolatrendszere
Az intézmény munkája során együttműködik, és folyamatos munkakapcsolatot alakít ki az
állami, társadalmi, egyházi és államigazgatási szervekkel.
Különösen:
- oktatási intézményekkel,
- a községben működő egyházakkal,
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-

civil szervezetekkel,
az egészségügyi ellátás dolgozóival,
szomszédos települések intézményeivel,
módszertani intézménnyel.
IX. Az intézmény szabályalkotási rendje

Az I/200. (I.7.) SzCsM rendelet 1. Számú mellékletében előírt szabályzatok elkészítéséért az
intézményvezető a felelős.
1. Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok
a.) Iratkezelési szabályzat
b.) Érdekképviseleti Fórum működésének szabályzata.
2. Gazdasági szabályzatok
a.) Számviteli szabályzat
b.) Pénzkezelési szabályzat
c.) Anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat
d.) Vagyonvédelmi szabályzat
3. Műszaki ellátási szabályzatok
a.) Munkavédelmi szabályzat
b.) Tűzvédelmi szabályzat
c.) Gépjármű használati szabályzat
d.) Munkaruha szabályzat
Az intézmény munkavédelmi felelőse megbízás alapján látja el a munkavédelmi feladatokat.
Az intézmény vezetője saját hatáskörébe felelős az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításáért.

X.
A szervezeti egységek szakmai együttműködése
A helyettesítések rendje
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások egy része az intézmény székhelyén helyben
történik, míg a másik része az ún. „házhoz vitt" szolgáltatás.
Az előgondozás és a gondozási szükséglet felmérése alapján kell arról dönteni, hogy az
ellátást igénylőnek melyik ellátási forma a legmegfelelőbb.
Gyakran előfordul, hogy az ellátott egészségi állapota rosszabbodik, és ilyen esetekben a
gondozónő segítséget, szakmai tanácsot kér a közvetlen munkatársától, vagy az intézmény
szakápoló végzettségű dolgozójától.
A gondozási, ápolási tervek felállítása mindig team munkában történik.
A házi gondozónő fekvő beteg estén segítséget kérhet a nappali ellátás gondozónőjétől.
Addig a bentlakásos ellátásban dolgozó ápolónő látja el a „nappalisokat”is.
Helyettesítés:
-

Étkeztetés szakfeladat: egy fő konyhai segítő van, így az ő távolléte esetén a munkája
megosztódik a házi gondozók között.
Házi segítségnyújtás : a gondozónők egymást helyettesítik, a szabadságot felváltva veszik ki.(munkájukat szükség esetén tiszteletdíjas gondozó segíti, munkarendjük ellátási
igény esetén – munkaidő keretben – folyamatos munkarend)
75

Nappali ellátás : szintén egy gondozónő van, távolléte esetén a bentlakásban dolgozó
ápolónő helyettesíti. Mentálhigiénés munkatárs alkalmazása, elsősorban a demens betegek nappali ellátásának biztosítása miatt történt. Munkájában, munkakörében foglalkoztatási feladatokat, gondozási feladatokat is ellát. A bentlakásos részben (idősek otthonában) – mentálhigiénés feladatellátást végez, segítve ezzel a szakmai munkát.
(Ellátási igény esetén a munkarend – munkaidőkeretben –folyamatos)
- Bentlakás: 5 ápolónői státusz van,( 1 fő vezető ápolói feladatokkal megbízott) egymást
helyettesítik, indokolt esetben a nappali műszakba a klubos gondozónő segít be.
- Tanyagondnoki Szolgálat a két tanyagondnok egymást helyettesíti, vagy az
intézmény gondozó szakdolgozója vagy az ezzel megbízott dolgozó látja el a
helyettesítési feladatot.
-

XI. Záró rendelkezések
A Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát a Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete 278/2013(XII.05.) számú határozattal fogadta el. Hatályba a működési
engedély jogerőssé válásával lép.
Lakitelek, 2013. december 5.
…………………………….
Tigyi Istvánné
Intézményvezető
Mellékletek :
Hierarchia tábla
Munkaköri leírások

Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a Gondozási Központ nappali ellátás –
idősek klubja házirendjéről szóló határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
279/2013. (XII.05.) határozata
Gondozási Központ Nappali Ellátás – Idősek Klubja Házirendjének módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Gondozási Központ Nappali Ellátás – Idősek Klubja
Házirendjének módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetét
elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a
döntésről az arra jogosultakat értesítse, illetve az ahhoz kapcsolódó jogi
lépéseket megtegye.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
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Értesül:

- Gondozási Központ
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
- Irattár

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA
GONDOZÁSI KÖZPONT
6065 Lakitelek Béke u. 20.

NAPPALI ELLÁTÁS-IDŐSEK KLUBJA
HÁZIRENDJE
2013

BEVEZETŐ

Kedves Klubtagunk!
A Gondozási Központon belül működő Idősek Klubja működését, az együttélés szabályait
rögzítenünk kell, azért, hogy az intézmény céljának – az Önök által megélt nyugdíjas
éveknek nyugodt, tartalmas időt, biztonságot tudjunk biztosítani, hogy ápoljuk az emberi
kapcsolatokat, és hogy segítsük Önt abban, hogy minél tovább aktív tagja legyen a
közösségünknek.
A házirend az intézményi élet békés, nyugodt, szabályozott jellegének biztosítására szolgál.
Az Idősek Klubja 1992 júliusa óta működik.
Engedélyezett férőhelyszám:

25 fő

Az ellátást 2 szakképzett dolgozó biztosítja. Mentálhigiénés munkatárs a gondozási-,
foglalkoztatási tevékenységen túl a demens ellátottak szakszerű és betegségüknek
megfelelő ellátását, gondozását biztosítja,
ápoló-, gondozó munkatársunkkal együtt
biztosítják az ellátást igénybe vevők részére mindazokat
amelyeket a 1993 évi III. tv.
Valamint az 1/2000.SzCsM rendelet idevonatkozóan előír.
Az intézmény fenntartója : Lakitelek Község Önkormányzata.
Az intézmény vezetője : Tigyi Istvánné
A Házirend az alábbi rendeletek, törvények útmutatása alapján készült:
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-

1993 évi III. törvény
1/2000. (I.7)SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működési feltételeiről
9/1999.(XI.24.)SzCsM rendelet a szociális ellátások igénybevételéről
29/1993.(II.17.) Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjairól.
A házirend célja, hatálya

I.

1./
A házirend célja, hogy meghatározza az Idősek Klubja belső rendjét és
tájékoztatást adjon az alapvető szabályokról
2./

A házirend az alábbiakat hivatott szabályozni:
- Az intézmény nyitvatartási idejét
- az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét
- az együttélés szabályait
- az idősek klubja alapfeladatait meghaladó programok,
szolgáltatások körét, azok térítési díját.
- az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait
- tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettséget
- panasztétel jogát, és kivizsgálásának rendjét.

3. /
A házirend hatálya kiterjed az Idősek Klubjában ellátást igénybevevőkre, az
intézmény alkalmazottaira, az idősek klubjában tartózkodó vendégekre.
II.

Az Idősek Klubja nyitvatartási ideje

1./ Az Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó intézmény
2./ Heti 5 napot működik hétfőtől – péntekig,
azonban igény esetén hétfőtől – vasárnapig - folyamatosan tart nyitva
3./ Nyitva tartás 8 óra 30-perctől – 16 óra 30 percig
4./ Az Idősek Klubjából való távolmaradást a tárgynapon legkésőbb 8 óráig be kell jelenteni a
gondozónőnek vagy intézményvezetőjének

III.

Étkezés igénylése

1./ Az étkezés biztosítása nem része a nappali ellátásnak
2./ Az ellátott igényelhet ebédet az intézményben, a szociális étkeztetés keretében
- helyben étkezéssel
( 12 óra 30 és 13 óra 30 perc között az intézmény kisebédlőjében)
- elvitellel ( 11 óra 30 perc és 13 óra 30 perc között)
3./ Étkeztetési igénye esetén külön megállapodást köt az igénylővel az intézmény
4./ Tízórai és uzsonna igénylésére a lehetőség nyitott
( cukorbetegség, diétás étkezés esetén lehetőséget biztosítunk a saját élelem
napi többszöri elfogyasztására, segítséget nyújtunk az előírt diéta betartásához)
5./ Lehetőség van a saját készítésű intézménybe behozott élelmiszer elfogyasztására az
intézmény erre kijelölt ebédlőjében (közös rész) valamint ezeknek az élelmiszereknek
tárolására az ellátottak részére kijelölt hűtőben.
A közétkezés keretein kívüli élelmiszert az ellátott saját felelősségére, a higiénés szabályok
betartása mellett fogyaszthat, valamint a fogyasztásra szánt élelmiszer tárolása zárt
dobozban, tárolóedényben név dátum felírásával történhet az ellátotti hűtőben.
III Az Idősek Klubja által nyújtott szolgáltatások köre
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1./ Az Idősek Klubja az ellátást igénybe vevők részére szociális-, egészségügyi és mentális
állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.
2./ Az idősek Klubja a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint
helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, civil szervezeteknek, csoportoknak.
3./ Az Idősek Klubja biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a
lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.
4./ Az intézmény rendelkezik a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a
személyes ruházat tisztítására, étel elfogyasztására szolgáló helyiségekkel.
5./ Ennek megfelelően :
-

-

-

az Idősek Klubja lehetőséget biztosít ellátottjai számára a ruházat mosására, vasalására, szükség szerinti javítására.
Az Idősek Klubjában az ellátottak részére lehetőség van az ellátottak tisztálkodására
a fürdőszobában, melyhez szükség esetén a gondozónő, segítséget, felügyeletet
nyújt.
Az Idősek Klubja ellátottjai számára lehetőség van az orvosi ellátás igénybevételére
az Idősek Otthona orvosi szobájában, heti két alkalommal intézmény orvosi vizitek
alkalmával. Az idősek Klubja ellátottjai részére az intézmény által nyújtott egészségügyi ellátás keretein belül esetenként egészségügyi prevenciós előadásokat, tanácsadást és folyamatos mentális gondozást végez.
Az Idősek Klubja ellátottjai részére szabadidős programokat, napi elfoglaltságot foglalkozási lehetőséget biztosít az intézmény. A szervezett foglalkozáson a részvétel
önkéntes.
Az idősek Klubjában az intézmény sajtótermékeket, könyveket, kártya és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket (rádió, televízió, dvd – lejátszó, magnó
(cd/kazetta) biztosít az ellátottak részére
A gondozási tevékenység kereteiben a nappali ellátásban részesülő személy egyéni
gondozásban részesül, mely egyéni gondozási terv alapján folyik
Az Idősek Klubja ellátottjai hivatalos ügyeinek intézéséhez az intézmény a szükséges
és elvárható segítséget megadja.
Demens betegek nappali ellátásához kiegészítő szabályok

-

Demens ellátottak több figyelmet, gondoskodást igényelnek. Felügyeletük, napközben ellátásuk fontos része az intézmény működésének.
- Több demens ellátott esetén a következő kiegészítő szabályok alkalmazása válik
szükségessé.
1./ A szükséges szakszemélyzet számának emelésével habilitációs, rehabilitációs
foglalkozásokkal az állapotuk lehetőség szerinti javítása, szinten tartása
2./ Felügyeletük, biztonságuk több figyelmet igényel – így az intézmény által biztosított
szolgáltatásokban történő részesítésük (pl higiénés ellátás, egészségügyi ellátás,
foglalkoztatás, étkeztetés kiemelt feladat. – több szakembert igényel, ehhez bevonjuk
más szakfeladatok szakdolgozóit is szükség szerint.)
3./ Demens ellátottjainknak ápolási-, gondozási terv alapján biztosítjuk az intézmény által
nyújtható legmagasabb szintű ellátást
4./ Hozzátartozóikkal szorosabb kapcsolatot építünk ki, és függetlenül attól, hogy nem
„törvényes képviselők” – az ellátottakkal kapcsolatban döntéseket hozhatnak, nevükben
aláírhatnak, Őket az intézményben képviselhetik
Térítési díj megállapítása
Az idősek klubja tagjai az intézmény alapfeladatai körébe történő ellátásért térítési díjat
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nem fizetnek. Lakitelek Önkormányzat Képviselőtestületének döntése
méltányossági jogkörében eljárva az intézményi térítési díj 0.- ft.
Az intézményi térítési díjak felülvizsgálata minden év ápr.01-ig megtörténik.

IV.
-

alapján,

Az együttélés szabályai

Az idősek Klubja tagjainak egymás között, valamint a tagok és dolgozók közötti viszony a személyiség tiszteletére épül, így elvárható a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés és tolerancia.
Az intézmény ellátottjainak alkotmányos jogait az intézmény alkalmazottai és az ellátottak egymás között is kötelesek tiszteletben tartani. Ez vonatkozik a személyi tulajdonra is.
Az ellátást igénylők az intézmény közös helyiségeit szabadon használhatják.
Az Idősek Klubja tagja, a bentlakók által használt lakószobákba, csak a benne élők
engedélyével és tudtával léphetnek be.
Jelen h á z i r e n d betartása mindazok számára kötelező, akikre a házirend hatálya kiterjed.
A társai nyugalmát súlyosan zavaró ellátott, illetve az intézmény alkalmazottaival
szemben agresszív, durva személy esetében a házirend súlyos megsértése áll fenn.
A dohányzás csak az arra kijelölt helyen – az intézménytől, annak bejáratától 5 m. távolságra engedélyezett.
Minimális alkohol fogyasztás az intézményben megengedett, ha az nem veszélyeztet
egészségi állapotot, és nem zavaró a közösségben.
V.

Az idősek Klubja alapfeladatai meghaladó programok, szolgáltatások köre,
azok térítési díja.

-

Az Idősek Klubja alapfeladatait meghaladó programok, szolgáltatások köréhez tartozik az intézménybe történő be-, és hazaszállítás, temetőbe, vásárláshoz, vagy hivatalos ügyintézéshez szállítás költsége, térítésért vásárolt szabadidős programok (színházlátogatás, kirándulás) költségei, valamint szolgáltatótól megrendelt de az intézményben végzett fodrász, manikűr, pedikűr vagy egyéb hasonló szolgáltatás Ezek
szervezése, illetve szükség esetén rendszeres biztosítása során igyekszünk ellátottaink igényei szerint eljárni.

-

Az Idősek Klubja az alapfeladatához nem tartozó szolgáltatásokért, programokért az
adott szolgáltatás vagy program önköltségével megfelelő összegű térítést kérhet az
ellátást igénybe vevőktől.
Az étkeztetés szociális étkezés keretében (helyben fogyasztás, elszállítás, kiszállítatás) történhet, amelyért az e körben meghatározott térítési díjat kell
fizetni.:

-

Ezek díjai :
Az intézménybe történő be-, és hazaszállítás díja: 150.- ft / nap
Egyéb szállítás díja
70.- ft/ km
Szolgáltatások díja egyénre szabottan a szolgáltatónak
Költségtérítéses szabadidős programok esetében az 1 főre eső önköltség
A személyes szükségletet meghaladó mosatás díja : 500.- ft/ 6 kg ruha
VI.

Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai

1./ az intézményi jogviszony megszűnik:
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
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- a lakó halálával
2./
Az
Idősek
Klubja
ellátottjának,
illetve
törvény
képviselőjének
kezdeményezése alapján az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti
a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a „Megállapodásban
rögzítettek alapján
Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a házirendet az
ellátott súlyosan megsérti.
Az intézményvezető az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen
tehető panaszról írásban értesíti az ellátottat.(hozzátartozóját)
Ha a megszüntetés ellen az ellátott 8 napon belül a fenntartóhoz fordul, abban az
esetben az ellátást változatlan feltételek mellett biztosítja az intézmény amíg arról
végleges döntés nem születik.
Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti az
ellátottat, illetve hozzátartozóját:
- az esedékes illetve hátralékos térítési díj rendezésének kötelezettségéről
- intézménnyel, vagy másik ellátottal szembeni követelésről, kárigényről azok esetleges előterjesztési és rendezési módjáról.
VII.

Tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettség

Az idősek klubjába való felvételkor az intézmény vezetője vagy az általa megbízott
személy az ellátott és hozzátartozója számára tájékoztatást ad:
- - az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről
- - a vezetett nyilvántartásokról
- - a panaszjog gyakorlásának módjáról, az intézményi jogviszony megszünésének
eseteiről
- - az idősek klubja házirendjéről
- - a fizetendő térítési díjról, a fizetési feltételekről továbbá a mulasztás következményeiről
Az ellátott és hozzátartozója az Idősek Klubjába való felvételkor köteles
- Nyilatkozni az1 pontban meghatározott tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételéről, tiszteletben tartásáról
- Adatokat szolgáltatni az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz
- Nyilatkozni arról, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeiben és az ellátott továbbá közeli hozzátartozója azonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul
közli az intézmény vezetőjével
IX Felmerülő panaszok kivizsgálásának módja
A nappali ellátást igénybevevők az együttéléssel az intézményi ellátással kapcsolatos
panaszokkal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak.
Az intézmény vezető lehetőség szerint a panaszt azonnal orvosolja, Amennyiben
azonnali intézkedés a panasszal kapcsolatban nem lehetséges, a panaszt ki kell vizsgálni és
a panasztevőt 15 napon belül írásban tájékoztatni kell a vizsgálat eredményéről
Ha a panasztevő az intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása
határidőben nem történik meg, a panasztevő az intézmény fenntartójához fordulhat.
A házirend betartása az ellátást igénybevevők és az intézményi dolgozók számára is
kötelező.
X Záró rendelkezések
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Ez a HÁZIREND a Lakiteleki Önkormányzat Képviselő – Testületének jóváhagyása után lép
életbe. Egyidejűleg a 2012.X.05-én jóváhagyott Házirend hatályát veszti.
Lakitelek, 2013. november 28.
Tigyi Istvánné
intézményvezető

13. NAPIREND – Lakitelek, Rákóczi u. 28. szám alatti ingatlan kijelölése értékesítésre
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az előterjesztést és támogatja az értékesítésre kijelölést.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
280/2013. (XII.05.) határozata
Lakitelek, Rákóczi u. 28. szám alatti ingatlan kijelölése értékesítésre
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

1.

A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a 805 hrsz-ú ingatlannak az Önkormányzat tulajdonában álló 719/1439 tulajdoni hányadát.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert nyílt pályázati
eljárás lefolytatására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Beruházási Csoport
- Irattár
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázat kiírója: Lakitelek Önkormányzata
A pályázat célja: Lakitelek, Rákóczi u. 28. (802. hrsz) ingatlan résztulajdonának
értékesítése
A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós
A pályázat tárgya: a Lakitelek 805 helyrajzi számú, kivett lakóház, udvar, gazdasági udvar
megnevezésű, természetben Lakitelek belterületén, a Rákóczi utca 28. szám alatt
elhelyezkedő 1439 m2 összterületű osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan területéből
719/1439-ed arányú résztulajdon értékesítése.
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Az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő minden egyéb költség a vevőt terheli.
Az ajánlatok benyújtásának helye, módja:
A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve
(Polgármesteri Hivatal, Lakitelek, 6065, Széchenyi krt. 48.).
A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK RÁKÓCZI U. 28. SZÁM ALATTI INGATLAN
RÉSZBENI MEGVÁSÁRLÁSÁRA – FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS
IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga
után!
A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a
vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10
napon belül visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal
pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 5200001811100018 számú számla javára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 20. (hétfő) 10.00 óra
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
 A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza a terület ajánlott vételárát.
 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja az értékesítéssel kapcsolatban
felmerülő költségek megtérítését.
 Pályázati díj megfizetésének igazolása.
A beérkezett pályázatok bontására 2014. január 20-án 11 órakor kerül sor. Az ajánlatok
bontásánál minden ajánlatevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek Önkormányzata
Polgármestere, vagy annak meghatalmazottja végzi. Az pályázatok elbírálását a Képviselőtestület soron következő ülésén tárgyalja.
A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár alapján
történik.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Lakiteleki Polgármesteri Hivatal titkárságán
személyesen (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy a
titkarsag@lakitelek.hu e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában
visszavonja, érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilvánítsa vagy új pályázatot írjon ki.
Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli
értesítést kap.
Lakitelek, 2013. december 5.
Felföldi Zoltán
polgármester

14. NAPIREND –

Tájékoztató Magyari Zoltán örökhagyó hagyatékának állásáról
/Tájékoztató kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás.
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Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester megköszöni Jandrasits Józsefné pénzügyi megbízott munkáját, egyben kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

15. NAPIREND –

A Művelődési Ház helyiségbérleti díjának eseti megváltoztatása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
281/2013. (XII.05.) határozata
Művelődési Ház helyiségbérleti díjának eseti megváltoztatása
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület támogatja a Türr István Képző és Kutató Intézettel megkötésre kerülő helyiségbérleti szerződés előkészítését.
A Képviselő-testület a folyamatos, hosszú ideig tartó bérlet és a várható bevétel
miatt engedélyezi a jelenleg meghatározott 2000 Ft/óra bérleti díj eseti mérséklését 1000 Ft/óra összegre.
A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert a helyiségbérleti
szerződés megkötésére.
A képzés idejének lejárta után a következő képviselő-testületi ülésre készüljön
beszámoló a kiadásokról és a tapasztalatokról.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

16. NAPIREND –

- Művelődési Ház
- Irattár

A Művelődési Ház eszközeinek bérlése
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
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Felföldi Zoltán polgármester: korábban többször felmerült, hogy a Művelődési Ház eszközeinek bérlését meg kell oldani, ezt javasolja jelen előterjesztés. Megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Madari Andor alpolgármester: a bérlés kapcsán fontos a kártérítési felelősség is. Kéri,
hogy a az eszközökben okozott kár esetén a kártérítés az eszköz bekerülési költsége legyen.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
282/2013. (XII.05.) határozata
Művelődési Ház eszközeinek bérlése
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület hozzájárul a Petőfi Sándor Művelődési Ház eszközeinek kiadásához a következő bérleti díjak alapján:
Étkészlet (mélytányér, lapos tányér, kés, villa, kanál, pohár) szett 150 Ft/szett
Süteményes tányér
20 Ft/db
Asztal (fehér széthajtható asztalok)
150 Ft/db
Szék
50 Ft/db
Leveses, pörköltes tál
100 Ft/db
Kenyeres kosár
50 Ft/db
Az eszközök bérléséről szerződést kell kötni, melyben szerepelnie kell a kártérítési felelősségnek is. Az eszközök bérlése során bekövetkezett károkozás esetén
a kártérítés mértéke az eszköz teljes bekerülési költsége.
Mentességet élveznek az eszközök bérleti díjának megfizetése alól az önkormányzati intézmények, valamint a lakiteleki civil szervezetek, azonban a bérlésről
nekik is szerződéskötési kötelezettségük van.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

17. NAPIREND –

- Művelődési Ház
- Irattár

Tájékoztató Lakitelek 2014. évi programtervéről
/Tájékoztató kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, van-e a tájékoztatóhoz hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
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Felföldi Zoltán polgármester kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

18. NAPIREND –

Informatikai rendszergazdai feladatok ellátása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e a tájékoztatóhoz hozzászólás?
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az előterjesztést, és támogatja a Magna Produkciós Iroda Bt-vel való szerződéskötést.
Madari Andor alpolgármester: kéri, hogy nézzen utána az Önkormányzat és a Magna, hogyan lehetne egy arculatilag új honlapot kialakítani az Önkormányzatnak.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
283/2013. (XII.05.) határozata
Informatikai rendszergazdai feladatok ellátása
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület Lakitelek Önkormányzatánál és intézményeinél informatikai
feladatok ellátására a Magna Produkciós Iroda Bt-t kéri fel.
A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy 2014.
január 1-jétől 2015. december 31-ig tartó időszakra kösse meg a szerződést a
Magna Produkciós Iroda Bt-vel.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Magna Produkciós Iroda Bt.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

19. NAPIREND –

A helyi adókról szóló 46/2013. (XII.07.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
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Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az előterjesztést, és támogatja a határozat-tervezetet.
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: az adóügyi kollégával egyeztetve javasolja egyszerűsíteni a
szabályozást az (5) bekezdés második felének, valamint a (6) bekezdés teljes törlésével.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2013.(XII.06.) számú rendelete
a helyi adókról szóló 46/2012. (XII.07.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Lakitelek Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet 7. § az alábbi (4)-(5) bekezdésekkel egészül ki:
(4) Mentesül a kommunális adó fizetési kötelezettség alól egy adótárgy után, egy adóév
időtartamra a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület azon tagja, aki a jogszabályban
meghatározott képesítéssel rendelkezik és ez által szaktevékenységet végez.
(5) A (4) bekezdés szerinti adómentesség megállapítását a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó
Egyesület elnöke és parancsnoka minden év január 15-ig átiratban kezdeményezi az
adóhatóságnál maximum 20 fő tekintetében.
2. §.
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.
Lakitelek, 2013. december 5.

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

/Megjegyzés: a 31/2013. (XII.06) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2013. december 6. napján kihirdette./

20. NAPIREND –

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000.
(XI.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
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Felföldi Zoltán polgármester: javasolja, hogy a szociális temetés parcella kijelölésére egy
későbbi alkalommal kerüljön sor, így a konkrét megjelölést a rendeletben ne szerepeltessék.
Megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést azzal, hogy a bizottság nem javasolja bevezetni a ravatalozóhasználati díjat.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2013.(XII.06.) számú rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI.29). számú rendelet
módosításáról
Lakitelek Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tövényben és annak végrehajtására kiadott módosított 145/1999.
(X.1.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: az alábbi
önkormányzati rendeletet alkotja:
2. §
A rendelet az alábbi 3/A. §-sal egészül ki:
3/A. §.
Szociális temetés
(1) A köztemető fenntartója a szociális temetkezések biztosítására az üzemeltető útján
szociális parcellát, illetve urnás temetkezés esetében a szociális temetkezési helyet jelöl ki a
Köztemetőben.
(2) Szociális temetés a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportjánál (a
továbbiakban: Hivatal) igényelhető a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény idevonatkozó szakaszai alapján előírt nyilatkozatban és szabályok szerint. A Hivatal
a nyilatkozat másolatát átadja a temető üzemeltetőjének, hogy a temetkezés rendben
megvalósulhasson.
3. §
A rendelet 4. § az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
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(4) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető. Szociális sírhely esetén csak az állam által biztosított sírjelet lehet használni.
4. §
Ezen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

Lakitelek, 2013. december 5.

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

/Megjegyzés: a 32/2013. (XII.06) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2013. december 6. napján kihirdette./

21. NAPIREND –

Rendeletalkotás a szociális célú tűzifa juttatásról
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Czinege Edit képviselő, Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: a bizottság javasolja az
alanyi jogosultak közül a közmunkások törlését, illetve a jogosultak közé a 90. életévüket
betöltött személyek felvételét.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2013.(XII.06.) számú rendelete
szociális célú tűzifa juttatásról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10.§. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján - figyelemmel a 57/2013.(X.4.) BM rend. 3. §. (1) bekezdésében
foglaltakra - a következőket rendeli el:
1. §.
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/1993.(IX.16.)
önkormányzati rendeletben meghatározott személyekre.
2. §.
Eljárási rendelkezések
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A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 15/1993. (IX.16.) önkormányzati rendeletben foglalt eljárási
rendelkezéseket kell alkalmazni.
3. §.
Szociális célú tűzifa támogatás
(1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható, az 57/2013.(X.4.)BM rendeletben meghatározott keretösszeg erejéig.
(2) Szociális tűzifa támogatásra jogosult:
a.) az egyedülálló nyugdíjas életkorára tekintet nélkül,vagy az egy háztartásban élő
nyugdíjasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70. éves, abban
az esetben ha Lakitelek település területén nem él nagykorú gyermeke,
b.) az egyedül élő, rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásban részesülők,
c.) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő,
d.) a 90. életévet betöltött személyek.
Amennyiben a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő személy esetében a 200 %-át.
Rendkívüli esetben méltányosság gyakorolható, a méltányosságról az Emberi
Erőforrások Bizottságának javaslatára a Polgármester dönt.
(3) A döntés során előnyben kell részesíteni
a.) a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
aa.) a 33-37/C. §-ában szabályozott aktív korúak ellátására, azaz rendszeres
szociális segélyre vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásra,
ab.) 32/B-D. §-ában szabályozott időskorúak járadékára,
ac.) az 55/A. § b) pontja alapján adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó
adósságcsökkentési támogatásra, és
ad.) a 38-39. §-a alapján - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli
formában történő nyújtására - járó lakásfenntartási támogatásra jogosult
személyeket.
b.) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család kérelmét.
(4) Amennyiben az 57/2013.(X.4.) BM rendeletben meghatározott támogatási keretöszszeg teljes egészében felhasználásra kerül, a támogatásra jogosult kérelmező, ha az
egészségi állapota lehetővé teszi, saját maga összegyűjtheti a részére határozatban
megállapított tűzifa mennyiséget Lakitelek Önkormányzat területéről.
(5) A támogatás formája tűzifa, mennyisége háztartásonként legfeljebb 5 m3.
(6) A támogatás odaítéléséről a polgármester határozattal dönt.
4. §.
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd 2014. március 31-én hatályát veszti.

Lakitelek, 2013. december 5.
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Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

/Megjegyzés: a 33/2013. (XII.06) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2013. december 6. napján kihirdette./

22. NAPIREND –

Szerződéskötés a Tanyaprogram pályázat projektmenedzsment
feladatainak ellátására
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
284/2013. (XII.05.) határozata
Szerződéskötés a Tanyaprogram pályázat projektmenedzsment feladatinak ellátására
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Lakitelek Önkormányzata nevében
Felföldi Zoltán polgármester a melléklet szerinti megbízási szerződés ügyében
eljárjon, és azt aláírja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Lakitelek Önkormányzata (székhely: 6065 Lakitelek, Széchenyi
krt. 48., képviseli: Felföldi Zoltán polgármester) mint megbízó – a továbbiakban: Megbízó -,
másrészről a JÓTANÁCSADÓ Pályázatkészítési, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
(székhely: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., Cg: 03-09-114409, adószám: 13907433-2-03,
képviseli: Szécsiné Marton Éva ügyvezető), mint Megbízott - a továbbiakban: Megbízott között a mai napon az alábbi feltételekkel:
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I. Általános rendelkezések
Felek megállapítják, hogy Megbízó „A helyi piac komplex fejlesztése Lakiteleken” című,
TP-1-2013/3309 kódszámú benyújtott pályázata sikeres, a pályázat keretében a II. pontban
kirészletezett feladatok ellátására az alábbi megbízási szerződést kötik meg.
A projekt adatai:
Pályázati felhívás: 56/2013. (VI.29.) VM rendelet alapján nyújtott támogatás vagy
TP-1-2013.
A támogatás címe/Projekt címe: A helyi piac komplex fejlesztése Lakiteleken
Projekt azonosítószám: TP-1-2013/3309
Projekt megvalósítása: 2014. április 30.
II.

