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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én, 14 órakor
tartott rendkívüli, 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
Tornyi Gyula
Tóthné Balla Mária
Varga Zoltán

jegyző
külső bizottsági tag
Laki-Park Kft. ügyvezetője
Laki-Konyha Kft. ügyvezetője
jegyzőkönyv-vezető

Felföldi Zoltán polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van.
Felföldi Zoltán polgármester napirend előtt tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2013.
december 14-én Anka Balázs korábbi polgármester elhunyt. Felkéri a Képviselő-testület tagjait, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek az elhunyt polgármesterre.
Az egy perce néma felállást követően jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Olajos István és
Sallai András képviselőket.
Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Felföldi Zoltán polgármester a napirend elfogadását az alábbi módosításokkal javasolja:
- 3. napirendként javasolja tárgyalni az eredeti 1. napirendet, a többi napirend sorszámozása
pedig ennek megfelelően változik.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
NAPIREND:
1. Rendeletalkotás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
2. Rendeletalkotás az étkezési térítési díjak megállapításáról, valamint határozathozatal a nyersanyagköltségekről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
3. Anka Balázs korábbi polgármester saját halottá nyilvánítása
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Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
4. Szerződéskötés a Bácsvíz Zrt-vel víziközmű-fejlesztési hozzájárulás beszedésére
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
5. Tagi hitel nyújtása a Laki-Park Kft. részére
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
6. A gyermekorvosi rendelő felújítási költségvetésének módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
7. Lakiteleki Faluszépítő Egyesület „ZÖ2013/81” Park rehabilitáció Lakiteleken című
pályázat beadásához hozzájárulás és saját erő biztosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
8. Lakiteleki településközpont – park tervezőjének kiválasztása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
9. Iskolai személyszállítás támogatása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
10. Konyha sarok kialakítása az Eötvös Iskolában
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
11. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatás szabályairól szóló 11/2012. (III.02.) rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
12. Döntés rendeletek felülvizsgálatáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
13. Vissza nem térítendő támogatás nyújtása a Lakiteleki Iskoláért Alapítvány részére
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
14. Visszatérítendő támogatás nyújtása a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

1. NAPIREND –Rendeletalkotás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: korábban többféle jogcímen lehetett az Önkormányzattól segélyeket igénybe venni. A jogalkotó elrendelte, hogy ezeket egy közös rendeletbe kell foglalni.
A tervezet tartalmaz minden ellátási formát. Megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Tóth Sándor külső bizottsági tag: 3.§ (2) bekezdésében foglalt helyettesítési jogkörök számára nem egyértelműek a bizottsági elnökök tekintetében, mivel a polgármestert az alpolgármester szokta helyettesíteni.
Felföldi Zoltán polgármester: az a javaslat, hogy a rendkívüli, egyszeri segélyek megítéléséről ne a polgármester egy személyben döntsön, hanem a bizottsági elnökökkel közösen. Ez
egyúttal lassíthatja a döntéshozatalt.
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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
35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) a 10. § (1)
bekezdésében, 26. §-ában, a 32.§. (3) bekezdésében, a 37. §. (1) bekezdés d) pontjában, a
38. § (9) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 58/B. § (2) valamint 132. §. (4) bekezdésben
kapott felhatalmazás alapján - figyelembe véve az Európai Unió vonatkozó jogforrásait is - az
önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról és
szolgáltatásokról a következő rendeletet (a továbbiakban: R) alkotja:
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §.
E rendelet célja, hogy az önkormányzat a közigazgatási határain belül - a hivatkozott
törvénnyel és az ahhoz kapcsolódó kormányrendelettel összhangban - megállapítsa az
önkormányzat által pénzben és természetben biztosított szociális ellátások és a személyes
gondoskodást nyújtó szolgáltatások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági
szabályokat, illetve igénybevételüknek módjait, feltételeit, valamint érvényesítési garanciáit.
A rendelet hatálya
2. §.
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Lakitelek településen állandó lakóhellyel rendelkező és a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 3.§-ában meghatározott személyekre.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó szociális ellátások fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell tervezni.
Hatásköri rendelkezések
3. §.
(1)

E rendeletben szabályozott ellátások közül:
a) Képviselő-testület hatáskörébe tartozik: önkormányzati segély, méltányos közgyógyellátás
b) Jegyző hatáskörébe tartozik : foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális
segély, normatív lakásfenntartási támogatás

(2) Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendelet vonatkozásában a hatáskör gyakorlását a polgármesterre, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnökére és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnökére ruházza át.
(3) A polgármester tartós – az eljárási határidőt meghaladó – akadályoztatása esetén nevében az
általános helyettesítést ellátó alpolgármester jár el, a polgármester utólagos tájékoztatásával.
Eljárási rendelkezések
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4. §.
(1) A szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmeket (a továbbiakban kérelem)
Lakitelek Önkormányzatánál (6065. Lakitelek, Széchenyi krt. 48.) az arra
rendszeresített Szt. és R. által előírt (1. számú melléklet) formanyomtatványon kell
írásban előterjeszteni.
(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles családja vagyoni
és jövedelmi viszonyairól - külön jogszabályban meghatározott tartalmú – nyilatkozatot
tenni, illetve azokat igazolni.
(3) A jövedelemszámításhoz, a kérelemhez csatolni kell:

(4)

(5)

(6)

a) A havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző
hónap nettó átlagáról kiadott munkáltatói igazolást,
b) álláskeresési ellátás esetén az azt megállapító határozatot,
c) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását, a kérelem
benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó-alapjáról,
d) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről.
Ha a kérelem az e rendelet szerint adható ellátás méltányosságból való megállapításra
irányul, a kérelmezőnek csatolnia kell a méltányosság gyakorlására lehetőséget adó
körülmény fennállásának hitelt érdemlő igazolását, amely 5 napnál nem lehet régebbi (pl. az
egészségi állapotra vonatkozó orvosi igazolás).
Ha az eljáró hatóság hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a
kérelmező életkörülményeire tekintettel a (2) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban
foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.
Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban
szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével
vélelmezhető.
A jogosultság elbírálásához bizonyítékként felhasználható más közigazgatási szerv,
hatóság illetőleg szociális feladatokat ellátó más szerv által tartott helyszíni szemlén
készített jegyzőkönyv, továbbá az általa más ügy eldöntéséhez készített
környezettanulmány, feltéve, ha annak elkészítése óta három hónap nem telt el, és a
jegyzőkönyv az ügy elbírálásához szükséges adatokat tartalmazza.
Pénzbeli és természetben nyújtott ellátások
Az ellátások formái
5. §.

(1)

(2)

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára
pénzbeli ellátásként:
a) foglalkoztatást helyettesítő támogatást
b) rendszeres szociális segélyt
c) normatív lakásfenntartási támogatást
d) önkormányzati segélyt
e) méltányos közgyógyellátást
természetbeni ellátásként:
a) önkormányzati segélyt
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatást
c) rendszeres szociális segélyt
d) normatív lakásfenntartási támogatást
állapítható meg.

