JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő - testületének
2019. január 10-i rendes, nyílt üléséről

Rendeletek: Határozatok: 1 - 3 /2019. (I.10.)

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 10-én tartott rendes, nyílt
üléséről.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai: Kiss Anita
Szentirmay Tamás
Csikós Mihály
Dékány Zoltánné
Mihalik Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

aljegyző
pénzügyi csoportvezető
Gondozási Kp. int. vezetője
Laki-Konyha Kft. üv.
Kft-k ügyvezetője
Községi Könyvtár int. vez.
jegyzőkönyv-vezető

Gondi Etelka
Pap Marianna
Gálné Csomós Mária
Illésné Kissebestyén Annamária
Tóth Ferenc
Szabó Istvánné
Szabó-Zádori Ivett

Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselő-testületi ülésen.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 képviselőből 5 képviselő jelen van.
Az előzetesen kiküldött napirendhez képest egy módosítást szeretnék javasolni: vegyük le
napirendről a 3. számú napirendi pontot, melynek tárgya a „A Lakiteleki Községi Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadása”
A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtom a módosított napirendet.
A Képviselő-testület a módosított napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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NAPIREND:
1. Tájékoztató a 2018. július 1. és 2018. december 31. közötti időszak polgármesteri

munkájáról
Előadó: Kiss Anita polgármester
2. Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása és tájékoztatás a 2018.

évi szabadság ütemtervtől eltérő igénybevételéről
Előadó: Kiss Anita polgármester
3. A 2019. évi kitüntető díjak adományozására történő felhívás közzététele

Előadó: Kiss Anita polgármester
4. „LAKITELEK AZ OTTHONOD!” tanulmányi ösztöndíjpályázat kiírása

Előadó: Kiss Anita polgármester
5. Tájékoztató a 2018. II. félévben megkötött szerződésekről

Előadó: Kiss Anita polgármester
6. Egyéb ügyek

1. NAPIREND -

Tájékoztató a 2018. július 1. és 2018. december 31. közötti
időszak polgármesteri munkájáról
/Tájékoztató kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: A korábbiaktól eltérően, részletesebben írtam a beszámolómat,
hogy betekintést nyerjenek az érdeklődők a napi teendőimről. Tapasztalom, hogy sokan
érdeklődnek egy-egy munkafolyamat, vagy egyéb intézkedések iránt. A polgármesteri
beszámoló kiváló arra, hogy az ilyen ügyekről tájékoztatást adjak. Van-e kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, térjünk rá a következő napirendi pontra!

2. NAPIREND -

Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének
elfogadása és tájékoztatás a 2018. évi szabadság ütemtervtől
eltérő igénybevételéről
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Mindig ilyenkor januárban kerül elfogadásra az éves szabadságolási
ütemterv. Ezt nagyon nehéz előre meghatározni, majd utána tartani. Nem is sikerült, így több
helyen eltértem. Az idei évi szabadságolási ütemtervet is próbáltam hozzáigazítani a várható
feladatokhoz, és megpróbálom tartani, de egy polgármester esetében mindig történik valami
váratlan helyzet, ami felülírja az előre meghatározottakat. Van-e kérdés, hozzászólás?
Szentirmay Tamás alpolgármester: Az elmúlt évben Mihalik képviselő úr kifogásolta, hogy
adódott olyan helyzet, amikor Polgármester asszonnyal egyszerre voltunk szabadságon. Most
már nincs olyan időpont, hogy mindketten egyszerre lennénk szabadságon.
Kiss Anita polgármester: Köszönöm! Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
szeretném bejelenteni személyes érintettségemet. Először szavazásra bocsájtom, hogy a
személyemet érintő napirendi pontról szavazhassak. Aki egyetért, kézfeltartással jelezze!
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
hozzájárul, hogy szavazzak a személyemet érintő napirendi pontról.
Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (I.10.) határozata
A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
Kiss Anita polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervét a táblázatban foglaltak
szerint jóváhagyja.
Január 11-24
Február 18-28
Március 4-8
Május 20-24
Július 15-19
Október 21-31
November 4-8
December 2-13
December 18-20

10 nap
9 nap
5 nap
5 nap
5 nap
9 nap
5 nap
11 nap
3 nap

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

3. NAPIREND -

- Pénzügyi csoport
- Irattár

A 2019. évi kitüntető díjak adományozására történő felhívás
közzététele
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Bizottsági ülésen egy kiegészítést kért mindkét bizottság, mely
szerint a javaslatokat 2019. 02. 05-én 12:00 óráig írásban, papír alapon lehet benyújtani.
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetet a
módosított felhívással együtt.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (I.10.) határozata
A 2019. évi kitüntető díjak adományozására történő felhívás közzététele
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiss Anita polgármester előterjesztését
megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező felhívást az önkormányzat
honlapján közzéteszi.