A szerződés tárgya

1. Megbízó az alábbiakban részletezett feladatok ellátásával bízza meg Megbízottat:
Megbízott feladata az I. fejezetben ismertetett projekt megvalósítása során:
Projektmenedzsment feladatok:
Koordinációs feladatok ellátása az alábbi tárgykörökben:
 a közbeszerzést végző szakértővel történő kapcsolttartás;
 a jogszabályi, pályázati előírásoknak megfelelő beszerzésekben való közreműködés;
 a projekt megvalósításában részt vevő vállalkozások teljesítésével kapcsolatos tanácsadás.
Tanácsadási feladatok az alábbi témakörökben:
 tanácsadás a támogatási szerződés megkötéséhez, gondozásához;
 a támogatási szerződésben és/vagy eljárásrendben előírt jelentések, valamint szakmai
és pénzügyi beszámolók elkészítéséhez kapcsolódó tanácsadás, technikai segítségnyújtás, amely nem terjed ki a számviteli és kontrolling feladatok (könyvelés, könyvvizsgálat) ellátására;
 fizetési, lehívási kérelmek elkészítése;
 támogatási szerződés módosításához tartozó kérelmek elkészítése,
 aktív jelenlét a projektüléseken.
Projekt megvalósítása keretében ellátandó egyéb feladatok:
 Termékfeltárás kapcsán tanulmány készítése
 2500 db kiadvány
 2 db komplex 1 napos képzés
III. A Megbízott kötelezettségei
1.

A Megbízott köteles a Megbízót a tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára,
szükség esetén e nélkül is tájékoztatni.

2.

Megbízott köteles haladéktalanul szóban vagy írásban tájékoztatni a Megbízót
minden olyan tényről, körülményről, amelyek - megítélése szerint - a Megbízott
teljesítését, a projekt megvalósítását befolyásolhatják.

3.

Megbízottnak a megbízása teljesítése során kellő gondossággal, a jogszabályi
előírások és a szakmai követelmények maradéktalan betartásával a Megbízó
érdekeinek megfelelően úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben általában
elvárható. Megbízott a Megbízónak felelősséggel tartozik azon kárért, amelyet a jelen
megbízási szerződés megszegésével a Megbízónak okozott, kivéve, ha a Megbízott
bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható volt.
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4.

Amennyiben a Megbízó a Megbízottnak célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad,
a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megbízó utasításához e
figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk a Megbízót
terhelik.
Nem teljesítheti a Megbízó utasítása szerint a Megbízott a megbízást, ha ez
jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vezetne. Ha a Megbízó
utasítását a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, a Megbízott jogosult a jelen
megbízási szerződést azonnali hatállyal felmondani és kárát a Megbízóval szemben
érvényesíteni.

5.
6.

Az II. fejezetben meghatározott feladatok teljesítésének határideje: a projekt megkezdésétől számított 13 hónap.
A megbízott teljesítésének helye a feladat jellegétől függően a Megbízó vagy a Megbízott székhelye, kivéve ha a felek ettől eltérően állapodnak meg.

7.

Megbízott a jelen szerződés teljesítése során birtokába került iratokat,
dokumentumokat ezen megbízási szerződés megszűnésével egyidejűleg a Megbízó
részére hiánytalanul visszaszolgáltatni köteles, kivéve amennyiben jelen szerződés,
vagy a felek egyéb megállapodása eltérően nem rendelkezik.

8.

Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a megbízása teljesítése során az
alkalmazottain kívül más személyek közreműködését is igénybe vegye. A Megbízott
az igénybe vett személyekért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.

9.

Megbízott részéről a kapcsolattartó személy: ………………………., telefonszám:
………………………….
IV. A Megbízó kötelezettségei

1.

Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a
Megbízott rendelkezésére bocsát minden, a Megbízott teljesítéséhez szükséges
iratot, adatot, információt, dokumentumot. Megbízó kötelezettséget vállal továbbá
arra, hogy a Megbízott folyamatosan, haladéktalanul megkapja azokat a további
adatokat, információkat, iratokat, dokumentumokat, amelyek a jelen szerződés
teljesítéséhez szükségesek.
Az elektronikusan rendelkezésre álló információkat Megbízó elektronikus úton juttatja
el az alábbi e-mail címre: …………………………. A csak nyomtatott formában
rendelkezésre álló dokumentumokat Megbízó telefaxon: ……………….., levélben
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. vagy személyesen juttatja el a Megbízottnak.

2.

Megbízó a Megbízott számára a pályázattal kapcsolatosan folyamatos konzultációs
lehetőséget biztosít. Megbízó a jelen szerződés megkötését követően haladéktalanul
kijelöli a Megbízottal való kapcsolattartásért felelős alkalmazottját, Megbízottját. Megbízott a kapcsolattartásra kijelölt személyen kívül jogosult a Megbízó alkalmazásában
álló többi olyan munkatársától vagy vele egyéb szerződéses kapcsolatban álló olyan
személytől is felvilágosítást kérni, aki az adott megbízás teljesítése tekintetében
szükséges és hasznos információval szolgálhat.

3.

A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott teljesítése során felmerülő, a Megbízó részéről
döntést igénylő kérdésekben a döntést igénylő kérdés felmerülését követően érdemben állást foglal és döntését 3 napon belül a Megbízottal közli.
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4.

Megbízó kötelezettsége haladéktalanul szóban vagy írásban tájékoztatni a Megbízottat minden olyan tényről, körülményről, amelyek a Megbízott teljesítését befolyásolhatják. Megbízó az együttműködési kötelezettsége késedelmes teljesítésével vagy
megszegésével okozott károkért felelősséggel tartozik.

5.

Megbízó a Megbízott rendelkezésére bocsátott valamennyi adat, információ helyességét, pontosságát biztosítani köteles. Megbízott a Megbízó által szolgáltatott adatok,
információk helyességét ellenőrizni nem köteles, azok valódiságáért felelősség nem
terheli. A téves, pontatlan információk, adatok szolgáltatásából eredő károkért való felelősség a Megbízót terheli.

6.

Megbízó részéről a kapcsolattartó személy: Csorba Ildikó, telefonszám: 70-931-7826.
V. A megbízott díjazása
1. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a jelen szerződés II. fejezetében
meghatározott feladatok maradéktalan elvégzésért nettó 1.170.000,- Ft + Áfa, munkadíj illeti meg. A megbízási díj a Megbízott költségeit is magában foglalja.

2.

A megbízási díj esedékessége: a projekt befejezését követően egy végszámla kiállítására jogosult.

3.

Megbízó a megbízási díjat a Megbízott által kiállított átutalási számla alapján köteles
megfizetni a Megbízott Erste Bank 11600006-00000000-22381019 számú bankszámlájára a kiállítást követően 8 napon belül.

4.

Megbízó késedelmes fizetése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a Megbízottnak.

5.

A Vállalkozó számlájának kifizetése a TP-1-2013/3309 kódszámú projekt Támogatási
Szerződése alapján 90%-ban az 56/2013. (VI.29.) VM rendelet alapján nyújtott támogatásból, 10%-ban saját forrásból utófinanszírozással történik.

VI. A megbízás teljesítése során létrejött szellemi termékek
1.

A Megbízott által a jelen szerződés keretében készített valamennyi dokumentuma a
Megbízott szellemi terméke, illetőleg olyan szellemi termék, amely felhasználására a
Megbízott jogosult. Ezen szellemi termék szerzői jogvédelem alatt áll.
Megbízott szavatolja, hogy azon szellemi termék esetén, amelynek nem a Megbízott
a szerzője, a szerzővel kötött felhasználási szerződése alapján engedélyt adhat
harmadik személynek, így a Megbízónak is a szellemi termék felhasználására.

2.

Megbízott az 1. pontban részletezett szellemi termék felhasználását a Megbízónak a
jelen megbízási szerződés időtartamára szólóan, a jelen szerződésben meghatározott projekt megvalósításához szükséges mértékben, egyszeri alkalommal engedélyezi.
Ezen felhasználási engedély a Megbízónak nem ad kizárólagos jogot. Megbízó a
felhasználásra vonatkozó engedélyt harmadik személyre nem ruházhatja át és nem
adhat harmadik személynek további engedélyt a felhasználásra.

3.

Az egyszeri felhasználás díját a Megbízott megbízási díja magában foglalja.
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VII. A szerződés megszűnése
1.

Jelen megbízási szerződés az aláírásának napján lép hatályba és a Megbízó által a
projekt lezárását a szerződő hatóság által igazoló okmány átvételét, valamint a
Megbízottat megillető megbízási díj megfizetését követően szűnik meg.

2.

A szerződés a megbízás teljesítése nélkül is megszűnik, ha
a) valamelyik fél a szerződést felmondja,
b) bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van.

3.

A Megbízó a szerződést bármikor, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja.

4.

A Megbízott a jelen szerződést azonnali hatállyal abban az esetben mondhatja fel, ha
a Megbízó a jelen szerződésből eredő valamely kötelezettségét súlyosan megszegi
és a Megbízott felhívására sem tesz eleget kötelezettségének, illetőleg amennyiben a
kötelezettségszegés olyan mértékű, amely a felek további együttműködését vagy a
szerződés teljesítését lehetetlenné teszi.

5.

Felmondás esetén a szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a felmondásról a
másik szerződő fél tudomást szerez.

6.

A Megbízó felmondásának a Megbízott általi tudomásszerzését követően a Megbízott
a megbízás teljesítése érdekében további tevékenység elvégzésére nem köteles.
Ettől az időponttól kezdve a Megbízónak kell gondoskodnia ügye továbbviteléről.

7.

Felek megállapodnak abban, hogy ha a Megbízó a szerződést anélkül mondja fel,
hogy a Megbízott súlyos szerződésszegést követett volna el, a Megbízó köteles
megfizetni a Megbízottnak az addig felmerült teljesítésével arányos díjat.

8.

Amennyiben a Megbízott a szerződést azonnali hatállyal jogszerűen mondja fel, a
Megbízó köteles megfizetni a Megbízottnak az addig felmerült teljesítésével arányos
díjat.

VIII. Egyéb rendelkezések
1.

A támogatási szerződésben vállalt esélyegyenlőségi és fenntartható fejlődésre vonatkozó előírásokat jelen szerződés vonatkozásában is érvényre kell juttatni az alábbiak
szerint:
A Megbízóval történt kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az
elektronikus utat kell előnyben részesítenie a Vállalkozónak. A szerződés teljesítése
során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. A papírhasználat során törekedni kell
újrahasznosított papíron történő nyomatatásra.

2.

Felek kijelentik, hogy a jelen megbízási szerződés megkötésével és teljesítésével
kapcsolatosan semmiféle kizáró vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
Szerződő felek kijelentik, hogy nem hallgatnak el egymás elől semmilyen olyan
körülményt, amely e szerződés aláírását befolyásolta volna.
Felek kötelesek a jelen megbízás teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot,
valamint az adott félre, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információt megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhetnek illetéktelen személlyel olyan
adatot, amely a jelen szerződéssel összefüggésben jutott tudomásukra és amelynek
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közlése az adott félre vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. A titoktartási kötelezettség alól felmentést kizárólag az érintett fél adhat.
A fenti bekezdésben meghatározott kötelezettség alól kivételt képez az az információ,
amelynek nyilvánosságra hozatalához az érintett fél előzetesen írásban hozzájárult,
illetve amely a hatékony és gyors ügyintézés érdekében kerül nyilvánosságra és az
érintett fél érdekeit nem sérti.
A jelen szerződésben meghatározottak vonatkozásában üzleti titoknak minősül az
adott fél gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ,
megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához az adott félnek méltányolható
érdeke fűződik.
3.

Amennyiben a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelennek minősülnének, ezen
részbeni érvénytelenség nem érinti az egész szerződés érvényességét. Az érvénytelen rész helyett az érvénytelen rendelkezéshez legközelebb álló, hatályos, a felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve ha az érvénytelen rész
nélkül a szerződést a felek nem kötötték volna meg.

4.

A jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A szóban
közölt módosítás érvénytelen.

5.

Felek a jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni.
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy összeghatártól függően kikötik a
Kecskeméti Városi Bíróság, illetőleg a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességét.

6.

Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeket és
korlátozásokat önként vállalták mindazon anyagi és nem anyagi jellegű előnyökért,
amelyek a szerződés teljesítéséből várhatóan fakadnak.

7.

Ezen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és az egyéb, idevonatkozó jogszabályi
előírások rendelkezései az irányadóak.

Felek a jelen megbízási szerződést elolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.
Kelt: Lakitelek, 2013. december …..

......................................................
Felföldi Zoltán
polgármester
Lakitelek Önkormányzata
Megbízó

23. NAPIREND –

......................................................
Szécsiné Marton Éva
ügyvezető
Jótanácsadó Kft.
Megbízott

Lakiteleki Faluszépítő Egyesület részére visszatérítendő támoga
tás nyújtása LEADER pályázat megvalósítása kapcsán
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
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Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
285/2013. (XII.05.) határozata
Lakiteleki Faluszépítő Egyesület részére visszatérítendő támogatás nyújtása LEADER
pályázat megvalósítása kapcsán
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és a
következő határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat nevében Felföldi Zoltán
polgármester a melléklet szerinti visszatérítendő támogatási szerződés ügyében
eljárjon, és azt aláírja.
Felelős:
Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Pénzügyi Csoport
- Lakitelek Faluszépítő Egyesület
- Irattár

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
1. A támogató szervezet adatai:
Megnevezése:
Székhelye:
Bankszámlaszáma:
Adószáma:
Képviselője:

Lakitelek Önkormányzata
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
52000018-11100018
15724629-2-03
Felföldi Zoltán, polgármester

2. A támogatott szervezet adatai
Megnevezése:
Lakiteleki Faluszépítő Egyesület
Székhelye:
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Bankszámlaszáma:
52000018-15100175
Adószáma:
18346479-1-03
Képviselője:
Varga Zoltán kuratóriumi elnök
3. A támogatás célja:
Faluszépítő Egyesület – Művelődési Ház eszközbeszerzése és részleges felújítása LEADER
pályázati forrásból történő finanszírozási hátterének biztosítása
4. A támogatás összege, kifizetése:
Visszatérítendő támogatás keretösszege: 14.594.084 Ft azaz Tizennégymillióötszázkilencvennégyezer-nyolcvannégy Ft
Kifizetése: Pályázathoz igazoltan kapcsolódó és pályázati forrásból finanszírozható, kiállított
beszállítói számlák hiteles másolatának Önkormányzathoz történő benyújtásával részletekben
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vagy igény esetén egy összegben.
5. Támogatott kötelezettségvállalása:
- A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét kizárólag a szerződésben meghatározott célra használja fel, melyről köteles elszámolni.
- Az elszámolás (számadás) módja: írásban, a felhasználást igazoló számlák illetve
egyéb kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának csatolásával. A számadást
Lakitelek Polgármesteréhez kell benyújtani.
- Az elszámolás (rész-számadás) benyújtási határideje: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóság a 1623182652 iratazonosítóval ellátott, 231/0306/60/9/2013 iktatószámú határozatában (támogatói döntés) megítélt 14.594.084 Ft támogatási összegből kifizetési kérelemben igényelt összegének
(rész-, vagy egész összegre vonatkozóan) Lakitelek Faluszépítő Egyesület bankszámláján történő jóváírást követő maximum 2 munkanapon belül. Rész-elszámolás esetében nem történik képviselőtestületi tárgyalás.
- Záró számadás benyújtása: Legkésőbb a pályázat záró kifizetési kérelmének elfogadását követő 2 munkanapon belül, melyet a Képviselőtestület soron következő ülésén
tárgyal.
- A visszatérítendő támogatás releváns összegét Lakitelek Faluszépítő Egyesület ezt
követően köteles Lakitelek Önkormányzata 52000018-11100018 számú bankszámlájára visszautalni.
- A támogatott tudomásul veszi, hogy a támogató a benyújtott számlákon szereplő eszközök nyilvántartásba vételét, meglétét az építési jellegű és egyéb tevékenységeket
elvégzését a megvalósítás helyén külön is ellenőrizheti.
- Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének
határidőben nem tesz eleget, a támogató a kötelezettség teljesítéséig a további támogatást felfüggeszti, illetve a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatottat visszafizetésre kötelezi.
- Nem teljesítés esetére a támogatási keretösszeg erejéig az Önkormányzat incassó
benyújtására jogosult támogatott Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett, 5200001815100175 sz. számlájára.
Lakitelek, 2013. december 5.