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások folyósításának, kifizetésének, valamint ellenőrzésének szabályai
6. §.
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(1)

A foglalkoztatást helyettesítő támogatást az Szt. 33. §. – 36.§-ban és végrehajtási rendeleteiben meghatározott feltételek alapján kell megállapítani, szüneteltetni és megszüntetni.

(2)

A rendszeres szociális segély megállapítására és megszüntetésére vonatkozóan az
Szt. 37. §.-37/C. §. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható.

(3)

A normatív lakásfenntartási támogatást az arra rászorulóknak az Szt. 38. §. (1) a) pontjában megadott feltételek szerint alapján kell megállapítani, szüneteltetni és megszüntetni.

(4)

A foglalkoztatást helyettesítő támogatást valamint a rendszeres szociális segélyt természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható, ha a családban a Gyvt. 68. §-a szerint védelembe vett gyermek él. A képviselő-testület döntése alapján a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni szociális ellátás
formájában történő nyújtása, védelembe vett gyermekenként az ellátás megállapított
összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a.

(5)

A 5.§. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott támogatás jogosultság egyéb feltételeként, a törvényben meghatározott jogosultsági feltételeken kívül, a kérelmező
vagy jogosult az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítés vonalával kívül határos területet, járdát köteles tisztán tartani, az ingatlan
állagának megóvását, rendeltetésszerű használhatóságát, higiénikus állapotát biztosítani. A házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, a füvet
nyírja. A fenti feltételek fennállását a jegyző megbízása alapján a közterület-felügyelő,
vagy a jegyző által megbízott személy – a kérelmező vagy jogosult hozzájárulásával és
bevonásával – a helyszínen ellenőrzi, ezt követően a helyszíni szemle eredményéről
igazolást állít ki.

(6)

Ha a (5) bekezdésben meghatározott feltételek nem állnak fenn, a jegyző a feltételek
teljesítésére legalább ötnapos határidő kitűzésével felszólítja a kérelmezőt vagy jogosultat – az elvégzendő feladat/feladatok konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek határidőre történő teljesítéséről ismételt helyszíni
szemlével kell meggyőződni.

(7)

A 5.§. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott támogatásra való jogosultság
megállapítását követően is a lakókörnyezet rendezettségét folyamatosan köteles biztosítani az ellátás jogosultja az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.

(8)

Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak
5.§. (1) bekezdés a)-c) meghatározott támogatás ellátása nem állapítható meg.

(8) a) A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő
személy köteles együttműködni az Önkormányzattal és a Családsegítő szolgálattal. Az
együttműködés keretében
aa) A rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre
emelkedésétől számított 15 napon belül köteles megjelenni a
Polgármesteri Hivatal épületében működő Családsegítő Szolgálatnál
(Lakitelek Széchenyi krt. 48.).
ab) A Családsegítő szolgálattal írásbeli megállapodást kötni az egyéni
élethelyzethez igazodó beilleszkedési programról, a megállapodásban
foglaltakat pedig köteles betartani.
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b) A Családsegítő Szolgálat a jegyzőnek
ba) a beilleszkedési programról kötött megállapodás másolatát átadja
bb) az együttműködés elmulasztásáról jelzést küld
bc) az együttműködésről éves értékelést készít.
(9)

Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a (8) bekezdés szerinti
segélyben részesülő személy
c) a segélyt megállapító határozatban előírt időn belül nem jelenik meg az együttműködésre kijelölt szervnél,
d) az együttműködésre kijelölt szervvel nem tartja a kapcsolatot, vagyis a Családsegítő szolgálat által előírt időpontban nem jelenik meg, és távolmaradását nem indokolja,
e) a Családsegítő szolgálattal kötött megállapodásban vállalt beilleszkedést segítő
programban foglaltakat neki felróhatóan nem teljesíti,
f) nem vesz részt a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson.

(10)

A beilleszkedést segítő program az Önkormányzattal együttműködő személy szociális
helyzetéhez és mentális állapotához igazodik.
A beilleszkedést segítő program típusai:
a) a Családsegítő szolgálattal való kapcsolattartás
b) egyéni képességet fejlesztő foglalkozás
c) életmódot formáló tanácsadás
d) családi életvitel segítése
e) munkavégzésre történő felkészülést segítő intézkedések
f) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben történő
részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére.

(11)

Az Szt. 37. §. (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra tekintettel rendszeres szociális
segélyt kell megállapítani annak az aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki
a) közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért nem létesített, mert a munkaköri
alkalmassági vizsgálaton 12 hónapon belül legalább két alkalommal „nem alkalmas”
minősítést kapott és ennek következtében az orvosszakértői szerv legalább 30 %-os
egészségkárosodását állapította meg.
b) gyermeket vár és betöltötte a terhesség 12. hetét,
c) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rendszeres orvosi kezelés alatt áll.

(1)

(2)

(3)

7. §.
A Képviselő-testület, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
önkormányzati segélyt nyújthat, maximum a költségvetésben meghatározott
keretösszeg erejéig.
Elsősorban azokat a személyeket indokolt önkormányzati segélyben részesíteni, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni,
vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár, egyéb
ok miatt anyagi segítségre szorulnak.
Az önkormányzati segély a létfenntartáshoz szükséges többletkiadások fedezéséhez
nyújtható, természetbeni vagy pénzbeli formában:
a) a kérelmező és családja élelmezéséhez
b) a kérelmező és családja ruházatának pótlásához
c) tüzelőanyag beszerzéshez, energia költségek támogatásához
d) elemi kár, tartós betegség, haláleset stb.
e) gyógyszertámogatáshoz, illetve egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez,
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minden olyan esetben, amikor a kérelmező életének, testi épségének megóvásához szükséges,
g) krónikus, hosszantartó betegségekből eredő jövedelem-kiesés,
h) egyéb, különös méltánylást érdemlő esetek.
f)

(4)

Önkormányzati segélyben az a személy részesíthető, akinek az egy főre számított havi
családi jövedelme nem haladja meg:
a) a családban élők, a családdal egy lakásban élő egyedülálló, valamint az egy lakásban együtt élő egyedülállók esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át,
b) gyermekét(eit) egyedül nevelő szülő, továbbá olyan család esetén, ahol fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175%-át vagy
c) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

(5)

Az önkormányzati segély természetbeni ellátásként is biztosítható:
a) erre irányuló kérelem esetén vagy
b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy az önkormányzati
segély felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik.

(6)

Amennyiben pénzbeli az önkormányzati segély biztosítása, a segélyezett részére elszámolási kötelezettség írható elő. Az elszámolás elmulasztása esetén kérelmező köteles kamatmentesen visszafizetni az önkormányzati segély összegét.
Önkormányzati segély egy évben csak egy alkalommal igényelhető.
Az önkormányzati segély egyszeri összege nem lehet kevesebb 5.000,- Ft-nál és nem
haladhatja meg személyenként a 30.000,- Ft-ot.
A Képviselő-testület egyedi mérlegelés alapján, különös méltánylást érdemlő körülmény esetén a (8) bekezdésben meghatározott összeghatártól eltérhet.
A képviselő-testület önkormányzati segélyt pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő
kamatmentes kölcsön formájában is nyújthat, különösen az alábbi esetekben:
a) elemi kár esetén a lakás és a berendezési tárgyak helyreállítására vagy pótlására,
b) tartós betegség esetén megélhetésre,
c) temetési költség fedezésére.