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Irattár

FELHÍVÁS
Felhívom a lakiteleki polgárok, a helyi egyházak, egyesületek és civil közösségek tagjait, a helyi
intézményvezetők, önkormányzati képviselők, valamint a lakosság figyelmét, hogy javaslatot
tehetnek kitüntető díjak adományozására.
Kitüntető címek
„Lakitelekért Emlékérem” cím adományozható azoknak a természetes, jogi személyeknek és
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik Lakitelek fejlesztésében, a
társadalmi, szociális, kulturális vagy gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos
munkát végeztek, és ennek révén Lakitelek értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el,
valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és magánéletben egyaránt.
Szakmai kitüntető díjak
(1) „Lakitelek Közszolgálati Díja” adományozható azon természetes személyeknek, akik
Lakitelek közszolgálatában, köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyban hosszú időn át
kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely jelentős szellemi alkotással hozzájárultak a
közszolgálat színvonalának emeléséhez, s ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a
szolgáltatást igénybe vevők körében, valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és
magánéletben egyaránt. Rövidítése: Közszolgálati díj.
(2) „Lakitelek Közművelődési Díja” adományozható azoknak a természetes vagy jogi
személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik kiemelkedő
eredményt értek el a kulturális és közművelődési munka irányításában, az ifjúság
művelődéséért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek
kidolgozásában és meghonosításában, s mindezek mellett kitűnnek társadalmi aktivitásukkal,
valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és magánéletben egyaránt. Rövidítése:
Közművelődési díj.
(3) „Lakitelek Pedagógiai Díja” adományozható azoknak a természetes vagy jogi
személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik kiemelkedő
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eredményt értek el a helyi óvodai, iskolai vagy intézeti oktató-nevelő munkában, a
tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján, élen
járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában,
életművükkel példát mutatnak a jelen fiataljainak, valamint magatartásuk példaértékű a
közösségi és magánéletben egyaránt. Rövidítése: Pedagógiai díj.
(4)
„Lakitelek Közegészségügyi
és
Szociális Díja” adományozható Lakitelek
egészségmegőrzése és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő
orvosoknak, gyógyszerészeknek, ápoló és kisegítő személyeknek, jogi személyeknek, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik a lakitelekiek egészség megőrzése
érdekében kiemelkedő munkát végeztek, valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és
magánéletben egyaránt. Rövidítése: Közegészségügyi díj.
(5) „Lakitelek Testnevelési és Sport Díja” adományozható azoknak a természetes vagy jogi
személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, csapatoknak, akik a
hazai vagy nemzetközi sportéletben nyújtott teljesítményükkel kiemelkedő eredményeket értek
el, s e teljesítményükkel Lakitelek jó hírét öregbítették, valamint magatartásuk példaértékű a
közösségi és magánéletben egyaránt. Rövidítése: Testnevelési és Sport díj.
(6) „Lakitelek Közbiztonságáért Díj” adományozható azoknak a természetes vagy jogi
személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik a helyi lakosság
anyagi-személyi biztonságának megőrzése, a település közbiztonságának megerősítése
érdekében hosszú éveken át áldozatkész és felelősségteljes munkát végeztek, akár rendőri,
tűzoltói, vagy polgárőri tevékenység révén, valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és
magánéletben egyaránt. Rövidítése: Közbiztonságért díj.
(7) „Lakitelek Ifjúsági Díja” adományozható azoknak a 30. életévüket be nem töltött
természetes személyeknek, vagy olyan jogi személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezeteknek, akik a tanulmányaik során, illetve szervezetek esetében az ifjúság
nevelése, kulturált szabadidő eltöltése terén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, s e
teljesítményükkel Lakitelek jó hírét öregbítették. Követendő példát állítottak a jövő generációk
számára, vagy helyi tevékenységük során a lakiteleki ifjúság szabadidejének kulturált, hasznos
eltöltése terén kimagasló eredményeket értek el, valamint magatartásuk példaértékű a
közösségi és magánéletben egyaránt. Rövidítése: Ifjúsági díj.
A javaslatokat 2019. 02. 05-én 12:00 óráig írásban, papír alapon lehet benyújtani Lakitelek
polgármestere részére. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy vagy közösség
adatait, munkásságának, tevékenységének részletes ismertetését. Felhívom figyelmüket, hogy
a határidőn túl érkezett javaslatok az odaítéléskor nem vehetők figyelembe.
A beérkező javaslatokat a Képviselő-testület kulturális szakterülettel foglalkozó bizottsága
véleményezi. A kitüntető díjak odaítéléséről a Képviselő-testület zárt ülésen határoz.
Átadásukra ünnepélyes keretek között a település március 15-i ünnepségén kerül sor.