…………………………………………
Lakitelek Önkormányzata
Felföldi Zoltán Polgármester
Támogató

……………………………………………
Lakitelek Faluszépítő Egyesület
Varga Zoltán Elnök
Támogatott

…………………………………………
Lakitelek Önkormányzata
Kis Nándorné
Pénzügyi ellenjegyző

24. NAPIREND –

Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére visszatérítendő támogatás nyújtása LEADER pályázat megvalósítása
kapcsán
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
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Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
286/2013. (XII.05.) határozata
Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére visszatérítendő támogatás nyújtása
LEADER pályázat megvalósítása kapcsán
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és a
következő határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat nevében Felföldi Zoltán
polgármester a melléklet szerinti visszatérítendő támogatási szerződés ügyében
eljárjon, és azt aláírja.
Felelős:
Határidő:

Felföldi Zoltán polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Pénzügyi Csoport
- Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Irattár

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
1. A támogató szervezet adatai:
Megnevezése:
Székhelye:
Bankszámlaszáma:
Adószáma:
Képviselője:

Lakitelek Önkormányzata
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
52000018-11100018
15724629-2-03
Felföldi Zoltán, polgármester

2. A támogatott szervezet adatai
Megnevezése:
Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Székhelye:
6065 Lakitelek, Alkotmány utca 1.
Bankszámlaszáma:
52000018-15100027
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Adószáma:
Képviselője:

19045009-1-03
Anka Balázs Bálint kuratóriumi elnök

3. A támogatás célja:
Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület – gépbeszerzése LEADER pályázati forrásból történő
finanszírozási hátterének biztosítása.
4. A támogatás összege, kifizetése:
Visszatérítendő támogatás keretösszege: 11.440.363 Ft azaz Tizenegymilliónégyszáznegyvennégyezer-háromszázhatvanhárom Ft
Kifizetése: Pályázathoz igazoltan kapcsolódó és pályázati forrásból finanszírozható, kiállított
beszállítói számlák hiteles másolatának Önkormányzathoz történő benyújtásával részletekben
vagy igény esetén egy összegben.
5. Támogatott kötelezettségvállalása:
- A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét kizárólag a szerződésben meghatározott célra használja fel, melyről köteles elszámolni.
- Az elszámolás (számadás) módja: írásban, a felhasználást igazoló számlák illetve
egyéb kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának csatolásával. A számadást
Lakitelek Polgármesteréhez kell benyújtani.
- Az elszámolás (rész-számadás) benyújtási határideje: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóság 1623175892 iratazonosítóval ellátott, 231/0306/45/5/2013 iktatószámú határozatában (támogatói döntés) összesen bruttó 11.440.363 Ft megítélt támogatási összegből kifizetési kérelemben igényelt
összegének (rész-, vagy egész összegre vonatkozóan) Lakitelek Önkéntes Tűzoltó
Egyesület bankszámláján történő jóváírást követő maximum 2 munkanapon belül.
Rész-elszámolás esetében nem történik képviselőtestületi tárgyalás.
- Záró számadás benyújtása: Legkésőbb a pályázat záró kifizetési kérelmének elfogadását követő 2 munkanapon belül, melyet a Képviselőtestület soron következő ülésén
tárgyal.
- A visszatérítendő támogatás releváns összegét Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület
ezt követően köteles Lakitelek Önkormányzata 52000018-11100018 számú bankszámlájára visszautalni.
- A támogatott tudomásul veszi, hogy a támogató a benyújtott számlákon szereplő eszközök nyilvántartásba vételét, meglétét az építési jellegű és egyéb tevékenységeket
elvégzését a megvalósítás helyén külön is ellenőrizheti.
- Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének
határidőben nem tesz eleget, a támogató a kötelezettség teljesítéséig a további támogatást felfüggeszti, illetve a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatottat visszafizetésre kötelezi.
- Nem teljesítés esetére a támogatási keretösszeg erejéig az Önkormányzat incassó
benyújtására jogosult támogatott Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett, 5200001815100027 sz. számlájára.
Lakitelek, 2013. december 5.

…………………………………………
Lakitelek Önkormányzata
Felföldi Zoltán Polgármester
Támogató

……………………………………………
Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Anka Balázs Bálint Elnök
Támogatott
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…………………………………………
Lakitelek Önkormányzata
Kis Nándorné
Pénzügyi ellenjegyző

25. NAPIREND –

Lakiteleki Gyermekalapítvány részére visszatérítendő
mogatás nyújtása LEADER pályázat megvalósítása kapcsán
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

tá-

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
287/2013. (XII.05.) határozata
Lakiteleki Gyermekalapítvány részére visszatérítendő támogatás nyújtása LEADER
pályázat kapcsán
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és a
következő határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat nevében Felföldi Zoltán
polgármester a melléklet szerinti visszatérítendő támogatási szerződés ügyében
eljárjon, és azt aláírja.
Felelős:
Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Pénzügyi Csoport
- Lakiteleki Gyermekalapítvány
- Irattár

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA
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6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
1. A támogató szervezet adatai:
Megnevezése:
Székhelye:
Bankszámlaszáma:
Adószáma:
Képviselője:

Lakitelek Önkormányzata
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
52000018-11100018
15724629-2-03
Felföldi Zoltán, polgármester

2. A támogatott szervezet adatai
Megnevezése:
Lakitelek Gyermekalapítvány
Székhelye:
6065 Lakitelek, Hunyadi János utca 2.
Bankszámlaszáma:
52000018-16100543
Adószáma:
18353444-1-03
Képviselője:
Kókai-Szabó Péter kuratóriumi elnök
3. A támogatás célja:
Lakitelek Gyermek Alapítvány – Hangszer és hagyományőrző ruhák beszerzése LEADER
pályázati forrásból történő finanszírozási hátterének biztosítása.
4. A támogatás összege, kifizetése:
Visszatérítendő támogatás keretösszege: 3.850.783 Ft azaz Hárommilliónyolcszázötvenezer-hétszáznyolcvanhárom Ft
Kifizetése: Pályázathoz igazoltan kapcsolódó és pályázati forrásból finanszírozható, kiállított
beszállítói számlák hiteles másolatának Önkormányzathoz történő benyújtásával részletekben
vagy igény esetén egy összegben.
5. Támogatott kötelezettségvállalása:
- A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét kizárólag a szerződésben meghatározott célra használja fel, melyről köteles elszámolni.
- Az elszámolás (számadás) módja: írásban, a felhasználást igazoló számlák illetve
egyéb kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának csatolásával. A számadást
Lakitelek Polgármesteréhez kell benyújtani.
- Az elszámolás (rész-számadás) benyújtási határideje: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóság 1623182643 iratazonosítóval ellátott, 231/0306/55/8/2013 iktatószámú határozatában (támogatói döntés) összesen bruttó 3.850.783 Ft megítélt támogatási összegből kifizetési kérelemben igényelt
összegének (rész-, vagy egész összegre vonatkozóan) Lakiteleki Gyermek Alapítvány
bankszámláján történő jóváírást követő maximum 2 munkanapon belül. Részelszámolás esetében nem történik képviselőtestületi tárgyalás.
- Záró számadás benyújtása: Legkésőbb a pályázat záró kifizetési kérelmének elfogadását követő 2 munkanapon belül, melyet a Képviselőtestület soron következő ülésén
tárgyal.
- A visszatérítendő támogatás releváns összegét Lakitelek Gyermek Alapítvány ezt követően köteles Lakitelek Önkormányzata 52000018-11100018 számú bankszámlájára
visszautalni.
- A támogatott tudomásul veszi, hogy a támogató a benyújtott számlákon szereplő eszközök nyilvántartásba vételét, meglétét az építési jellegű és egyéb tevékenységeket
elvégzését a megvalósítás helyén külön is ellenőrizheti.
- Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének
határidőben nem tesz eleget, a támogató a kötelezettség teljesítéséig a további támogatást felfüggeszti, illetve a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatottat visszafizetésre kötelezi.
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-

Nem teljesítés esetére a támogatási keretösszeg erejéig az Önkormányzat incassó
benyújtására jogosult támogatott Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett, 5200001816100543 sz. számlájára.

Lakitelek, 2013. december 5.

…………………………………………
Lakitelek Önkormányzata
Felföldi Zoltán Polgármester
Támogató

……………………………………………
Lakiteleki Gyermekalapítvány
Kókai-Szabó Péter kuratóriumi elnök
Támogatott

…………………………………………
Lakitelek Önkormányzata
Kis Nándorné
Pénzügyi ellenjegyző

26. NAPIREND –

DAOP-4.1.3/A-11-2012-0014. Eszközbeszerzés – Bútorok pályázati
forrásból történő beszerzésnek jóváhagyása

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
288/2013. (XII.05.) határozata
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0014. Eszközbeszerzés – Bútorok pályázati forrásból történő
beszerzésének jóváhagyása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és a
következő határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat nevében Felföldi Zoltán
polgármester a melléklet szerinti visszatérítendő támogatási szerződés ügyében
eljárjon, és azt aláírja.
Felelős:
Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:
- Pénzügyi Csoport
- Irattár
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Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről:
Neve:
Lakitelek Önkormányzata
Címe:
6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.
Adószám:
15724629-2-03
Törzskönyvi azonosító
724627
Bankszámlaszám:
52000018-11100018-00000000
Telefonszám:
+36 (76) 449011
Faxszám:
+36 (76) 449055
Képviseli:
Felföldi Zoltán polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről
Neve:
…………………………
Címe:
…………………………………….
Adószám:
……………………………….
Bankszámlaszám:
…………………………………………….
Telefonszám:
…………………………………..
Képviseli:
…………………………………….
mint szállító, továbbiakban Szállító között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:
I.

Előzmények
1. Megrendelő a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése a lakiteleki Gondozási
Központban DAOP-4.1.3/A-11-2012-0014 számú projekt eszközbeszerzésének
megvalósításához ajánlattételi eljárást folytatott le melynek keretében a nyertes a
…………………… Kft lett.

A szerződés tárgya
2. A Szállító vállalja, hogy az eszközlistában szereplő tételeket a jelen szerződés
keretében kötött megállapodás szerinti összetételben, határidőre, mennyiségben,
kivitelben és minőségben a Megrendelőnek átadja. A Megrendelő vállalja, hogy az
árut átveszi, és a vételárat megfizeti.
III.
A Megrendelő jogai és kötelezettségei
3. A Megrendelő a mennyiségi ellenőrzést köteles nyomban elvégezni, a minőségi
vizsgálatot a szállított mennyiségre kiterjedően, a megvizsgáláshoz szükséges idő
alatt, de legkésőbb 8 napon belül köteles befejezni.
4. Ha a Megrendelő hibát észlel, köteles kifogását a Szállító képviselőjével azonnal közölni. Az észlelt hiányosságokról a felek haladéktalanul jegyzőkönyvet vesznek fel. A
Megrendelő szavatossági kifogásait e jegyzőkönyvre alapozva érvényesítheti.
5. A Megrendelő köteles az eszközt rendeltetésszerűen használni.
6. A Megrendelő az eszközök működtetése során észlelt hibákról haladéktalanul köteles
írásban is értesíteni Szállítót.
IV.
A Szállító jogai és kötelezettségei
7. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az eszközt a Megrendelő által meghatározott rendeltetési helyre szállítja 2013. december 20-ig.
8. A Szállító jogosult az eszközt a jelen szerződés VI. 13. pontjában meghatározott teljesítési határidő lejárta előtt bármikor a Megrendelő részére átadni (előszállítás joga).
Amennyiben a Szállító előszállítási jogával élni kíván, köteles Megrendelőt a teljesítés
pontos időpontjáról tájékoztatni. Az előszállítás eső tételek részteljesítésnek minősülnek, azokról rész-számla kiállítható.
II.
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9. A Szállító szavatol azért, hogy az eszköz a rendeltetésszerű használatra alkalmas,
valamint mentes mindenfajta gyártási, tervezési, fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési hibáktól, továbbá jótáll minden olyan hibáért, amelyek a Szállító magatartásából vagy
mulasztásából erednek.
10. A Szállító a megrendelt eszközre a jogszabályban, illetve a gyártó által meghatározott
jótállást vállal. Ennek megfelelően az eszköz működése során észlelt hibákat térítésmentesen kijavítja. Amennyiben a hiba kijavítása egyáltalán vagy ésszerű határidőn
(15 naptári napon belül) belül nem lehetséges, a Szállító köteles az eszközt vagy a
hibás alkatrészt cserélni. A jótállási időtartam alatt bejelentett hibákért a Szállító a jótállási idő lejárta után is felelősséggel tartozik.
11. A jelen fejezetben meghatározott jótállási jogok az eszköz átadás-átvételi jegyzőkönyve aláírásával kezdődnek.
V.
Szállítói nyilatkozatok
12. Szállító kijelenti, jelen szerződés tárgyát képező termékek mindegyike:
 új
 első üzembe helyezésű
 rendelkeznek a megfelelő minősítésekkel és garanciával valamint azok az átadás-átvétellel egyidejűleg átadásra kerülnek
VI.
A teljesítés határideje, az átadás-átvétel módja
13. Teljesítés határideje: 2013. december 20. A folyamatos teljesítés függvényében Szállító maximum 1 db részszámlát és 1 db végszámlát állíthat ki.
14. Teljesítés helye: 6065 Lakitelek, Béke utca 20. Gondozási Központ
15. Kapcsolattartó
Megrendelő
részéről:
Sigulinszki
Éva
06-30-43-00-434
palyazat@lakitelek.hu
16. Kapcsolattartó szállító részéről: ……………………….(+36-..-…-….) …………..hu
VII.
Az ellenérték összege, fizetési feltételek
17. Szerződött összeg:
Nettó ára 1.849.418,- Ft,
Áfa: 499.343 Ft
Bruttó ára: 2.348.761 Ft
azaz
Kettőmillió-háromszáznegyvennyocezerhétszázhatvanegy forint.
18. A Megrendelő előleget nem fizet. A Megrendelő a szállítást követően benyújtott
számlát 30 napos fizetési határidővel, átutalással egyenlíti ki.
19. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szállító 30 napos késedelme esetén a
Megrendelőt jelen szerződéstől elállási lehetőség illeti meg.
VIII. A szerződés biztosítékai
20. A Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamat fizetésére köteles. A késedelmi kamat mértéke: a Ptk. szerinti késedelmi kamat. Szállító az általa beépített
anyagokra tulajdonjog fenntartással él, azok tulajdonjogát kifejezetten fenntartja addig, amíg azok teljes vállalkozási díja nincs kifizetve.
Megrendelő késedelme az adott teljesítéssel kapcsolatban a Szállítóra nézve
irányadó határidők – a Megrendelő késedelmének időtartamával történő –
automatikus meghosszabbítását eredményezi.
21. A Szállítót a jelen Szállítói szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének,
feladatának – a Szállítónak felróható – késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli.
A késedelmi kötbér alapja az adott ütemre vonatkozó nettó szerződési díj, mértéke
pedig a késedelem napjaira vonatkozóan a nettó szerződési díj 1 % / nap.
A késedelmi kötbér Szállító általi megfizetése nem mentesíti a Szállítót a teljesítés
alól.
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22. A Szállítót a jelen szállítói szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének,
feladatának – a Szállítónak felróható – nem megfelelő minőségben történő teljesítése
esetén hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli.
Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Szállító által végzett munka nem
megfelelő minőségű, úgy írásban felszólítja a Szállítót a munka észszerű határidőre
történő kijavítására. Amennyiben a Szállító a kitűzött határidőre nem javítja ki a
munkát a Megrendelő elvárásainak megfelelően, hibás teljesítési kötbér-fizetési
kötelezettség terheli.
A hibás teljesítési kötbér mértéke az egyedi megrendelésekkel kapcsolatban felmerült
hibás teljesítés esetén a megrendelés nettó szerződési díjának 15 %-a.
A hibák kijavításának költségei Szállítót terhelik.
23. A Szállítót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a jelen
szerződés teljesítése a Szállítónak felróható ok következtében meghiúsul, ill. amenynyiben a Szállító jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződési díj 30%-a, továbbá az addig kifizetett szerződési díj visszafizetésre kerül.
24. A Szállító jogosult az addig elvégzett munka (átalányárhoz arányosítva) összegének,
valamint a hátralévő munkavégzés értékére vetített jegybanki alapkamatnak megfelelő összeg leszámlázására, meghiúsulási kötbérként a munkavégzés megrendelői, kivitelezői problémák megalapozottsága nélküli felbontása esetén.
25. A kötbér esedékessé válik:
· kijavítható hiba esetében: a kijavításra megállapított határidő eredménytelen elteltét
követő napon, ha a hiba kijavítása nem történt meg, illetve ha megtörtént, de a
kijavított teljesítést a Megrendelő szintén hibás teljesítésként értékeli;
· ki nem javítható hiba esetében: a hibás teljesítés Megrendelő által történő
megállapításának napján;
· meghiúsulás esetén: a Megrendelő a meghiúsulás illetve a teljesítés Szállító által
történt jogos ok nélküli megtagadása tudomásszerzésének napján.
26. A kötbér alkalmazását megalapozó tény megállapítására a Megrendelő jogosult.
Amennyiben a Megrendelő megállapítja a kötbér igényét megalapozó tényt, a kötbér
esedékessé válását követő 3 munkanapon belül, írásban értesíti a Szállítót. A kötbér
érvényesítésére a tárgyhavi számlázáskor kerül sor. Megrendelő jogosult arra, hogy a
Szállító szerződési díj követelésével szemben kötbér követelését beszámítsa.
Az értesítésben a Megrendelő köteles megjelölni azt, hogy a kötbért:
melyik megrendeléssel kapcsolatban,
a teljesítés, mely hiányosságának következtében,
milyen jogcímen és
milyen összegben alkalmazza.