(7)
(8)
(9)
(10)

(11)

a)
b)
c)

Temetési költség fedezésére abban az esetben adható önkormányzati segély, ha a
meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó személy egy főre számított havi családi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
egyedül élő esetén a 200 %-át, családban élő esetén 150 %-át, és az elhunyt a lakiteleki temetőben kerül/került eltemettetésre.
A kérelmet a haláleset anyakönyvezését követő 30 napon belül lehet benyújtani.
A kérelemhez mellékelni kell
az eltemettető és a vele közös háztartásban élők jövedelmét igazoló jövedelemnyilatkozatot,
a temetési számlák eredeti példányát,
amennyiben a haláleset nem Lakiteleken történt, a halotti anyakönyvi kivonatot.
Nem állapítható meg temetési célra szóló önkormányzati segély annak, akinek tartási,
életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján kötelessége az elhunyt eltemettetése.

(12)

Önkormányzati segélyként megállapított kamatmentes kölcsön visszafizetési ideje
legfeljebb egy év, amely időtartama alatt havi egyenlő mértékben kell a kölcsönt
visszafizetni.

(13)

Háromhavi törlesztő részlet befizetésének elmulasztása esetén a teljes kamatmentes
kölcsönt 15 napon belül egy összegben a mindenkori késedelmi kamattal növelten kell
visszafizetni.
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Az önkormányzati segély támogatás megállapításánál a jövedelmi viszonyok mellett a
vagyoni helyzetet is vizsgálni kell.
(15) Nem jogosult a kérelmező az önkormányzati segélyre, amennyiben a kérelmező az
általa lakott lakáson túl vagyonnal rendelkezik.
(16) Különös méltánylást érdemlő sürgős esetben, ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítségnyújtást indokolják a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy az igénylő részére jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül azonnali önkormányzati segélyt állapítson meg, melynek összege nem haladhatja meg a 30.000,- Ftot. Az így hozott döntésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen
tájékoztatást ad.
8. §.
(1) A jegyző közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg egy év időtartamra a
szociálisan rászorult személynek vagy állandó gondozásra szoruló fekvőbetegnek, ha
a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg,
és
- a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 20 %-át eléri,
b) Lakitelek Önkormányzat Idősek Otthonának gondozottja, és a havi rendszeres gyógyító
ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át
eléri.
(14)

Helyi szociálpolitikai kerekasztal
9. §.
A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai az Önkormányzat képviseletében Emberi Erőforrások
Bizottsága tagjai, a polgármester, a polgármesteri hivatal szociális ügyintézője, az önkormányzat közigazgatási területén működő szociális ellátó szervezetek képviselői, a Gondozási
Központ vezetője, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, a Gyermekjóléti Szolgálat vezetője,
a védőnők.
10. §.
E rendelet alkalmazásában az Szt. 4. §-ában rögzített fogalmi meghatározások az irányadók.
Ezen önkormányzati rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik. A hatályba lépéskor folyamatban lévő ügyekben ezen rendelet szabályait kell
alkalmazni. A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 15/1993. (IX.16.) számú önkormányzati rendelet.
Lakitelek, 2013. december 19.

Felföldi Zoltán
polgármester

Dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

/A 35/2013. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2013. december 20. napján kihirdette./

10

1.sz. melléklet

KÉRELEM

Kérem, hogy az alábbi indokaim alapján részemre önkormányzati segélyt megállapítani szíveskedjen:
1.Kérelmező adatai:
Név: ...........................................................................................................................................................
Leánykori név: ............................................................................................................................................
Születési hely, idő: .....................................................................................................................................
TAJ szám: .................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................
Lakcím: ......................................................................................................................................................
Önkormányzati segélyben legutóbb ………………………………………….részesültem.
2.A kérelmezővel együtt élők száma összesen ……….fő.
Megnev
ezés

Név/születési név

Hozzátartoz
ói minőség

Születési
hely,

Anyja neve

Jövedelem

idő

1.

2.

3.

4.

5.

6.
3.A kérelem indoklása:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Hozzájárulok, hogy kérelemre indult eljárásban szükséges adataimat az 1992. évi LXIII. törvény 3.§. szerint felhasználják.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ……………………………..
…………………………………….
a kérelmező aláírása
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2. NAPIREND – Rendeletalkotás az étkezési térítési díjak megállapításáról, vala-

mint határozathozatal a nyersanyagköltségekről
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: az étkezési térítési díjak tekintetében a 2014. évre nem javasol változást a Laki-Konyha Kft. Megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: várhatóan a beszállítói árak hasonlóak maradnak, mint a 2013. évben. Évközi árváltozások lehetnek?
Tóthné Balla Mária, Laki-Konyha Kft. ügyvezetője: mindig az inflációhoz igazítják az árakat, 2014-ben várhatóan nagyon alacsony lesz az infláció, ezért nem javasolnak emelést. Előfordul évközi árváltozás, de nem ez a meghatározó.
Sallai András képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: egy évben csak egyszer lehet módosítani a térítési díjak mértékén?
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: egy évben egyszer lehet megállapítani a térítési díjakat.
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
36/2013.(XII.20.) számú rendelete
az étkezési térítési díjak megállapításáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról szóló és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §.-a és a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29.§. (2) bekezdés e pontja, valamint a 29/1993.(II.17.)
Korm. rendelet és a 133/1997.(VII.29.) Korm. rendelet alapján a következő rendeletet alkotja:
1.§.
Az Önkormányzat intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjak összege:
(Az Intézményekben fizetendő térítési díjak, a gyermekélelmezésnél csak nyersanyag összeg
+ 27% ÁFA)
a./ Bölcsőde (tízórai, ebéd, uzsonna
(nyersanyagköltség 270.- Ft, áfa 73.- Ft

343.- Ft

b./ Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna)
(nyersanyagköltség 321.- Ft, áfa 87.- Ft

408.- Ft

c./ Általános Iskola napközi (kifli)
(nyersanyagköltség 21.- Ft, áfa 6.- Ft

27.- Ft

d./ Általános Iskola (ebéd)
(nyersanyagköltség 282.- Ft, áfa 76.- Ft

358.- Ft
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e./ Gondozási Központ (reggeli, ebéd, vacsora)
(nyersanyagköltség 557.- Ft, áfa 150.- Ft

707.- Ft

2.§.
(1) Ezen önkormányzati rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az étkezési térítési díjának megállapításáról
szóló 44/2012. (XII.07.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Lakitelek, 2013. december 19.
Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

/A 36/2013. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2013. december 20. 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
301/2013. (XII.19.) számú határozata
étkezési nyersanyagköltségek megállapítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. Az önkormányzat étkeztetést biztosító intézményeiben 2013. évi étkezési nyersanyag költség mértéke az alábbi:
ÉTKEZÉSI NYERSANYAG KÖLTSÉGEK
/korcsoportonkénti bontásban/
a)
b)
c)
d)
e)