IX.

Egyéb rendelkezések

Jelen szerződés módosítása, kiegészítése a szerződéskötő felek egybehangzó írásbeli
nyilatkozata alapján történik.
A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk. valamint
a Szerződő Felek jogviszonyára vonatkozó hatályos jogszabályok, szabványok és más,
egyéb kötelező erejű rendelkezések irányadók.
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Jelen szerződés a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal,
mindenben megegyezőt 3 darab magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Lakitelek, 2013. december 5.
…………………………………………..
Felföldi Zoltán
polgármester
Lakitelek Önkormányzata
Megrendelő

27. NAPIREND –

…………………………………………..
……………………………..
ügyvezető
………………………. Kft.
Szállító

Tájékoztató az 1 millió Ft összeghatár alatti, pályázati forrásból finanszírozott beszerzésekről

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a tájékoztatóhoz van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

28. NAPIREND –

Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. évi II.
féléves költségvetésének elfogadása

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
289/2013. (XII.05.) határozata
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati
költségvetésének elfogadása

Társulás

2013.

Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

évi

Zoltán

II.

féléves

polgármester

A Képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013.
II. félévi költségvetését a csatolt mellékletekkel együtt elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
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Értesül:

29. NAPIREND –

- Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási megál
lapodásának módosítása

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
290/2013. (XII.05.) határozata
Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
társulási megállapodásának módosítását, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetét a melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a
döntésről az arra jogosultakat értesítse, illetve az ahhoz kapcsolódó jogi
lépéseket megtegye.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
- Irattár

A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
Társulási megállapodásának 2013. november 29. napján kelt módosítása
1. Módosul a IV. fejezetének 3., 4., 5., és 8.a., pontjai az alábbiak szerint:
A Társulás szervezete és működése
1) 3., A Tanácsban a polgármesterek egyenlő szavazati joggal rendelkeznek. Szavazni
személyesen lehet. Minden tagnak 1 szavazata van. A Tanács határozathozatalához a
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tagok egyhangú, igen szavazata szükséges. A Tanács akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van.
A Társulási Tanács működésére egyebekben a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A Tanács ülésére tanácskozási joggal vesznek részt a társult önkormányzatok jegyzői,
és meghívást kapnak a tagok helyi önkormányzati képviselői.
2) 4., A Tanács tagjai közül maga választja elnökét, alelnökét és határozza meg ügyrendjét.
A Tanács ülését az elnök, távollétében az alelnök hívja össze és vezeti.
3) 5., Az ülést össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal;
- a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára;
- az illetékes kormányhivatal kezdeményezésére.
4) 8., A Társulási Tanács gyakorolja a feladatkörének gyakorlásához szükséges alábbi hatásköröket:
a) a költségvetési szerv vezetője (intézményvezető) tekintetében a kinevezéséhez és
felmentéséhez, vagy a vezetői megbízás adásához, visszavonásához kapcsolódó
munkáltatói jogokat (míg az egyéb munkáltatói jogokat a tanács elnöke gyakorolja
(fegyelmi és kártérítési felelősségre vonás)),
2. Módosul a V. fejezetének 2. pontja, az alábbiak szerint:
Munkáltatói jogok:
2., Az intézményegység, tagintézmény vezető felett a munkáltatói és az egyéb munkáltatói
jogokat az intézményvezető gyakorolja.
A tagintézmények vezetőinek kinevezése, felmentése, a tagintézmény székhelye szerinti
önkormányzat képviselő-testülete javaslatának figyelembevételével történik. Az érintett képviselő-testület a javaslathoz a helyben kialakított véleményezési eljárást lefolytatja.
3. Módosul a VI. fejezetének (A Társulás vagyoni viszonyai) 8., és 14., pontja, akként,
hogy a felsorolt pontok törlésre kerülnek.
4. Az alábbiak szerint módosul a VII. fejezet 5., 6. első, második valamint negyedik
bekezdése és 7., pontjai:
Költségek viselése és megosztása:
1) 5., A Társulás intézményeinek külső forrásokból nem fedezett, illetve a helyi települési
sajátosságok érvényesítését szolgáló működési kiadását, többletköltségét a társult települési önkormányzatok átadott pénzeszközként, pénzügyi hozzájárulás címén biztosítják.
A feladatellátás központi költségvetésből nem fedezett összegét a gyermeklétszámok
arányában, mértékét a gyermeklétszám megoszlási arányának %-ával kiszámolt, átadott
pénzeszköz formájában biztosítják.
2) 6., A társulás, illetve a társulási tanács működtetésével összefüggő költségek viselése:
-

A Társulás működtetésével, adminisztrációs előkészítő és döntésvégrehajtó munkájával, illetve a fenntartott intézmény központi gazdasági szervezetének működtetésével kapcsolatos többletköltségek fedezetét (a feladatot ellátó munkatárs vagy munkatársak illetménye és járulékai valamint dologi kiadások) a tagok a gyermeklétszám
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arányában biztosítják. A mértékét a gyermeklétszám megoszlási arányának %-ával
kiszámolt, átadott pénzeszköz formájában biztosítják.
-

a feladatellátással és a társulás működtetésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás
mértékét a tagok a Tanács útján a költségvetési tervezés időszakában egyeztetik.

-

Az intézmény, a társulás, a tagintézmények költségvetési tervezetét (költségvetési
határozatot) a zárszámadását (költségvetési beszámolót) a Tanács előzetesen
egyezteti a tagönkormányzatok pénzügyi munkatársaival.

3) 7., A tanács elnöke a költségvetési támogatás, és a társuló önkormányzatok pénzügyi
hozzájárulásának felhasználásáról minden költségvetési év végével elszámol.
Az év végi beszámolót a tárgyévet követő évben legkésőbb a zárszámadás határnapjáig
a tanács elnöke elkészíti és a Tanács elé terjeszti.
Évente 1 alkalommal április 30. napjáig a Társulás beszámol a társulás tagjainak a társulás működéséről, a társulási tanács tagja pedig a képviselő-testületnek a társulási tanácsban kifejtett tevékenységéről.
5.Módosul a VIII. fejezete 1., és 2., pontja, az alábbiak szerint:
A Társulás szakmai és pénzügyi ellenőrzése:
1) 1., A Társulás, illetve az általa fenntartott intézmény átfogó, teljes belső ellenőrzését
a Tárulási Tanács megbízásából kirendelt belső ellenőr végzi.
2) 2., A Tárulási Tanács munkájának – külön figyelemmel a IV./8. pontjában foglaltakra ellenőrzésére, gazdaságossági és célszerűségi szempontból történő vizsgálatára a
feladatellátás költségterve, a pénzügyi hozzájárulás befizetése, az előirányzat felhasználása és az elszámolás ellenőrzésére a Tárulási Tanács létrehoz 3 tagú pénzügyi bizottságot a tag önkormányzatok pénzügyi ügyekkel foglalkozó bizottságainak
elnökeiből, annak érdekében, hogy évenként, minden év március 31. napjáig jelentést készítsék el, és annak eredményéről a Társulási Tanácsot tájékoztassák.
6.Módosul a IX. fejezetének 2., és 4., pontja, az alábbiak szerint:
A Társulás tagsági viszonyai:
1) 2., Módosítás:
A Társulásban részt vevő tagok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához. A módosítási
javaslatokat beérkezésüktől számított 2 hónapon belül a tag önkormányzatok képviselőtestületei elé szükséges terjeszteni, az eljárás megindítása, a módosítás megvitatása,
eldöntése érdekében.
2) 4., Kizárás:
A Társulási Tanács egyhangú döntésével hozott határozatával - figyelemmel a Knt. 84. §. (3)
bek.-ben foglaltakra - a naptári év július 1. napjával fontos okból kizárhatja azt a tagot, amely
a társulási megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt írásos felhívásra sem tesz
eleget a megadott határidőre.
Fontos oknak minősül:
- a tag a pénzügyi hozzájárulást nem vagy nem határidőben – legalább kétszer nem fizeti be, nem utalja át,
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-

a társulás működéséhez szükséges előzetes egyeztetési, valamint döntési kötelezettségének nem tesz eleget – különös tekintettel a Tanács munkájában való részvételre.

7.Módosul a X. fejezetének 2., pontja, az alábbiak szerint:
Vegyes rendelkezések:
2., A társulási megállapodás 2013. november 29. napján keltezett módosítása az utolsó tag
önkormányzat képviselő-testületi döntése meghozatalának napján lép hatályba.
Záradék:
A társulási megállapodás módosítását az érintett önkormányzatok képviselő-testületei
határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező
rendelkezésként fogadták el.
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Jóváhagyó határozat száma:

LAKITELEK Nagyközség Önkormányzata
6065 Széchenyi krt. 48.

………………………………..

NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata
6032 Dózsa György u. 34.

…………………………………..

TISZAUG Község Önkormányzata
6064 Rákóczi út 51.

…………………………………..

Lakitelek, 2013. november 29.
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

Polgármester

LAKITELEK Nagyközség Önkormányzata
6065 Széchenyi krt. 48.
Felföldi Zoltán
NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata
6032 Dózsa György u. 34.
Pap Sándor
TISZAUG Község Önkormányzata
6064 Rákóczi út 51.
Sinka Ferenc
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Társulási Megállapodás
(a 2013. november 29. napján kelt módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege):
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk k., pontja alapján (szabad társulás elve), a Helyi
Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló 1997. évi XV. tv. 10. cikkében foglaltak szerint
(helyi önkormányzatok egyesülési joga) valamint Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) IV. fejezetének rendelkezéseire (87. §. – 95. §.)
figyelemmel, egymás egyenjogúságának és a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával,
közös érdekeik és a kölcsönös előnyök mentén - a Mötv. 13. §. (1) bekezdésének 6. (óvodai
nevelés) és 8. (szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások) pontjában előírt
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok ellátásáról társulás útján
gondoskodnak, a jelen társulási megállapodásban foglaltak szerint:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A társulás neve: Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás (korábbi neve: Tisza
menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás)
2. A társulás székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
3. A társulás tagjainak neve és székhelye:
LAKITELEK Nagyközség Önkormányzata
6065 Széchenyi krt. 48.
-A társulásban képviseli: Felföldi Zoltán polgármester
NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata
6032 Dózsa György u. 34.
-A társulásban képviseli: Pap Sándor polgármester
TISZAUG Község Önkormányzata
6064 Rákóczi út 51.
-A társulásban képviseli: Sinka Ferenc polgármester
A lakosságszámról az 1. számú melléklet rendelkezik.
4. A társulás döntéshozó szerve:
A 3. pontban megnevezett települési önkormányzatokat képviselő polgármesterekből álló
Társulási Tanács.
5. A társulás működési/illetékességi területe:
A 3. pontban megnevezett társult települési önkormányzatok (továbbiakban: tagok) közigazgatási területe.
6. A társulás jogállása:
A társulás jogi személyiséggel rendelkezik. A jogi személy jogképes. Ha jogszabály eltérően
nem rendelkezik, jogképessége kiterjed mindazokra a jogokra és kötelezettségekre, amelyek
jellegüknél fogva nem csupán az emberhez fűződhetnek, azaz vagyona lehet, szerződést
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köthet.

II. fejezet
A társulás célja
Annak elérése, hogy a tagok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. §. (1) bekezdésében meghatározott közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, azon belül a 6. (óvodai nevelés) és 8. (szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások) pontjában előírt helyi önkormányzati feladataikat - a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 2. §. (3) bekezdésben és 4. §.1./a
pontjában meghatározott köznevelési alapfeladatot – figyelemmel a 74. §. (2) bek-ben foglaltakra - valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (Gyvt) 14. §. (2) bek. b., pontjában, a 42. §.-ában meghatározott gyermekjóléti alapellátást - közösen, társulási keretek között, magasabb színvonalon lássák el.

III. fejezet
A Társulás feladatköre, feladatellátásának módja
1.

A Társulás feladatköre:

A 3. pontban megnevezett tagok a Mötv. 13. §. (1) bekezdésében meghatározott közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, azon belül a 6. (óvodai nevelés)
és 8. (szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások) pontjában előírt helyi önkormányzati feladataikat valamint az Nkt. 46.§ (3) b. pontja alapján az intézményi közétkeztetést közösen látják el, a közös feladatellátásra köznevelési és gyermekjóléti intézményt
tartanak fenn.
2. A feladatellátás módja:
A 3. pontban megnevezett tagok kötelező köznevelési közfeladataikat (óvodai nevelés)
valamint gyermekjóléti alapellátásaikat (bölcsődei nevelés) a társulásban való részvétellel, társulás keretében teljesítik.
3. A társulás által fenntartott intézmény és tagintézményeinek megnevezése:
Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda–Bölcsőde és
Óvoda Intézmény, rövidített neve: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde ( korábbi neve:
Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda – Bölcsőde Intézmény )
1.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézménye:
6065 Lakitelek, Kiss János utca 1/a. (mint székhelyintézmény) Ellátandó feladata:
óvodai nevelés 3-6 éves korig
telephelyei:
1./ 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 102. Ellátandó feladata: óvodai nevelés 3-6 éves
korig
2./ 6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. Ellátandó feladata: bölcsődei nevelés 3 éves
korig
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2.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Nyárlőrinci Tagintézménye:
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 11. Ellátandó feladata: óvodai nevelés 3-6 éves
korig
3.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Tiszaugi Tagintézménye:
6064 Tiszaug, Móra Ferenc utca 2. Ellátandó feladata: óvodai nevelés 3-6 éves korig
valamint bölcsődei nevelés: 3 év alatt
4.