Bölcsőde (tízórai, ebéd, uzsonna)
270.- Ft
Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna) 321.- Ft
Általános Iskola napközi (kifli)
27.- Ft
Általános Iskola (ebéd) 282.- Ft
Gondozási Központ (reggeli, ebéd, vacsora)
557.- Ft

2. Az 1. pontban meghatározott nyersanyagköltségek a beszerzés ÁFÁ-ját nem tartalmazzák.
3. A Laki-Konyha Kft. konyha üzemének rezsi költségét 2014. január 1. napjától a
nyersanyagköltség 90%-ában állapítja meg.
2014. január 1.-től alkalmazott térítési díjak
a) Bölcsőde (tízórai, ebéd, uzsonna)
(nyersanyagköltség 270.- Ft, rezsi 243.- Ft, áfa 138,5.- Ft)
b) Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna)

652.775.-
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(nyersanyagköltség 321.- Ft, rezsi 289.- Ft, áfa 165.- Ft)
c) Általános Iskola napközi (ebéd)
(nyersanyagköltség 282.- Ft, rezsi 254.- Ft, áfa 145.- Ft
d) Általános Iskola (kifli)
(nyersanyagköltség 19.- Ft, áfa 5.- Ft
e) Gondozási Központ (reggeli, ebéd, vacsora)
(nyersanyagköltség 557.- Ft, rezsi 501.- Ft, áfa 286.-

680.27.1344.-

Felelős:
Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Pénzügyi Csoport
- Laki-Konyha Kft.
- Irattár

3. NAPIREND – Anka Balázs korábbi polgármester saját halottá nyilvánítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: A határozat-tervezeten túl egy rendelet-tervezet is készült,
melyben Anka Balázs rendszerváltó polgármester emlékét örökítené meg az Önkormányzat.
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: a kormányhivatal törvényességi főosztályával konzultálni kellett
a rendelet szövegéről, ugyanis hasonló témában rendeletalkotásra kevés példa van. A rendeletalkotást Olajos István képviselő javasolta.
Madari Andor alpolgármester: a rendeletalkotáson túl más olyan, szintén maradandó döntést is kellene hozni, amelyben Anka Balázs emlékét ápolni lehet.
Felföldi Zoltán polgármester: más településen más személyiség esetében létrehoztak emléknapot, emlékdíjat, felvetődhet ez is.
dr. Rácz Péter képviselő: ilyen javaslatot mindenképpen egyeztetni kell a családdal. Mivel
Anka Balázs nagy sportbarát volt, így akár a sport területén is lehetne díjat alapítani.
Tóth Sándor külső bizottsági tag: a Polgármesteri Hivatalban a falra ki lehetne helyezni az
eddig elhunyt polgármesterek portréit.
Olajos István képviselő: kezdeményezésében Anka Balázson kívül a rendszerváltó Képviselő-testület tagjainak emlékét is javasolta megörökíteni. A rendszerváltáskor volt egy történelmi
helyzet, az akkori Képviselő-testület nagyon sokat dolgozott azért, hogy a helyi szintű átalakulás megtörténjen. Rájuk is emlékezni kell. A díjról szóló felvetést támogatja, akár a helyi civil
szférában kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek részére is lehetne ilyet adományozni.
Felföldi Zoltán polgármester: Olajos István rendszerváltó Képviselő-testületről szóló javaslatát támogatja, ezzel a módosítással teszi majd fel szavazásra a rendelet-tervezetet.
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
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302/2013. (XII.19.) határozata
Anka Balázs korábbi polgármester saját halottá nyilvánítása
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

1. A Képviselő-testület Lakitelek Önkormányzata nevében Anka Balázs polgármester urat saját halottá nyilvánítja, osztozva a hozzátartozók gyászában.
2. A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy gondoskodjon a
halálesetről szóló gyászjelentés közzétételéről az Önkormányzat honlapján, valamint a szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Anka Balázs családja
- Irattár

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
37/2013.(XII.20.) számú rendelete
Anka Balázs rendszerváltó polgármester, valamint az első szabadon választott
Képviselő-testület emlékének megőrzéséről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésének felhatalmazása alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
i) pontjában írt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja Anka Balázs polgármester,
valamint az első szabadon választott Képviselő-testület emlékére:
1. §
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete feladatának érzi, hogy Anka Balázs, Lakitelek
rendszerváltó polgármestere, valamint az 1990-1994 közötti első szabadon választott Képviselő-testület emlékét helyi szintű önkormányzati rendeletbe iktassa.
Anka Balázs Lakitelek első szabadon választott polgármestere, az 1989/90-ben lezajló
rendszerváltás polgármestere. A rendszerváltást követően, 1990-ben polgármesterként
vezetésével szilárdult meg Lakiteleken az önkormányzatiság, irányításával alakult ki a ma is
működő helyi intézményrendszer, létrejött Lakitelek Önkormányzata és a Polgármesteri
Hivatal, megalakult Lakitelek Önkormányzatának első szabadon választott Képviselő-testülete.
Mindezek létrehozásában, formálásában és működtetésében elévülhetetlen érdeme van Anka
Balázs polgármesternek, valamint az általa vezetett Képviselő-testületnek.
2. §
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Anka Balázs rendszerváltó lakiteleki polgármester emlékét, valamint az első szabadon választott Képviselő-testület munkásságát helyi szintű önkormányzati rendeletben örökíti meg.
3. §
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy Anka Balázs, valamint az első
szabadon választott Képviselő-testület tevékenysége, munkássága az 1989/90-ben lezajló
helyi rendszerváltó folyamat elválaszthatatlan részét képezi, melyre tisztelettel emlékezik az
utókor.
4. §
Ezen önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lakitelek, 2013. december 19.
Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

/A 37/2013. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2013. december 20. napján kihirdette./

4. NAPIREND – Szerződéskötés a Bácsvíz Zrt-vel víziközmű-fejlesztési hozzájáru-

lás beszedésére
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: a víziközmű-vagyon eddig a szolgáltató, azaz a Bácsvíz Zrt.
tulajdona volt. Azzal, hogy a víziközmű-vagyon tulajdonosai az önkormányzatok lettek, így a
vagyon fejlesztése, és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összege is az Önkormányzatot
illeti meg. A hozzájárulást továbbra is a Bácsvíz Zrt. fogja beszedni a tulajdonos, azaz az Önkormányzat javára. 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.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
303/2013. (XII.19.) határozata
Szerződéskötés víziközmű-fejlesztési hozzájárulás beszedésére
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és a következő
határozatot hozta:
A Képviselő-testület a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás beszedéséről szóló
megbízási szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.
Felelős:
Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
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Értesül:

- Pénzügyi Csoport
- Bácsvíz Zrt.
- Irattár

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
egyrészről

Lakitelek Nagyközség Önkormányzata
mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó)
Székhely:
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Teljes jogú képviselője:
Felföldi Zoltán polgármester
Adószám:
15724629-2-03
KSH száma:
15724629-8411-321-03
Számlaszám:
52000018-11100018
Számlavezető pénzintézet: Lakiteleki Takarékszövetkezet
másrészről:
Székhelye:
Teljes jogú képviselő:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Számlaszám:
Számlavezető pénzintézet:

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott)
6000 Kecskemét, Izsáki út 13.
Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató
10734702-2-03
03-10-100039
12076903-00165296-00800005
Raiffeisen Bank Zrt.

továbbiakban együttesen Felek között, amely biztosítja a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.), valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseiben meghatározott víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (továbbiakban: VFH) szabályszerű kezelését, elszámolását és számlázását.

I.

PREAMBULUM

1.

Felek megállapítják, hogy a Megbízó közigazgatási területén az ivóvíz-szolgáltatást, valamint szennyvízelvezetést és –tisztítást biztosító víziközműveket a Felek között létrejött
üzemeltetési szerződések alapján Megbízott üzemelteti.

2.

Felek rögzítik, hogy az I/1. pontban körülírt üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a Vksztv. szerinti víziközmű-fejlesztés Megbízó, mint a Vksztv. szerinti Ellátásért felelős kötelezettsége.

3.

Felek kölcsönös egyetértésben rögzítik – tekintettel az I/2. pontban foglaltakra is –, hogy
a Vksztv. 72.§-ban foglaltak alapján a VFH-t Megbízott – mint a Vksztv. szerinti
víziközmű-szolgáltató – Megbízó megbízottjaként Megbízó javára köteles beszedni, és
az így beszedett összeget – a jelen szerződésben meghatározottak szerinti elszámolást
követően – Megbízó részére átadni.

4.

Felek megállapodnak abban, hogy az I/3. pontban írt tevékenység részletes szabályait
jelen szerződésben rögzítik.
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II.

MEGBÍZÁS TÁRGYA

1. Megbízó jelen megbízása szerint Megbízott a Vksztv. 72.§-ban foglaltak alapján vállalja a
Vksztv. 69.§ - 72.§-ban és a Rendelet 90.§-ban szabályozott, Megbízó közigazgatási területén található, ivóvíz- illetve csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódó felhasználási helyek vonatkozásában felmerülő VFH Megbízó javára történő, jelen szerződésben rögzített szabályok szerinti beszedését, kezelését és elszámolását.
2. Megbízás tartama:
2.1. A megbízás tartalmazza:
2.1.1. A Megbízó általi meghatalmazást a Megbízott részére, hogy Megbízó helyett és
nevében a VFH-ra vonatkozó szerződést – új bekötés, bővítés, valamint a szolgáltatás minőségének emelése esetén – megkösse és a VFH összegét Megbízó
javára készpénzfizetéssel vagy átutalással beszedje.
2.1.2. A Megbízott részére történő VFH befizetésekről a vonatkozó jogszabályok szerinti számla kiállítását.
2.1.3. A befizetésekről elkülönített számviteli nyilvántartás vezetését.
2.1.4. A Megbízott által kötelezően teljesítendő adóbevallásokhoz történő adatszolgáltatást.
2.1.5. A beszedett VFH-sal, annak Megbízó általi felhasználásával és a kapcsolódó
bizonylatokkal kapcsolatos elszámolást.
2.2. Megbízó kötelezettségei a megbízás tartama alatt:
2.2.1. Megbízó köteles a jelen szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül Megbízott részére legalább 1 db, a nyilvántartásában szereplő, készpénzzel és átutalással történő fizetés számlázására egyaránt alkalmas, legalább 4 példányos
számlatömböt Megbízó részére átadás-átvételi elismervénnyel átadni.
2.2.2. Megbízó köteles a II/2.2.1. pontban körülírt paraméterekkel bíró további számlatömb biztosítására, amennyiben Megbízó eziránti igényét jelzi tekintettel arra,
hogy az azt megelőzően átadott számlatömbök beteltek, illetve bármilyen egyéb
ok miatt szabályszerű számlázásra nem alkalmasak.
2.2.3. Megbízó köteles a jelen szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül nyilatkozni arról, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(továbbiakban: ÁFA-törvény) rendelkezései alapján alanya-e az általános forgalmi
adónak.
2.2.4. Amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a Megbízó általános forgalmi adó
alanyiságában változás áll be, Megbízó köteles erről haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül Megbízott kapcsolattartóját írásban értesíteni. Ennek elmaradásából eredő minden kár Megbízót terheli.
2.2.5. Megbízó köteles a Megbízott – mint az ÁFA-törvény 160.§ (1) bekezdésben
foglaltak szerinti meghatalmazott – által a Megbízó javára beszedett VFH-hoz
kapcsolódó általános forgalmi adó bevallására és megfizetésére.
2.2.6. Megbízó köteles a jelen szerződés hatálya alatt a VFH-hoz kapcsolódó, a
II/2.2.5. pontban körülírt minden általános forgalmi adóbevallás teljesítéséről és
befizetéséről az adott bevallás teljesítésétől számított 10 napon belül írásban nyilatkozatot tenni Megbízott részére.
2.2.7. Megbízó köteles a Megbízott által a javára beszedett és részére átadott VFH
összegét a Rendelet 90.§-ban foglaltak alapján elkülönítetten kezelni, amelyet kizárólag víziközmű-fejlesztésére fordíthat.