Alapító jogok gyakorlása:

A 3. pontban meghatározott a társulás által fenntartott intézmény vonatkozásában az alapítói
jogokat (azaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.- továbbiakban: Áht. - 9. §. (1)
a., pontjában rögzített jogokat: „a költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti
és működési szabályzatának jóváhagyása, átalakítása és megszüntetése”) az
önkormányzatok együttesen gyakorolják, az egyéb irányítói jogokat a Társulási Tanács
gyakorolja a társulási megállapodás IV. fejezetében rögzítettek szerint.

IV. fejezet
A Társulás szervezete és működése
5) A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács (továbbiakban: Tanács). Döntéseit
ülésén, határozattal hozza.
6) A Tanácsban a tagok delegáltjai a társult települési önkormányzatok polgármesterei.
Megbízatásuk a polgármesteri megbízatásuk megszűnéséig tart.
7) A Tanácsban a polgármesterek egyenlő szavazati joggal rendelkeznek. Szavazni személyesen lehet. Minden tagnak 1 szavazata van. A Tanács határozathozatalához a tagok
egyhangú, igen szavazata szükséges. A Tanács akkor határozatképes, ha mindhárom
tag jelen van.
A Társulási Tanács működésére egyebekben a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A Tanács ülésére tanácskozási joggal vesznek részt a társult önkormányzatok jegyzői,
és meghívást kapnak a tagok helyi önkormányzati képviselői.
8) A Tanács tagjai közül maga választja elnökét, alelnökét és határozza meg ügyrendjét.
A Tanács ülését az elnök, távollétében az alelnök hívja össze és vezeti.
9) Az ülést össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal;
- a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára;
- az illetékes kormányhivatal kezdeményezésére.
10) A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet
az elnök és a Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet tizenöt napon
belül meg kell küldeni az illetékes kormányhivatalnak.
11) A Társulás munkaszervezete: A Lakiteleki Polgármesteri Hivatal.
12) A Társulási Tanács gyakorolja a feladatkörének gyakorlásához szükséges alábbi hatásköröket:
a) a költségvetési szerv vezetője (intézményvezető) tekintetében a kinevezéséhez és
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felmentéséhez, vagy a vezetői megbízás adásához, visszavonásához kapcsolódó
munkáltatói jogokat (míg az egyéb munkáltatói jogokat a tanács elnöke gyakorolja
(fegyelmi és kártérítési felelősségre vonás)),
b) a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres figyelemmel
kísérése, a végrehajtás, illetve a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok meg
nem valósításának veszélye esetén a jogszabályban meghatározott szükséges
intézkedések megtétele (költségvetés, zárszámadás elfogadása),
c) az ellátandó közfeladatok ellátására vonatkozó, és az erőforrásokkal való
szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesítése,
számonkérése, ellenőrzése,
d) jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes
vagy utólagos jóváhagyása,
e) egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
f) a költségvetési szerv kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános
adatok, valamint az a), és a c)-e) pont szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához
szükséges, törvényben meghatározott személyes adatok kezelése.
g.) az intézmény szakmai programjának jóváhagyása,
h.) amennyiben jogszabály engedi, úgy meghatározza az adott nevelési évben indítható
óvodai, bölcsődei csoportlétszámtól való eltérést,
i.) meghatározza az óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontját,
j.) amit az Nkt. és a Gyvt. a fenntartó vagy irányító szerv hatáskörébe utal.
A b.), c.), g.), h.) alpontjaiban meghatározott döntésekhez ki kell kérni az érintett tagok
véleményét, figyelemmel azonban a III./4. pontjában foglalt rendelkezésre.

V. fejezet
Munkáltatói jogok
1. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.
2. Az intézményegység, tagintézmény vezető felett a munkáltatói és az egyéb munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.
A tagintézmények vezetőinek kinevezése, felmentése, a tagintézmény székhelye szerinti önkormányzat képviselő-testülete javaslatának figyelembevételével történik. Az
érintett képviselő-testület a javaslathoz a helyben kialakított véleményezési eljárást
lefolytatja.
3. A székhelyintézményben és a tagintézményeiben foglalkoztatott alkalmazottak felett
a kinevezési és az egyéb munkáltatói jogot az intézményvezető gyakorolja.
A tagintézmények esetében a tagintézmény vezető javaslatát ki kell kérni.
4. A 2012/13. nevelési év időtartamára a tanács megbízást ad az intézményvezetői feladatok ellátására. Ez idő alatt gondoskodik az intézményvezető pályázat útján történő kiválasztásáról, kinevezéséről.

VI. fejezet
A Társulás vagyoni viszonyai
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1. A tagok biztosítják a társulás által fenntartott intézmény működéséhez szükséges
anyagi, tárgyi, technikai és személyi feltételeket.
2. A tagok a 2. és 3. sz. mellékletben felsorolt ingó és ingatlan vagyont nem adják át a
Társulásnak, az saját tulajdonuk marad úgy, hogy azt a III/1. pontban részletezett feladatellátás érdekében közös fenntartásba adják.
3. A székhely intézmény feladatellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon Lakitelek Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4. Az egyes tagintézmények használatában lévő ingatlan és ingó vagyon az egyes társult települési önkormányzatok tulajdonát képezi.
5. A vagyon fekvése szerinti önkormányzatnak a vagyonra vonatkozóan érvényes biztosítással kell rendelkeznie.

Az intézmények működéséhez szükséges ingatlanok a Szivárvány Közös Igazgatású
Óvoda és Bölcsőde, Óvoda, Egységes Óvoda–Bölcsőde Intézmény térítésmentes
használatába kerülnek. Az intézmény feladatellátásához átadott ingatlanok
felsorolása az Alapító Okirat tartalmi elemét, valamint jelen megállapodás 2. számú
mellékletét képezik.
6. Az intézmények használatában lévő ingó vagyontárgyak átadása-átvételére 2007.
július 31-i fordulónappal készített mérleg és az azt alátámasztó analitikus nyilvántartás
adatai alapján elkészített leltárral történt, azonban az azóta eltelt időre tekintettel a
2013. június 30. napján érvényes és hatályos analitikus nyilvántartás adatai alapján
elkészített leltár felvételére kerül sor. A 2007. július 31. napján és a 2013. június 30.
napján felvett jegyzőkönyvek jelen megállapodás 3. számú mellékletét képezik.
7. A társulás tagjai, a térítésmentes használatba adott ingatlanok értéknövekedésével
kapcsolatban előzetesen, külön megállapodásban rögzítik a tulajdonosi hozzájárulást,
valamint a tulajdonjog rendezésére, a fejlesztés értékének megtérítésére vonatkozó
rendelkezéseket.
8. A térítésmentes használatba átadott vagyon külső forrásokból (pályázat) keletkezett
vagyonnövekménye, vagyonszaporulata a tagok közös tulajdonát képezi, pályázati önrészük arányában. Önrész nélküli pályázat esetében az ingatlanoknak a pályázat
megvalósításának kezdő időpontjában fennálló értéke alapján kell a vagyongyarapodást nevesíteni.
9. Az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat által végzett beruházások következtében
előállt vagyonnövekmény a beruházó önkormányzat tulajdonát képezi.
10. A Társulás a térítésmentes használatába adott ingatlanokat a Ptk. használati jogra
vonatkozó előírásai szerint mindaddig használhatja, amíg azok a társulási megállapodásban meghatározott feladatot szolgálják.
11. A Kecskemét és Térsége Kistérségi Társulás mikrotérségi szintű feladatellátás megszűnésével a társult települési önkormányzatok a nevelési-oktatási feladatukról önállóan gondoskodnak, így a tagintézmény használatában lévő, könyvviteli nyilvántartásban szereplő eszközök a társult települési önkormányzatok tulajdonába visszakerülnek.
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12. A tagintézmény feladatellátásához térítésmentes használatba átadott ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges rekonstrukciós, felújítási feladatokat a társult
képviselő-testületek a költségvetési koncepció készítésének időszakában áttekintik és
egyeztetik.
A rekonstrukciós, felújítási feladatok elvégzéséhez a külső erőforrások bevonására a
társult települési önkormányzatok képviselő-testületei kölcsönösen törekednek.

VII. fejezet
Költségek viselése és megosztása
4) A társulás tagjai biztosítják a társulás által fenntartott intézmény működtetéséhez szükséges költségeket, illetve a társulás fenntartásával kapcsolatos költségeket, melyet a társult önkormányzatok éves költségvetési rendeletükben határoznak meg.
5) A székhely és tagintézmények működéséhez, fenntartásához, helyi sajátos igényeik érvényesítéséhez a pénzügyi hozzájárulást a tagok az éves költségvetési rendeletükben
elkülönített előirányzatként szerepeltetik.
Ezen felül külön feltüntetik a Társulás döntéseinek előkészítéséhez és végrehajtásához,
a gazdálkodással összefüggő és adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges fedezetet.
6) Az intézmény fenntartásával kapcsolatos költségek viselése:
A székhely intézmény és a tagintézmények közös fenntartásával és működésével kapcsolatos pénzügyi fedezetet a Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló törvényben a
helyi önkormányzatok számára biztosított hozzájárulások, támogatások képezik.
Ezek elsődlegesen
- az éves költségvetési törvényben meghatározott óvodai, gyermekjóléti alapellátások
jogcímen járó költségvetési hozzájárulás (helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai),
- köznevelési és gyermekjóléti célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő
támogatások, hozzájárulások,
- központosított előirányzatok,
- kötött felhasználású támogatások,
- pályázati támogatások.
7) Az intézmény/tagintézmény gyermeklétszáma és a rá vonatkozó különféle jogcímek alapján befolyt állami bevételeket (normatív támogatások, egyéb külső források) a munkaszervezet havonta bontja le és könyveli az intézmény/tagintézmény bevételeként.
8) A Társulás intézményeinek külső forrásokból nem fedezett, illetve a helyi települési sajátosságok érvényesítését szolgáló működési kiadását, többletköltségét a társult települési
önkormányzatok átadott pénzeszközként, pénzügyi hozzájárulás címén biztosítják. A feladatellátás központi költségvetésből nem fedezett összegét a gyermeklétszámok arányában, mértékét a gyermeklétszám megoszlási arányának %-ával kiszámolt, átadott
pénzeszköz formájában biztosítják.
9) A társulás, illetve a társulási tanács működtetésével összefüggő költségek viselése:
-

A Társulás működtetésével, adminisztrációs előkészítő és döntésvégrehajtó munkájával, illetve a fenntartott intézmény központi gazdasági szervezetének működtetésé117

vel kapcsolatos többletköltségek fedezetét (a feladatot ellátó munkatárs vagy munkatársak illetménye és járulékai valamint dologi kiadások) a tagok a gyermeklétszám
arányában biztosítják. A mértékét a gyermeklétszám megoszlási arányának %-ával
kiszámolt, átadott pénzeszköz formájában biztosítják.
-

a feladatellátással és a társulás működtetésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás
mértékét a tagok a Tanács útján a költségvetési tervezés időszakában egyeztetik.

-

A pénzügyi hozzájárulás mértékét, összegét a tagok költségvetési évenként állapítják
meg, vizsgálják felül, és indokolt esetben módosítják.

-

Az intézmény, a társulás, a tagintézmények költségvetési tervezetét (költségvetési
határozatot) a zárszámadását (költségvetési beszámolót) a Tanács előzetesen
egyezteti a tagönkormányzatok pénzügyi munkatársaival.

-

A pénzügyi hozzájárulást a tagok havonként, a tárgyhónapot megelőző hónap 28.
napjáig átutalással teljesítik az intézmény számlájára.

10) A tanács elnöke a költségvetési támogatás, és a társuló önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásának felhasználásáról minden költségvetési év végével elszámol.
Az év végi beszámolót a tárgyévet követő évben legkésőbb a zárszámadás határnapjáig
a tanács elnöke elkészíti és a Tanács elé terjeszti.
Évente 1 alkalommal április 30. napjáig a Társulás beszámol a társulás tagjainak a társulás működéséről, a társulási tanács tagja pedig a képviselő-testületnek a társulási tanácsban kifejtett tevékenységéről.
11) A késedelmes fizetésből, illetve a nem megfelelő adatszolgáltatásából eredő költségeket,
a tagintézmény szerinti önkormányzat viseli.
12) A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás:
-

írásban, két alkalommal, a kézhezvételtől számított 15. napos határidő tűzésével felszólítja fizetésre a társulás munkaszervezete a társulás tagját,
az írásbeli felszólítás ellenére sem teljesített pénzügyi hozzájárulás esetén a társulás
beszedési megbízást nyújt be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz a társulás tagjai részéről
a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat birtokában.

VIII. fejezet
A Társulás szakmai és pénzügyi ellenőrzése
3) A Társulás, illetve az általa fenntartott intézmény átfogó, teljes belső ellenőrzését a
Tárulási Tanács megbízásából kirendelt belső ellenőr végzi.
4) A Tárulási Tanács munkájának – külön figyelemmel a IV./8. pontjában foglaltakra - ellenőrzésére, gazdaságossági és célszerűségi szempontból történő vizsgálatára a feladatellátás költségterve, a pénzügyi hozzájárulás befizetése, az előirányzat felhasználása és az elszámolás ellenőrzésére a Tárulási Tanács létrehoz 3 tagú pénzügyi
bizottságot a tag önkormányzatok pénzügyi ügyekkel foglalkozó bizottságainak elnökeiből, annak érdekében, hogy évenként, minden év március 31. napjáig jelentést készítsék el, és annak eredményéről a Társulási Tanácsot tájékoztassák.
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5) A tagok az intézményvezetőtől, a tagintézmény vezetőjétől a feladatellátásról közvetlenül is tájékoztatást kérhetnek.
6) A Tanács tagjai képviselő-testületeiknek beszámolnak a Tanácsban végzett tevékenységükről.

IX. fejezet
A Társulás tagsági viszonyai
3) Belépés, csatlakozás:
a.) A Társulásban részt vevő tagok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges a Társuláshoz történő csatlakozáshoz.
b.) A Társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott, társulási nyilatkozatot tartalmazó határozatát a tagok képviselőtestületeinek megküldi.
c.) A b.) pontban hivatkozott határozatban ki kell mondani a társulni kívánó települési önkormányzat képviselő-testületének, hogy
- a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el
- vállalja a rá háruló költségek/pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését.
d.) A csatlakozásról szóló döntést legalább hat hónappal korábban kell közölni a társulást
alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületeivel.
4) Módosítás:
A Társulásban részt vevő tagok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához. A módosítási
javaslatokat beérkezésüktől számított 2 hónapon belül a tag önkormányzatok képviselőtestületei elé szükséges terjeszteni, az eljárás megindítása, a módosítás megvitatása,
eldöntése érdekében.
5) Kiválás, felmondás:
a) A társulási megállapodást a társulás tagja - figyelemmel a Knt. 84. §. (3) bek.-ben foglaltakra - a tárgyév július 1. napjával mondhatja fel.
b) A felmondásról szóló minősített többséggel hozott képviselő-testületi határozati döntést a
tag legalább hat hónappal korábban köteles meghozni, és a társulás tagjaival közölni.
6) Kizárás:
A Társulási Tanács egyhangú döntésével hozott határozatával - figyelemmel a Knt. 84. §. (3)
bek.-ben foglaltakra - a naptári év július 1. napjával fontos okból kizárhatja azt a tagot, amely
a társulási megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt írásos felhívásra sem tesz
eleget a megadott határidőre.
Fontos oknak minősül:
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-

a tag a pénzügyi hozzájárulást nem vagy nem határidőben – legalább kétszer nem fizeti be, nem utalja át,
a társulás működéséhez szükséges előzetes egyeztetési, valamint döntési kötelezettségének nem tesz eleget – különös tekintettel a Tanács munkájában való részvételre.

7) Megszűnés:
A társulás megszűnik:
a./ ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott
megszűnési feltétel megvalósult;
b./ ha a társulás tagjai a Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti minősített többséggel azt elhatározzák;
c./a törvény erejénél fogva;
d./ a bíróság jogerős döntése alapján;
8) A társulás tagjai a kiváláskor, kizáráskor valamint a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni.
- A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén - eltérő megállapodás hiányában - a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik
azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
- A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását a társulási megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet
halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további
működését. Ebben az esetben a kivált tagot - a társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg.
9) A társulás tagjai a társulási megállapodás jóváhagyásáról, módosításáról vagy a társulás megszűntetéséről a kezdeményezés megküldésétől számítva legkésőbb 60
napon belül döntenek.
X. fejezet
Vegyes rendelkezések
1. A társulási megállapodás 2007. július 31. napján lépett hatályba és határozatlan időre
szól.
2. A társulási megállapodás 2013. november 29. napján keltezett módosítása az utolsó
tag önkormányzat képviselő-testületi döntése meghozatalának napján lép hatályba.
3. A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv.,
valamint az Nkt. és Gyvt. valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.
4. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, illetve a társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos
úton, egymás közti egyeztetéssel rendezik.
A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, megegyezésre. A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a társulások működése során felmerülő vitás kérdésekben kikötik a Kecskeméti
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét.
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A társult önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a vitás
kérdésben bármelyik képviselő-testület a kereset benyújtása előtt kikéri az önkormányzati érdekszövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását.
Záradék:
A társulási megállapodás egységes szerkezetbe foglalt szövegét az érintett önkormányzatok
képviselő-testületei határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve
kötelező rendelkezésként fogadták el.
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Jóváhagyó határozat száma:

LAKITELEK Nagyközség Önkormányzata
6065 Széchenyi krt. 48.

………………………………..

NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata
6032 Dózsa György u. 34.

…………………………………..

TISZAUG Község Önkormányzata
6064 Rákóczi út 51.

…………………………………..

Lakitelek, 2013. május ……………….
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

Polgármester

LAKITELEK Nagyközség Önkormányzata
6065 Széchenyi krt. 48.
Felföldi Zoltán
NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata
6032 Dózsa György u. 34.
Pap Sándor
TISZAUG Község Önkormányzata
6064 Rákóczi út 51.
Sinka Ferenc

1.számú melléklet
Település neve
Lakitelek
Nyárlőrinc
Tiszaug
Összesen

Lakosság száma
4651
2307
940
7898

megoszlási arány %
59 %
29 %
12 %
100 %
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2.számú melléklet

Lakitelek,
Óvoda épülete
6065, Kiss János u. 1/A.
helyrajzi száma: 282
Lakitelek,
Óvoda épülete
Telephely: 6065, Széchenyi krt. 102.
helyrajzi száma: 1157
Lakitelek,
Bölcsőde épülete
Telephely: 6065, Petőfi Sándor u. 2.
helyrajzi száma: 588
Nyárlőrinc,
Óvoda épülete
6032 Dózsa György út 11.
helyrajzi száma: 456

Tiszaug
Óvoda épülete
6064 Tiszaug Móra Ferenc u. 2.
Helyrajzi szám: 127

3. számú melléklet: Mérlegek, analitikus leltárak

30. NAPIREND –

Tájékoztató a Szivárvány Óvoda dolgozóinak létszámáról

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a tájékoztatóhoz van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

31. NAPIREND –

Üzemeltetési szerződés a szennyvízcsatorna hálózat és telep mű
ködtetésére

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
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Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
291/2013. (XII.05.) határozata
Bácsvíz Zrt.-vel megkötött üzemeltetési szerződés módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és a következő
határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul a mellékelten csatolásra került, a Bácsvíz Zrt.-vel
kötendő üzemeltetési szerződés módosításához, és megbízza Felföldi Zoltán
polgármestert, hogy a szerződésmódosítás ügyében Lakitelek Önkormányzata
nevében eljárjon.
.
Felelős:
Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Pénzügyi Csoport
- Bácsvíz Zrt.- elküldés aláírásra
- Irattár

Üzemeltetési szerződés I. számú módosítása
Amely létrejött egyrészről:
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata
(mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átadó (továbbiakban: Átadó)
Székhely:
Teljes jogú képviselője:
Adószám:
Számlaszám:
Számlavezető pénzintézet:
KSH szám:

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Felföldi Zoltán polgármester
15724629-2-03
52000018-11100018
Lakiteleki Takarékszövetkezet
15724629 8411 321 03

másrészről:
BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átvevő (továbbiakban: Üzemeltető)
Székhely:
Teljes jogú képviselője:
Adószám:
KSH szám:
Cégjegyzék szám:
Számlavezető pénzintézet:
Számlaszám:

6000 Kecskemét, Izsáki út 13.
Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató
10734702-2-03
10734702-3600-11403
03-10-100039
Raiffeisen Bank Zrt.
12076903-00165296-00800005

között, továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi napon és feltételekkel.
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1. Felek megállapítják, hogy köztük 2012. december 28. napján üzemeltetési szerződés
(továbbiakban: Alapszerződés) köttetett Átadó tulajdonában lévő, szennyvízelvezetést és
–tisztítást biztosító víziközművek működtetése tárgyában.
2. Az Alapszerződést a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az Üzemeltető
részére 2013. november 8. napján kiadott működési engedély mellékleteként jóváhagyta.
3. Felek kölcsönösen megegyeznek, hogy az Alapszerződés 4.1.4. pontja helyébe az alábbi
szöveg lép:
„Az Átadó a bérleti díj összegét köteles elkülönítetten kezelni és a jelen szerződés tárgyát
képező víziközmű vagyon felújítására, rekonstrukciójára fordítani a felek által egyeztetett
ütemezésben. A felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező művek használatáért az
Üzemeltető által az Átadó részére 2014. évben fizetendő fajlagos bérleti díj nettó 63,56
Ft/m3.
A 2014. évben várhatóan fizetendő bérleti díj a jelen pontban rögzített fajlagos nettó bérleti díj és a tárgyévben várhatóan értékesítésre kerülő szennyvízmennyiség szorzatával
egyezik meg.
2014. évi várható értékesítési mennyiség: 118 000 m3.
Felek a 2014. évre várható bérleti díj összegét nettó 7 500 000 Ft összegben állapítják
meg.”
4. Felek az Alapszerződés 4.3. pontját hatályon kívül helyezik és egyben törlik.
5. Az 1. pontban megjelölt Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett
rendelkezéseit a Felek továbbra is változatlan tartalommal hatályban tartják.
Felek jelen szerződést
helybenhagyólag aláírták.

elolvasás

után,

mint

akaratukkal

mindennel

megegyezőt

Kecskemét, 2013. december ….

……………………………….
Átadó

……………………………….
Üzemeltető

[adatok: ezer
Ft-ban]
Üzemeltetési költségek
Közvetlen anyagköltség
Technológiai energia költség
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások
Közvetlen bérköltség
Személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok
Használati díj

2012. év
Tény

2013.1-9. hó
tény

2013. évi
várható

2014. évi
terv

203
4 498
740
3 316
385
987
9 115

454
2 878
0
2 144
217
511
5 625

532
3 914
892
2 958
330
843
7 500

545
3 789
913
2 958
330
843
7 500

315

504

567

580

Egyéb közvetlen költség1
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Javítás-karbantartási költség
I. KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG
Üzemi általános költségek
Egyéb összetett közvetlen költség:
- Labor
Fogyasztói kapcsolatok költsége
Belső szolgáltatások
- Víz
KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG
Irányítási és általános költségek
Értékesítés költsége
TELJES ÖNKÖLTSÉG

1 217
20 775
2 182
1 659
1 551
1 936

685
13 017
1 659
1 016
841
1 560

844
18 380
2 535
1 535
1 441
2 157

1 000
18 459
2 538
1 178
1 106
2 159

32
26 584
4 144
484
31 212

45
17 297
2 314
390
20 001

57
24 664
3 671
535
28 870

57
24 391
3 691
535
28 617

Egyéb ráfordítások2
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN

3 746
34 958

4 798
24 799

8 283
37 153

8 024
36 641

32. NAPIREND –

A Képviselő-testület 2014. I. félévi munkaterve

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
292/2013. (XII.05.) határozata
A Képviselő-testület 2014. I. félévi munkaterve
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező 2014. I. félévi
munkatervét.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Irattár

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. I. félévi munkaterve
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2014. JANUÁR
Képviselő-testület:
2014. január 16.
Emberi Erőforrások Bizottsága: 2014. január 14.
Pénzügyi Bizottság:
2014. január 15.
1. Aktuális ügyek tárgyalása.
2. Óvodai körzethatárok meghatározása, felvételi körzetek (társulási tanáccsal is elfogadtatni), az óvoda-iskolafelvételi helyi rendelet hatályon kívül helyezése
3. Himalája Blue Kft. beszámolója 2013. évi tevékenységéről
4. Piac üzemeltetésére pályázat kiírása.
5. Egyéb ügyek.
*******
2014. FEBRUÁR
Képviselő-testület:
2014. február 6.
Emberi Erőforrások Bizottsága: 2014. február 4.
Pénzügyi Bizottság:
2014. február 5.
1. Községi Könyvtár beszámolója 2013. évi tevékenységéről.
2. Gondozási Központ beszámolója 2013. évi tevékenységéről.
3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beszámolója 2013. évi tevékenységéről.
4. Családsegítő Szolgálat beszámolója 2013. évi tevékenységéről.
5. Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2013. évi tevékenységéről.
6. Petőfi Sándor Művelődési Ház beszámolója 2013. évi tevékenységéről
7. 2013. évi költségvetési rendelet módosítása.
8. 2014. évi költségvetés elfogadása.
9. Éves közbeszerzési terv elfogadása (Közbeszerzési Szabályzat IV. pont)
10. Piac üzemeltetésére pályázat lezárása.
11. Falugyűlés időpontjának meghatározása.
12. Beszámoló a Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás, valamint a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás pénzügyi hozzájárulásainak felhasználásáról
13. A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás, valamint a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás i költségvetése
14. Aktuális ügyek tárgyalása.
15. Egyéb ügyek.
*******
2014. MÁRCIUS
Képviselő-testület:
2014. március 6.
Emberi Erőforrások Bizottsága: 2014. március 4.
Pénzügyi Bizottság:
2014. március 5.
1. Kitüntető díjak adományozása.
2. Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2013. éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentése.
3. Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 2013. évi tevékenységéről
4. Polgárőrség Lakitelek beszámolója 2013. évi tevékenységéről
5. Rendőrség beszámolója 2013. évi tevékenységéről
6. Lakiteleki Torna Egylet beszámolója 2013. évi tevékenységéről
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7. Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság beszámolója 2013. évi tevékenységéről
8. Aktuális ügyek tárgyalása.
9. Egyéb ügyek.
*******
2014. ÁPRILIS
Képviselő-testület:
2014. április 3.
Emberi Erőforrások Bizottsága: 2014. április 1.
Pénzügyi Bizottság:
2014. április 2.
2013. évi zárszámadás elfogadása.
Laki-Gazda Kft 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása.
Laki-Park Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása.
Laki-Agrár Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása.
Laki-Konyha Kft 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása.
Tőserdő Turisztikai Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása.
Lakiteleki Közvilágítási Kft 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása.
8. Lakiteleki Közvilágítási, Beruházási Kft 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának
jóváhagyása.
9. Beszámoló a Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról
10. Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról
11. Aktuális ügyek tárgyalása.
12. Egyéb ügyek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

*******
2014. MÁJUS
Képviselő-testület:
2014. május 8.
Emberi Erőforrások Bizottsága: 2014. május 6.
Pénzügyi Bizottság:
2014. május 7.
1. Aktuális ügyek tárgyalása.
2. Önkormányzati lakáspályázat kiírása
3. Egyéb ügyek.
*******
2014. JÚNIUS
Képviselő-testület:
2014. június 5.
Emberi Erőforrások Bizottsága: 2014. június 3.
Pénzügyi Bizottság:
2014. június 4.
1.
2.
3.
4.

Beszámoló a Tőserdő Kft. szezon megnyitásáról.
Önkormányzati lakáspályázat lezárása
Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének meghatározása
Egyéb ügyek.
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33. NAPIREND –

177/2013. (VII.03.) határozat módosítása a Laki-Konyha Kft. párael
szívó berendezésének beépítése kapcsán

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
293/2013. (XII.05.) határozata
177/2013. (VII.03.) határozat módosítása a
berendezésének beépítése kapcsán

Laki-Konyha

Kft.

páraelszívó

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a 177/2013. (VII.03.) határozatát megváltoztatja akként,
hogy a Laki-Konyha Kft. maximum bruttó 12.500.000 Ft összeg erejéig építsen
be páraelszívó berendezést az 1180 hrsz-ú ingatlanba. A beruházás megvalósítása a Laki-Konyha Kft. likviditását nem veszélyeztetheti, valamint az Önkormányzat költségvetési kerete terhére további pénzeszközzel nem támogatja a
beruházást.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Laki-Konyha Kft.
- Irattár

34. NAPIREND –

Tervezési szerződéskötés településrendezési terv 2013. évi mó
dosítására

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
294/2013. (XII.05.) határozata
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Tervezési szerződéskötés településrendezési terv 2013. évi módosítására
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Lakitelek Önkormányzata nevében Felföldi
Zoltán polgármester a melléklet szerinti vállalkozási szerződés ügyében eljárjon,
és azt aláírja.
A Képviselő-testület megbízza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy az arányos
tervezési díjak összegére az érdekelt természetes és jogi személyekkel különkülön településrendezési szerződést kössön a tervezési díj teljes összegének
megfizetésére.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
TERVEZÉSI MUNKÁRA
amely létrejött Lakitelek Önkormányzata (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
képviseli: Felföldi Zoltán polgármester) mint Megrendelő,
másrészről a Rédei és Társa Mérnöki Iroda Bt. (6000 Kecskemét, Mécses u. 40.
képviseli : Rédei János ügyvezető), mint vállalkozó között az alábbi feltételekkel:

A szerződés tárgya:
Lakitelek Önkormányzat településrendezési tervének 2013. évi módosítása a beérkezett
lakossági igények, a Népfőiskola kérelme valamint önkormányzati döntés alapján.
A feladat tartalmának meghatározását az 1. sz. melléklet tartalmazza
1.) Megrendelő megrendelése alapján Vállalkozó elvállalja a tárgyban megjelölt, az 1. sz.
mellékletben részletezett tervezési munka elvégzését.
2.) Vállalkozó a munkát társtervezők bevonásával generáltervezőként végzi el.
3.) A teljesítés módja:
3.1. A Vállalkozó tartozik a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek a vonatkozó
jogszabályok és a Megrendelő rendelkezései szerint eleget tenni és a tervezési
tevékenység tárgyát az előírt és a jelen szerződés szerint részletezett tartalommal a
Megrendelőnek szolgáltatni.
3.2. Szerződő felek a településrendezési tervmódosítási dokumentáció szállítási
határidejét az alábbiak szerint határozzák meg:
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-

A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. § és 42.§ szerinti véleményezésre összeállított
dokumentáció, melyet 2013. november 15. napján készített el.
Jóváhagyott, véglegesített dokumentum: jóváhagyást követő 10. munkanap
3.3. Vállalkozó előszállításra jogosult.
3.4. A szerződésben vállalt kötelezettségének a Vállalkozó a Megrendelő székhelyére
történő kézbesítéssel és a Megrendelő által elfogadott igazolásával teljesít.