2.3. Megbízó a megbízás tartama alatt jogosult:
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2.3.1. Megbízó jogosult Megbízott jelen megbízással kapcsolatos teljesítéséről tájékoztatást kérni és a Megbízott által vezetett nyilvántartásokba betekinteni.
2.3.2. Megbízó jogosult a Megbízott által a javára beszedet VFH-hoz kapcsolódó bizonylatok kézhezvételétől számított 5 napon belül a bizonylatokhoz kapcsolódó,
általa észlelt alaki, tartalmi és egyéb hiányosságok vagy hibák miatt kifogással élni Megbízott felé. Amennyiben e határidőn belül Megbízó e jogával nem él, a bizonylatok a számlakibocsátás tekintetében Megbízó részéről automatikusan elfogadottnak minősülnek.
2.3.3. Amennyiben Megbízó a II/2.3.2. pontban körülírt kifogással határidőben él,
Megbízó jogosult Megbízottat kötelezni a bizonylattal kapcsolatos hiányosság haladéktalan kiegészítésére, illetve hiba kijavítására oly módon, hogy a kiegészített,
illetve helyesbített dokumentum tartalmát az adott időszaki bevallásában érvényesíteni tudja.
2.4. Megbízott kötelezettségei a megbízás tartama alatt:
2.4.1. Megbízott köteles a Megbízó közigazgatási területén található, ivóvíz- illetve
csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódó felhasználási hely vonatkozásában felmerülő
VFH Megbízó javára történő beszedésére, és Megbízó helyett és nevében a
VFH-ra vonatkozó szerződés megkötésére.
2.4.2. Megbízott köteles a Megbízó nevében kötendő VFH-ra vonatkozó szerződésbe
belefoglalni, hogy a szerződő felhasználó adatainak nyilvántartását a Megbízott
kezeli.
2.4.3. Megbízott köteles a II/2.4.1. pontban körülírt VFH befizetésekről a vonatkozó
jogszabályok szerinti szabályos számlát kiállítani, mint a Megbízó ÁFA-törvény
160.§ (1) bekezdésben foglaltak szerinti meghatalmazottja. Megbízott a VFH beszedéséhez kapcsolódóan számlát kizárólag a Megbízó által részére átadott
számlatömbből állíthat ki. A kiállított számla 1. példánya a VFH fizetésére kötelezett felhasználót, 2. példánya Megbízottat, 3. példánya Megbízót illeti, míg a további példány(ok) (tőpéldány(ok)ként) a számlatömbben marad(nak).
2.4.4. Megbízott köteles a beszedett VFH-ról elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
2.4.5. Megbízott köteles haladéktalanul jelezni számlatömb igényét Megbízó felé, ha a
rendelkezésére álló számlatömbök beteltek, illetve bármilyen egyéb ok miatt szabályszerű számlázásra nem alkalmasak.
2.4.6. Megbízott köteles a Megbízó által részére a megbízás teljesítéséhez átadott
számlatömbökkel legalább évente egyszer, az üzemeltetési szerződésekben rögzített víziközmű leltározás dátumához igazodva elszámolni.
2.4.7. Megbízott köteles a tárgyhavi teljesítésű számlákról, továbbá a tárgyhavi számlahelyesbítésekről számlánkénti tételes ÁFA alap és ÁFA kimutatást készíteni, és
azt a számlák, illetve helyesbített számlák 3. példányaival együtt a számlák teljesítési időpontját követő hónap 10. napjáig Megbízó részére átadni. A kimutatásban szereplő fizetendő ÁFA összegét Megbízott a kimutatás megküldésével egyidejűleg köteles átutalással megfizetni Megbízó ………….. számú számlájára.
2.4.8. Megbízott köteles a tárgyévben beszedett VFH összegével Megbízó felé tárgyév december 31. fordulónappal, a tárgyévet követő február 28. napjáig elszámolni, és a tárgyévben beszedett VFH nettó összegének általa fel nem használt részét a tárgyévet követő március 31. napjáig átutalni Megbízó ………….. számú
számlájára.
2.4.9. Amennyiben Megbízó a II/2.3.2. pontban körülírt kifogással él, Megbízott haladéktalanul köteles a hiányosságot pótolni, illetve a hibát javítani oly módon, hogy
a kiegészített, illetve helyesbített dokumentum tartalmát Megbízó az adott időszaki bevallásában érvényesíteni tudja.

2.4.10. Megbízott köteles a fizetési határidőre nem fizetőket nyilvántartásba venni, és a
fizetési határidőt követő 30 napot követően őket felszólítani. Amennyiben ekkor
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sem történik meg a számla kiegyenlítése, akkor ezeket a számlákat Megbízott a
nyilvántartásából kivezeti és további intézkedésre Megbízó részére átadja, az
éves pénzügyi elszámolásaiban nem szerepelteti. Ezekről a számlákról Megbízott
számlamásolatot és összesítőt köteles átadni a felszólítást követő hónap utolsó
napjáig. A nyilvántartásból kivezetett VFH ÁFA tartalmát Megbízó a Megbízott értesítő levelét követő 15 napon belül visszautalja Megbízott részére.
2.4.11. A VFH kivetésével és beszedésével kapcsolatos iratokat a Megbízott köteles
őrizni, azokba Megbízó kérésére betekintést biztosít. Az iratok selejtezésére
Megbízott – hatályos rendelkezéseknek megfelelő – belső szabályozása az
irányadó.
2.5. Megbízott a megbízás tartama alatt jogosult:
2.5.1. Megbízott a II/2.4.1. pontban foglalt VFH-t saját pénztárába, illetve bankszámlájára jogosult beszedni, és azt a II/2.4.7. és II/2.4.8. pontban foglalt határidő beálltáig ott tartani.
2.5.2. Megbízott jogosult a II/2.2.6. pontban rögzített nyilatkozattal és azt megalapozó
adatokkal kapcsolatban Megbízótól tájékoztatást kérni.
2.5.3. Megbízott jogosult a Vksztv., illetve a Rendelet vonatkozó rendelkezései alapján az általa a Megbízó javára beszedett VFH-t egyoldalúan felhasználni. Egyéb
esetben a VFH felhasználására Megbízott kizárólag a Megbízó egyedi, írásos engedélye alapján jogosult.
III.

A megbízás időtartama és helyszínei

A megbízás 2014. január 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Megbízott a II./1.
és II/2. pontokban meghatározott feladatot az alábbi helyszíneken látja el:
-

Megbízó székhelyén,
Megbízott székhelyén és fióktelepén (Tiszakécskei Fogyasztói Iroda).
IV.

A megbízás díjazása

Megbízott a megbízást a Vksztv. 72.§-ban foglalt törvényi kötelezettség alapján látja el, amely
megbízás elvégzéséért Megbízó megbízási díjat fizet Megbízott részére. A megbízási díj
összege a Megbízott által a VFH beszedése kapcsán Megbízó nevében kiállított minden
számla után 200 Ft + ÁFA, azaz kettőszáz forint + ÁFA. A megbízási díj évente utólag, a
pénzügyi elszámolás napja szerint kerül számlázásra, ezen időpontot szerződő felek az ÁFAtörvény 58. §-a alapján a teljesítés időpontjának tekintik. Megbízó a Megbízott által a
megbízási díjról kiállított számlát a VFH címén a javára beszedett pénzeszközök terhére, az
azzal történő éves pénzügyi elszámoláskor, a Megbízott által történő kompenzálás útján
egyenlíti ki.
V.

A megbízás teljesítésének igazolása és a Felek képviselete

A Megbízót képviseli, a teljesítést igazolja:
-

Név:
Cím:
Tel:

Megbízottat képviseli:
-

Név: Aczél Péter, gazdasági igazgató
Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13.
Tel: 76/511-504
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Felek egyetértésben kijelentik, hogy amennyiben Megbízó a II/2.3.2. pontban foglalt határidő
leteltéig kifogással nem él, a teljesítés automatikusan elfogadottnak minősül.
VI.

Szerződés megszűnése

1. Megbízott a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Megbízó jelen
szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy súlyos szerződésszegést követ el, és szerződést szegő magatartását a felszólításban megjelölt határidőn
belül nem szünteti meg vagy szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti. Megbízó köteles megtéríteni Megbízottnak a szerződésszegés miatt bekövetkezett kárát.
2. Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Megbízott jelen
szerződés foglalt kötelezettségeinek nem, vagy késedelmesen, vagy hibásan tesz
eleget vagy más súlyos szerződésszegést követ el, és szerződést szegő magatartását
a felszólításban megjelölt határidőn belül nem szünteti meg vagy szerződésben vállalt
kötelezettségét nem teljesíti. Megbízott köteles megtéríteni Megbízónak a szerződésszegés miatt bekövetkezett kárát.
3. A megbízás megszűnésekor Megbízott köteles elszámolni és ennek keretében a
Megbízónak mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából, vagy eljárása
eredményeképpen jutott, kivéve, amit a megbízás folytán jogosan felhasznált.
VII.