4.) Szolgáltatandó példányszám:
4.1. A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. § és 42.§ szerinti véleményezéshez
szükséges egyeztetési dokumentáció: 1 példány összefűzött anyag az Állami Főépítész
részére, továbbá 1 példány elektronikusan pdf. állományban
4.2. jóváhagyás előtti javított tervdokumentáció 1 példány az Állami Főépítész záró
véleményéhez
4.3. jóváhagyás utáni végleges dokumentáció: 2 példány összefűzött anyag, továbbá a
teljes anyag CD-n az egyeztetés és jóváhagyás dokumentumaival elektronikusan pdf.
állományban
4.4. A kötelező példányszámon felül igényelt dokumentációk sokszorosítási költségeit
Megrendelő téríti.
5.) Tervezési díj és pénzügyi lebonyolítása:
5.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben vállalt tevékenységéért tervezőt– jelen szerződés
1. sz. mellékletében felsorolt - feladatok elvégzése esetén 1. 200.000,- Ft +27 % ÁFA,
azaz bruttó 1.524.000,- (azaz egymillió-ötszázszáz-huszonnégyezer) forint tervezési díj
illeti meg, melynek 27 % mértékű ÁFA tartalma 324.000,- Ft. Megrendelő kijelenti, hogy a
szerződés fedezetével rendelkezik, melynek megfizetését vállalja.
5.2. Vállalkozó egy alkalommal, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. § és 42.§ szerinti
véleményezési anyag leszállításakor jogosult részszámlát benyújtani az 1. sz.
mellékletben részletezettek szerint. Megrendelő vállalja, hogy az alvállalkozók számláit
közvetlenül befogadja és generáltervező közreműködése nélkül, a generáltervező által
igazoltan közvetlenül fizeti ki. Végszámla a jóváhagyás utáni végleges dokumentáció
leszállításával egyidejűleg nyújtható be.
5.3. Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül Vállalkozó Orgovány
és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 5240 0078 1001 3302 számú számlájára,
illetve az alvállalkozók számlájára történő átutalással fizet.
6.) Vegyes rendelkezések:
6.1. Vállalkozó a tervdokumentációt a jogszabályokban meghatározott, illetve az
általános tervezési gyakorlatnak megfelelő tartalommal és részletességgel készíti el.
6.2. A tervezéshez szükséges alaptérképeket, alapadatokat és a tervezési programot
Megrendelő a szerződés aláírásával egy időben vállalkozó rendelkezésére bocsátja.
6.3. Amennyiben Megrendelő a munkát leállítja, a szerződéstől eláll, vagy a megadott
tervezési irányelvektől eltérő módosítást kíván, úgy Vállalkozó az addig elvégzett
munkáért járó díjat illetve többletköltséget érvényesítheti, illetve a határidő módosítását
kezdeményezheti.
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6.4. Vállalkozó kötelezettségét képezi mindazon hatóságokkal és szakhatóságokkal,
valamint közműveket üzemeltetőkkel a munkaközi egyeztetés lefolytatása, amelyre őt
jogszabály, hatósági előírás, vagy a munka jellege kötelezi.
6.5. Jóváhagyáskor a dokumentáció egyes elemei módosulhatnak, a módosítások a
tervezői munka minőségétől független településpolitikai szempontok, igények szerint.
6.6. Vállalkozó köteles a tervekkel kapcsolatos indokolt és megalapozott észrevételeket
díjmentesen átvezetni.
6.7. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv vonatkozó
rendelkezései valamint a szerzői jogról szóló hatályos jogszabály előírásai az irányadók.
6.8. Szerződő felek jogvita esetére kikötik a Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.
6.9. Szerződő felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után jelen szerződést, mint
akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írták alá.
Kecskemét, 2013. december………

Lakitelek, 2013. december 12.
…………………………………….
Megrendelő

…………………………………..
Vállalkozó

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MELLÉKLETE
Tárgy:
Lakitelek nagyközség településrendezési tervmódosítás elkészítése
-

A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott, digitális alaptérképen készül a lakossági
vélemények és a Megrendelő szándéka figyelembe vételével
Munkarészek:

-

Településszerkezeti leírás módosítása
Közlekedési leírás módosítása
Környezetalakítási és környezetvédelmi leírás módosítása
Elektromos és hírközlési leírás módosítása
Közmű műszaki leírás módosítása

Jóváhagyásra kerülő munkarészek:
-

A településszerkezeti terv módosuló részletei és szöveges leírása
Szabályozási terv módosuló részletei és HÉSZ módosítás rendelet-tervezet

Részszámla benyújtható: A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. § és 42.§ szerinti
előkészített államigazgatási véleményezési anyag leszállításakor, a következő
részletezéssel:
1. Településrendezési és építészeti munkarész
A hatályos jogszabályokban előírt tartalommal:
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Tervezési díj:
400 000,- Ft+27%ÁFA=508.000,- Ft
Tervező: Rédeiné Bondor Klára, számláz: Rédei és Társa Bt.
2. Közlekedési munkarész:
Tervezési díj:
250 000,- Ft+27%ÁFA=317.500,- Ft
Tervező: Vonalvezető Kft,Halász István, közvetlenül számláz
3. Közmű és környezetvédelmi munkarész:
Tervezési díj:
400 000,- Ft+27%ÁFA=508.000,- Ft
Tervező: Csuvár Gábor, közvetlenül számláz
4. Kert- és tájépítészeti munkarész:
Tervezési díj:
50 000,- Ft+27%ÁFA= 63.500,- Ft
Tervező: Nagy Ágnes, közvetlenül számláz
Tervezők szükség szerint részt vesznek az államigazgatási egyeztetéseken, a jogos
észrevételeket a terveken átvezetik, szükség szerint részt vesznek a lakossági
egyeztetésen, a tervet jóváhagyásra előkészítik.
Határidő: az állami főépítész véleményének megérkezését követő 5. munkanap
Tervező részt vesz a bizottsági és képviselőtestületi üléseken, szükség és igény szerint a
terveket ismerteti.
Jóváhagyás utáni végleges dokumentáció elkészítése:
Az egyeztetési anyag jóváhagyásnak megfelelő kijavítása, kiegészítése
Szállítási határidő: a jóváhagyást követő 10. nap
Végszámla benyújtható: A jóváhagyásnak megfelelően kijavított terv leszállításakor,
összege 100.000,- Ft+27% ÁFA= 127.000,- Ft
számláz: Rédei és Társa Bt.
Megrendelő adatszolgáltatásai:
Digitális alaptérkép a módosítással érintett területekről. A térkép jogszerű felhasználásának
igazolási kötelezettsége az önkormányzatot terheli.
A lakossági fórumok és közmeghallgatások önkormányzat által történő megszervezése,
meghirdetése és ezek jegyzőkönyveinek elkészítése, valamint a médiákban történő
közzététel önkormányzati lebonyolítása.
Egyéb:
A szerződés tárgyát nem képezi a településrendezési tervek kötelező alátámasztó munkarészeihez közvetlenül nem tartozó, de a véleményezési eljárások során a véleményező szervek vagy szakhatóságok által esetlegesen előírt többlet munkarészek (árvízrendezési, belvízrendezési tanulmányok, stb.) elkészítése.

Kecskemét, 2013. december ………..

Lakitelek, 2013.december 12.
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…………………………………….
Megrendelő

35. NAPIREND –

…………………………………..
Vállalkozó

Településrendezési terv módosítása a Népfőiskola kiemelt nagy
beruházássá nyilvánítása okán, illetve Lakitelek Nagyközség Helyi
Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 26/2006./XII.19./ KTR. önkormányzati rendelet módosítása

Felföldi Zoltán polgármester: a Lakiteleki Népfőiskola kiemelt kormányzati beruházása
kapcsán vált szükségessé a HÉSZ módosítása. Megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2013.(XII.06.) számú rendelete
Lakitelek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról szóló 26/2006./XII.19./ KTR. önkormányzati rendelet módosításáról
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami
Főépítész, Alsó-Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Bács-Kiskun
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, a Kecskeméti Járási Hivatal
Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága,
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala, Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Tiszakécske
Város Önkormányzata, Nyárlőrinc Község Önkormányzata, Szentkirály Község
Önkormányzata, Tiszaug Község Önkormányzata, Tiszasas Község Önkormányzata,
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata, valamint Lakitelek Önkormányzat Képviselőtestületének 118/2013.(V.17.) számú határozata szerinti partnerek véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Lakitelek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról szóló 26/2006./XII.19./ KTR. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 6.§
(2) bekezdés e) pontja kiegészül a következő számjellel:
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„ 6= 12,5m”
2. §
A R. 15. § (11) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Népfőiskola területének (Knf) sajátos előírásai:
a.) A Knf jelû különleges terület a közép- és felsőfokú oktatási központ területe a Szentkirályi
út mellett. A terület az oktatást, kutatást, fejlesztést, ismeretterjesztést szolgáló épületek
és azokhoz kapcsolódó szállásépületek valamint sportlétesítmények, konferenciaközpont, fedett és szabadtéri fürdőmedencék, tavak, egészségügyi rendeltetésű épületek,
sportpályák, szabadidõs létesítmények és kapcsolódó építményeik (öltözõ-, szállás-,
vendéglátó, karbantartó épületek, edzõtermek, létesítményhez kapcsolódó kemping, lovarda, bemutató jellegű növényház stb.) elhelyezésére szolgál.
b.) Előkert: telekhatártól 5 m, de előkertben portásfülke, jegypénztár a közútkezelő hozzájárulásával elhelyezhető
c.) Oldalkert: a meglévő vagy tervezett épület tényleges építménymagasságának fele, vagy
kialakult
d.) Hátsókert: a meglévő vagy tervezett épület tényleges építménymagassága, de minimum
6,0 m
e.) Építési vonal: kialakult, építési helyen belül nincs megkötve
f.) Az ültetési kötelezettségű területet 3 szintű növényzettel kell betelepíteni, mely területen
belül a közműlétesítmények kivételével építmény nem helyezhető el.
g.) Az övezet területén – amennyiben a megengedett legnagyobb beépítettség kihasználásra kerül- az ültetési kötelezettségű területen felül, de tetszőleges helyen kertészeti terv
alapján további 4,2 ha 3 szintű növényzettel betelepített zöldfelület létesítendő.
h.) A 4,2 ha 3 szintű növényzet az új épületekkel arányosan telepíthető úgy, hogy minden
újonnan létesítendő épület 1 m2 beépített alapterületére vetítve 2 m2 háromszintű növényzettel fedett zöldfelület létesítendő.”
3. §
A R. Sz-1 szabályozási terv K2 és K6 tervlapjai helyébe e rendelet melléklete szerinti,
megegyező rajzszámú szabályozási tervlapok lépnek.
4.§
A R. 2. számú melléklet „2.) Nyilvántartott régészeti lelőhelyek és azok környezete:” „ 2.1.
Azonosított és nyilvántartott régészeti lelőhely” felsorolás a következő sorral egészül ki:
„2.1.12. Népfőiskola (hrsz: 044/27-28)
Jellege: telepnyom, szarmata (EOV: 720 122 ,172 537)”
5. §
Ez a rendelet az elfogadását követő napon, azaz 2013. december 6. napján lép hatályba és
a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
6. §
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.
7. §
Hatályát veszti az R.
a) 3.§ 3 bekezdés e) pontjának ei) alpontja,
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b) a 15.§(2) bekezdés táblázatának „Kkt” sora, valamint (7) bekezdése.

Lakitelek, 2013. december 5.

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

/Megjegyzés: a 34/2013. (XII.06) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2013. december 6. napján kihirdette./
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
295/2013. (XII.05.) határozata
Lakitelek Nagyközség Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 114/2006.
(XII.18.) számú határozatának módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését megvitatta, és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (3) bekezdése a) pontja
alapján biztosított jogkörében a 114/2006. (XII.18.) számú határozattal
jóváhagyott településszerkezeti terv módosítását az alábbiak szerint
elfogadja:
A Képviselő-testület elfogadja
- a településszerkezeti terv leírásának 1. melléklet szerinti módosítását,
valamint
- a településszerkezeti tervlap 2. melléklet szerinti módosítását.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VÁLTOZÁSÁNAK LEÍRÁSA.
295/2013. (XII.05.) számú határozat 1. sz. melléklete
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Beépítésre szánt területek:
Lakóterületek: területe változatlan
Lk kisvárosias lakóterületek: területe változatlan
Lke kertvárosias lakóterületek: területe változatlan
Lf falusias lakóterületek: területe változatlan
Vegyes területek : területe változatlan
Településközpont vegyes területek : területe változatlan
Üdülő területek : területe változatlan
Üü üdülőházas területek: területe változatlan
Üh hétvégi házas területek: területe 1 változatlan
Gazdasági területek: területe változatlan
Gksz kereskedelmi szolgáltató terület: területe változatlan
Gipz zavaró határsú Ipari gazdasági terület: területe változatlan,
Gipe egyéb ipari gazdasági terület: területe változatlan,
Beépítésre szánt különleges területek területe a változtatások következményeként
7,4790 ha-ral nő az alábbiak szerint
„Knf” népfőiskola oktatási területe: 11,7876 ha-ral nő
„Ktf” termálfürdő területe változatlan
„Kst” szabadstrand területe változatlan
„Kkr” krematórium területe változatlan
„Kmü” mezőgazdasági üzemi övezetek területe változatlan
„Kkt” kertészeti terület 4,3086 ha területtel megszűnik
Beépítésre nem szánt területek:
Közlekedési, közmű-elhelyezési és hírközlési területek: területe változatlan
Köu közlekedési területek területe változatlan
Z zöldterületek: területe változatlan.
Erdőterületek: : területe változatlan
Eg gazdasági erdő terület: területe változatlan nő,
Ev véderdő területek: változatlan,
Ee egészségügyi turisztikai erdő: változatlan
Mezőgazdasági területek: területe a változtatások következményeként 7,479 ha-ral
csökken az alábbiak szerint
„Má” általános mezőgazdasági terület 7,479 ha-ral csökken
„Mát” általános tanyás mezőgazdasági övezet területe változatlan
„Mák” korlátozott használatú mezőgazdasági terület: változatlan
„Mk” kertes mezőgazdasági terület: változatlan
Vízgazdálkodási területek: területe a változtatások következményeként változatlan
Beépítésre nem szánt különleges területek területe a változtatások
következményeként változatlan

A területi változások mérlege:
Beépítésre szánt terüle-

Beépítésre
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nem

szánt területek:

tek:
növeke- csökkedés (ha) nés (ha)
„Knf” népfőiskola területe 11,7876
„Kkt” kertészeti terület
-4,3086

növekedés(ha)

Mezőgazdasági (Má)
Mezőgazdasági (Mát)
Mezőgazdasági
(Mák)
Mezőgazdasági (Mk)

csökkenés(ha)

7,479

Összesen:
11,7876 4,3086
7,479
Egyenleg:
7,479
-7,479
A biológiai aktivitásérték (BIA) a módosítás eredményeként 0,1188 értékkel nő

295/2013. (XII.05.) számú határozat 2. sz. melléklete
Szerkezeti terv változása:

36. NAPIREND –

1042/19 hrsz-ú ingatlanból kijelölt terület részbeni értékesítése
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Felföldi Zoltán polgármester: nem javasolja a terület értékesítésre kijelölését. Megkérdezi,
az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
296/2013. (XII.05.) határozata
1042/19 hrsz-ú ingatlanból kijelölt terület részbeni értékesítése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület nem jelöli ki értékesítésre az 1042/19 hrsz-ú ingatlanból,
a Gulyás Imre egyéni vállalkozó tulajdonában lévő Olimpia bár (Széchenyi
krt. 74. sz.) mögötti 30 m2 nagyságú területet.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

33. NAPIREND –

- Beruházási Csoport
- Irattár

Egyéb ügyek

1) Olajos István képviselő: minden képviselőt és bizottsági tagot meghív az idei adventi
udvar rendezvényre, mely ismét az Eötvös Iskolában kerül megrendezésre.
Felföldi Zoltán polgármester, mivel több bejelentés, észrevétel nem volt, a nyílt ülést berekesztette és zárt ülést rendelt el.
kmf.

Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Czinege Edit
jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Rácz Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő
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