Egyéb rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy a VFH 2014. évre vonatkozó mértéke:



közműves ivóvízellátás
közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás

100.000 Ft/m3/nap + ÁFA,
140.000 Ft/m3/nap + ÁFA.

2. Megbízott jelen megbízás kapcsán köteles személyesen eljárni, saját munkavállalóin
kívül más személy közreműködésének igénybevételéhez Megbízó nem járul hozzá.
3. Felek vállalják, hogy a megbízás sikeres megvalósításához a szükséges információkat
és segítséget egymás részére megadják.
4. Felek a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben tudomásukra jutott üzleti és
egyéb titkot, más hasonló adatot, információt kötelesek bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a szerződés teljesítéséhez használhatják fel. Felek semmilyen formában nem
jogosultak a bizalmas információkat sem közvetlenül, sem közvetve verseny vagy
bármely egyéb célra felhasználni. Felek titoktartási kötelezettsége a szerződés teljesítése során és azt követően is fennmarad.
5. Felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással; a szerződés változtatását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást.
6. Jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes.
7. Felek tudomásul veszik, hogy az ÁFA-törvény 160.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján
a számlakibocsátáshoz fűződő, jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítéséért a Megbízóval együtt a Megbízott egyetemlegesen felelős. Felek megállapodnak abban, hogy ha Megbízott a jelen szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti, az adóhatóság azonban a
megbízás tárgyában a Megbízónak felróhatóan anyagi elmarasztalást érvényesít, és
azért az egyetemleges felelősség alapján Megbízottnak kell helytállnia, Megbízott
egyoldalúan jogosult az anyagi helytállás összegét Megbízóra továbbterhelni, és a
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Megbízó részére beszedett, de neki még át nem adott VFH nettó összegéből, illetve
az üzemeltetési szerződések alapján az általa a Megbízó részére fizetendő bérleti díjból, valamint a vagyonkezelt eszközök után általa elszámolt értékcsökkenés terhére
pénzügyileg kompenzálni.
8. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok –
különösen a Ptk., az ÁFA-törvény, a Vksztv., a Rendelet és a számla, egyszerűsített
számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító
pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletet – rendelkezéseit tekintik irányadónak.
9. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni, melynek eredménytelensége esetén pertárgyértéktől függően a
Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét
kötik ki.
Felek jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírták.

Kecskemét, 2013. december ...

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

……………………………………….
Megbízott
Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató

5. NAPIREND – Tagi hitel nyújtása a Laki-Park Kft. részére
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
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.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
304/2013. (XII.19.) határozata
Tagi hitel nyújtása a Laki-Park Kft. részére
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület hozzájárul a Laki-Park Településüzemeltetési Kft., mint a
KEOP-2012-4.10.0/A számú, "Napenergiában fürdik Tőserdő" projekt
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alvállalkozója részére a beruházás kivitelezéséhez szükséges beszerzésekhez
bruttó 1 000 000,- Ft tagi hitel nyújtásához, melyet a Laki-Park
Településüzemeltetési Kft. az alvállalkozói tevékenység számlái megfizetését
követő 15 napon belül visszafizet.
A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert a tagi hitel
nyújtásáról szóló szerződés aláírására.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Laki-Park Településüzemeltetési Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

6. NAPIREND – A gyermekorvosi rendelő felújítási költségvetésének módosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: a gyermekorvosi rendelő felújítása kapcsán felmerült néhány
olyan tevékenység, amelyet érdemes most a felújításkor megcsinálni. A gépészet kapcsán
merült fel plusz költség. 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.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
305/2013. (XII.19.) határozata
Gyermekorvosi rendelő gépészeti munkáinak többlet költségéről
Lakitelek
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

1. A Képviselő-testület elfogadja a többletmunkákkal és költségekkel járó ajánlatot,
amelyre az eredetileg meghatározott keretösszeg felett is biztosít forrást bruttó
385.600 Ft összeg erejéig.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert a kivitelezői szerződés megkötésére.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Beruházási Csoport
- Irattár
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7. NAPIREND – Lakiteleki Faluszépítő Egyesület „ZÖ2013/81” Park rehabilitáció

Lakiteleken című pályázat beadásához hozzájárulás és saját erő
biztosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: a MOL Nyrt. által meghirdetett Zöld övezet pályázaton Lakitelek képviseletében a Lakiteleki Faluszépítő Egyesület pályázott park rehabilitációra. A pályázaton túlnyúlóan a Polgármesteri Hivataltól a Szivárvány Óvodáig terjedő zöldfelület egységesítésén gondolkozik az Önkormányzat. A teljes koncepcióban rész egységeket le lehetne szakaszolni, több részletben történhetne meg a rehabilitáció. A Szivárvány Óvoda felől kezdődne
a felújítás nyertes pályázat esetén a MOL pályázatból. 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.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
306/2013. (XII.19.) határozata
Lakiteleki Faluszépítő Egyesület – ZÖ2013/81 Park rehabilitáció Lakiteleken című
pályázat beadása a II. fordulóra és a saját erő biztosítására vonatkozóan
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és a következő
határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat nevében Felföldi Zoltán
polgármester a Lakiteleki Faluszépítő Egyesület ZÖ2013/81 „Park rehabilitáció
Lakiteleken” című pályázat beadása kapcsán eljárjon, és a vonatkozó
önkormányzati nyilatkozatokat aláírja.
Felelős:
Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Pénzügyi Csoport
- Lakiteleki Faluszépítő Egyesület
- Irattár

8. NAPIREND – Lakiteleki településközpont – park tervezőjének kiválasztása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: az óvodától a Polgármesteri Hivatalig készülne egy koncepció,
amely 4-5 ütemben valósulhatna meg. Négy parktervezőtől kért ajánlatot a Polgármesteri Hivatal, közülük Győri András és Máté Zita jelentkezett. Győri András rajta kívül álló ok miatt
nem tudta időre elkészíteni ajánlatát. Valószínűleg azért, mert rossz címre menti ki az ajánlatkérés. Megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Sallai András képviselő: milyen referenciákkal rendelkezik Máté Zita?
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Felföldi Zoltán polgármester: az ajánlat részét képezi, bár nem volt idő ezek ellenőrzésére.
Javasolja, hogy a legolcsóbb ajánlatot adóval kerüljön sor szerződéskötésre.
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
307/2013. (XII.19.) határozata
Lakitelek központi zöldfelületek átfogó rekonstrukciójára tervezői szerződés kötése
1. A Képviselő-testület elhatározza a Lakitelek központi zöldfelületek átfogó rekonstrukciójának terveztetését.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy beérkezett
és még beérkezendő tervezési ajánlatok közül a legalacsonyabb ajánlatadóval
kösse meg a tervezési szerződést.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Beruházási Csoport
- Irattár
/Czinege Edit és Szentirmay Tamás képviselő távozik az ülésről, így a Képviselő-testület létszáma: 5 fő./

9. NAPIREND – Iskolai személyszállítás támogatása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: a Pénzügyi Bizottság korábban úgy döntött, ha az iskolai személyszállítást végző vállalkozó írásosan levezeti a plusz költségeit, úgy javasol a Képviselőtestületnek maximum 250.000 Ft támogatást. Az írásos anyag meg is érkezett. Megkérdezi,
van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Olajos István képviselő: az írásos anyagban a szeptember-december közötti időszak költségei szerepelnek. Az iskolai személyszállításra a vállalkozónak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal van szerződése, azonban a KLIK nem fizeti ki a teljes megtett utat. A lovas
oktatás és úszásoktatás miatt is szükség van az iskolai személyszállításra.
dr. Rácz Péter képviselő: a szülők írhatnának levelet a KLIK részére, hogy finanszírozza
meg teljesen az iskolai személyszállítást.
Olajos István képviselő: az államnak csak az kötelezettsége, hogy Tiszaugról átérjenek a
gyermekek Lakitelekre, és visszaérjenek, a Lakiteleken belüli közlekedés nem állami kötelezettség.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
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A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
308/2013. (XII.19.) határozata
Iskolai személyszállítás támogatása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és a következő
határozatot hozta:
A Képviselő-testület a lakiteleki iskolai személyszállítás támogatására egyszeri,
250.000 Ft összeget biztosít Hajdú István személyszállítási vállalkozó részére. A
Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Felföldi Zoltán polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Pénzügyi Csoport
- Hajdú István
- Irattár

10. NAPIREND –Konyha sarok kialakítása az Eötvös Iskolában
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: többször felmerült már a pedagógusok jutalmazásának gondolata, azonban mivel már állami alkalmazottak, így erre nem került sor. Olajos István igazgatónak volt olyan javaslata, hogy működtetőként az iskolaépületet szerelje fel az Önkormányzat
olyan funkcióval, ami a pedagógusok munkakörülményeit javítja. Egy konyhasarok kialakítására kerülne sor a tanáriban.
Olajos István képviselő, iskolaigazgató: az Eötvös Iskola részt vesz a Comenius programban, így lakitelekiek jártak Svédországban, Hollandiában, mennek még Portugáliába, Csehországba és Lengyelországba. A program keretében sok érdekes dolgot láttak a lakiteleki pedagógusok is, ilyen volt a konyhasarok is. Az iskola 2013. évi fenntartási költségei között a konyhasarok kialakításának fedezete megtalálható.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
309/2013. (XII.19.) határozata
Konyha sarok kialakítása az Eötvös Iskolában
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és a következő
határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Eötvös Iskolában konyha sarok kerüljön
kialakításra a tanári kar részére, melynek fedezete az iskola működtetési
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költségvetésének fel nem használt keretéből történhet maximum 300.000 Ft
összegben, a következők szerint:
-

Az Eötvös Iskola előzetesen adja át a Polgármesteri Hivatal részére a tervezett
technikai specifikációt (eszközök megnevezése, főbb jellemzői, darabszám).

-

A beszerzést az átadott technikai specifikáció alapján a Polgármesteri Hivatal
pénzügyi csoportja bonyolítja le.

Felelős:
Határidő:

Felföldi Zoltán polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Pénzügyi Csoport
- Eötvös Iskola
- Irattár

11. NAPIREND –A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló kötelező köz-

szolgáltatás szabályairól szóló 11/2012. (III.02.) rendelet módosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: megadja a szót dr. Tóth-Péli Emőke jegyzőnek.
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: a szilárd hulladékszállítási rendelet még tartalmazza a díjtételeket, melyeket az 1. számú rendeletben hatályon kívül kell helyezni, valamint kikerül a rendeletből az 1. számú mellékletre való más hivatkozás is.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2013.(XII.20.) számú rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatás szabályairól
szóló 11/2012. (III.2.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Lakitelek Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban:
hulladékgazdálkodási törvény) 88. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:
1. §.
A rendelet 3. §. (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„Az ingatlantulajdonosnak a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie.”
2. §.
A rendelet 1. számú melléklete hatályát veszti.
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3. §.
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a majd az azt követő napon hatályát
veszti.
Lakitelek, 2013. december 19.

Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

/A 38/2013. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2013. december 20. napján kihirdette./

12. NAPIREND –Döntés rendeletek felülvizsgálatáról
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: megadja a szót dr. Tóth-Péli Emőke jegyzőnek.
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: a szilárd hulladék és folyékony hulladék közszolgáltatásának
szabályait tartalmazó rendeletek felülvizsgálatára az új hulladékról szóló törvény miatt van
szükség. Jelen határozattal a Képviselő-testület vállalja, hogy legkésőbb a februári ülésén
módosítja a két rendeletet.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
310/2013. (XII.19.) határozata
Döntés rendeletek felülvizsgálatáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozza:
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a települési szilárd hulladék
kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatás szabályairól szóló 11/2012. (III.02.)
számú, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének
kötelező közszolgáltatásáról szóló 49/2012. (XII.14.) számú rendeletek felülvizsgálata megtörténik, legkésőbb a 2014 februárjában tartandó Képviselő-testületi ülésen.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
- Irattár
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12. NAPIREND –Vissza nem térítendő támogatás nyújtása a Lakiteleki Iskoláért

Alapítvány részére
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: többször szóba került már, hogy az Eötvös Iskola tornaterem
használati díját az Önkormányzat helyett a Lakiteleki Iskoláért Alapítvány szedné, azonban
ilyen döntés még nem született. Tornaterem használati díjként jelenleg felmerülő, befizetett
bérleti díjat javasolja vissza nem térítendő támogatásként a Lakiteleki Iskoláért Alapítvány
részére átadni. A korábbi napirendekkel együtt összesen kb. 850.000 Ft összeget kap az iskola vagy az alapítványa, melyet kér rögzíteni. Megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
311/2013. (XII.19.) határozata
Vissza nem térítendő támogatás nyújtása a Lakiteleki Iskoláért Alapítvány részére
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és a következő
határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat nevében Felföldi Zoltán
polgármester vissza nem térítendő támogatást nyújtson a Lakiteleki Iskoláért
Alapítvány részére 480.000 Ft összegben.
A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Pénzügyi Csoport
- Lakiteleki Iskoláért Alapítvány
- Irattár

13. NAPIREND –Visszatérítendő támogatás nyújtása a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó

Egyesület részére
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek tűzoltóautó vásárlási lehetősége nyílott. A tűzoltóautó vételára jelenleg nem áll az Egyesület rendelkezésére, azonban
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2014. június 30-ig rendelkezésére fog állni, így erre az időszakra visszatérítendő támogatást
kér az Önkormányzattól. Megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
312/2013. (XII.19.) határozata
Visszatérítendő támogatás nyújtása a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére
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 polgármester, mivel több észrevétel nem volt, a Képviselő-testület ülését
berekesztette.
kmf.

Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Olajos István
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sallai András
jegyzőkönyv-hitelesítő