4. NAPIREND -

„LAKITELEK AZ OTTHONOD!” tanulmányi ösztöndíjpályázat

kiírása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/
Kiss Anita polgármester: Szeretnék ösztönözni mindenkit, aki a pályázati feltételeknek
megfelel, hogy pályázzon erre az ösztöndíjra, mert igen nagy anyagi segítséget tud nyújtani a
rászorulóknak ahhoz, hogy jó tanulmányi eredmény esetén anyagi akadály nélkül
tanulhassanak. Ez a pályázat csatlakozva a Megyei Önkormányzat által meghirdetett
pályázathoz, nagyon jó lehetőséget biztosít a Lakiteleken élő fiatalok számára. Az elmúlt
pályázati időszakban csak hárman pályáztak, azonban mindhárman sikerrel. Ennél jóval
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nagyobb létszám támogatására van lehetőség és nem hagyjuk veszni ezt az összeget. Van-e
kérdés, hozzászólás?
Dékány Zoltánné képviselő: Javaslom az iskola részére is eljuttatni a pályázati felhívást, és
megkérni a pedagógusokat, hogy segítsenek feltérképezni a jó tanuló gyerekeket.
Kiss Anita polgármester: A 7. és 8. osztályos tanulók osztályfőnökeinek érdemes lenne
eljuttatni. Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a
határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (I.10.) határozata
„LAKITELEK AZ OTTHONOD!” tanulmányi ösztöndíjpályázat kiírása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete „LAKITELEK AZ OTTHONOD!” címmel
a 2018/2019. tanév II. félévére vonatkozó tanulmányi ösztöndíj pályázatát a határozat
melléklete szerinti tartalommal kiírja.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN
VALÓ RÉSZVÉTELRE
Lakitelek Önkormányzata a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a
Tiszakécskei járásban’’ EFOP -3.9.2-16-2017-00009 kódszámú projekt keretében Ösztöndíj
pályázatot ír ki hátrányos helyzetű alapfokú, középfokú vagy felsőfokú oktatási intézményekben
tanulók részére
LAKITELEK AZ OTTHONOD! – ösztöndíj pályázat
2018/2019. tanév második félév
1. Az ösztöndíjban részesítés feltételei
Lakitelek Önkormányzata pályázati eljárás eredményeként ösztöndíjban részesíti azt (a
lentebb meghatározott számú) tehetséges, de rászoruló, hátrányos helyzetű, Lakitelek
településen lakóhellyel rendelkező tanulót, aki:
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a) hazai általános iskolai intézményben tanuló tanulói jogviszony keretében7-8. osztályos
diák, vagy
b) hazai középiskolai intézményben tanuló diák tanulói jogviszony keretében, vagy
c) hazai felsőoktatási intézményben tanuló hallgató hallgatói jogviszony keretében teljes
idejű
ca) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben vagy
cb) mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben vagy
cc) egységes, osztatlan képzésben vagy
cd) felsőoktatási szakképzésben
tanulmányait folytató magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy (a
továbbiakban: pályázó vagy támogatott).
d) más ösztöndíjban nem részesül
e) tanulmányi átlaga az ösztöndíj igénylést megelőző lezárt félévben/év végén eléri a 3,50
tanulmányi átlagot
2. Az ösztöndíj 2019. február 01.-2019. június 30. közötti időszakra (5 hónapra) kerül
megállapításra.
Az ösztöndíj összege, száma:
 hazai általános iskolai intézményben tanulói jogviszony keretében tanuló, 7-8. osztályos
diák maximum 4 fő, havonta 30.000,- Ft/fő
 hazai középiskolai intézményben tanulói jogviszony keretében tanuló diák maximum 4 fő
havonta: 40.000,- Ft/fő
 hazai felsőoktatási intézményben tanuló hallgató hallgatói jogviszony keretében teljes
idejű, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben vagy,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben vagy, egységes,
osztatlan képzésben vagy, felsőoktatási szakképzésben tanuló diák maximum 4 fő
havonta: 50.000,- Ft/fő.
Az ösztöndíj havi összegét az önkormányzat a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, az első
havi összeget, a döntést követő 8 napon belül az ösztöndíjas által magadott bankszámlára
átutalja.
Az ösztöndíj folyósítása tanév közben megszűnik, ha az ösztöndíjban részesülő tanuló
lakóhelye Lakiteleken megszűnik, magántanulóvá válik, tanulói jogviszonya véglegesen
megszűnik, vagy máshonnan ösztöndíjban részesül és lemond ezen ösztöndíjról. A beadott
kérelemben bekövetkezett változásról az ösztöndíjasnak 15 napon belül az ösztöndíj
folyósítóját értesíteni kell.
3. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot papíralapon a jelen felhívás mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével
postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani.
Postai úton: Lakitelek Önkormányzata 6065. Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Személyesen: Polgármesteri Hivatal Titkárság 6065. Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
4. A személyes tájékoztatás módja
A pályázati kiírásról bővebb tájékoztatást kérhet Lovas Tamás projektasszisztenstől. e-mail:
ltomi.klaszter@gmail.com
5. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatok beérkezési határideje: 2019. év február hónap 04. nap 12 óra.
6. A pályázat kötelező mellékletei:
Pályázni a pályázati felhíváshoz csatolt pályázati űrlap benyújtásával az abban meghatározott,
kötelező dokumentumok csatolásával lehet.
A pályázati űrlaphoz csatolni kell:
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a) a pályázó lakcímkártyájának másolatát,
b) az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy a hallgatói jogviszonyról,
c) az oktatási intézmény igazolását a pályázó előző tanév végi vagy félévi tanulmányi
eredményéről,
d) a pályázó nyilatkozatát a hátrányos helyzetének fennállásáról,
e) a pályázó által írt önéletrajzot, amely tartalmazza a pályázó szakmai elképzeléseit, az
esetlegesen végzett tudományos, kutatói munka, tudományos diákköri tagság,
közösségi szerepvállalás bemutatását.
7. A pályázatok elbírálása
Az ösztöndíjak elbírálásáról Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága dönt.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesül a hátrányos helyzetű és 3 vagy annál több
gyermeket nevelő családban élő diák.
8. Az elbírálás határideje
A pályázat benyújtási határidejét követő bizottsági ülésen.
9. Értesítés a pályázati döntésről
A döntéshozó a meghozott döntéséről 8 napon belül írásban értesíti a pályázókat.
10. A feltételek és kritériumok megfogalmazásában használt fogalmak magyarázata:
lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény 5. § (2) bekezdés szerintiek;
hátrányos helyzetű: az a pályázó, akinek az esetében a következő körülmények közül legalább
egy fennáll:
a) a család alacsony iskolai végzettsége,
b) a család alacsony foglalkoztatottsága,
c) a család elégtelen lakáskörülményei,
d) család alacsony egy főre jutó jövedelme
család alacsony iskolai végzettsége: ha a pályázót együtt nevelő szülők bármelyikéről vagy az
egyedül nevelő szülőről vagy az élettársak bármelyikéről vagy a nevelőszülőről vagy a családba
fogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a pályázat
benyújtásakor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik;
család alacsony foglalkoztatottsága: ha a pályázót együtt nevelő szülők bármelyikéről vagy az
egyedül nevelő szülőről vagy az élettársak bármelyikéről vagy a nevelőszülőről vagy a családba
fogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtásakor a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult
vagy a pályázat beérkezésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként nyilvántartott személy;
család elégtelen lakáskörülményei: ha megállapítható, hogy a pályázó félkomfortos, komfort
nélküli vagy szükséglakásban él;
család alacsony egy főre jutó jövedelme: család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a
mindenkori minimálbért
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5. NAPIREND -

Tájékoztató a 2018. II. félévben megkötött szerződésekről
/Tájékoztató kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, térjünk rá a
következő napirendi pontra!

6. NAPIREND -

Egyéb ügyek

Kiss Anita polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Szentirmay Tamás alpolgármester: A téli időjárás most megmutatta magát, de a Laki-Gazda
Kft. nagyon jól ellátta a feladatát. Senkinek nem lehet kifogása az ellen, hogy nem jól takarítják
az utakat. A járdákat mindenkinek magának kell a saját háza előtt tisztán tartani. Köszönöm
szépen a Kft. munkáját!
Dékány Zoltánné képviselő: Nem értem én sem az emberek reklamációját, hiszen télen tél
van, hideg van és hó van. Arra kérek mindenkit, hogy legyenek türelemmel és öltözzenek az
időjárásnak megfelelően!
Szentirmay Tamás alpolgármester: Az idén 13. alkalommal rendezik meg Mezőgecsén a
Böllérfesztivált, mely január 26-án lesz. Mezőgecse Lakitelek testvértelepülése, és egy idő óta
rendszeresen részt vesz a versenyen Önkormányzatunk csapata. Idén is el fogunk menni és
olyan eredményt fogunk elérni, mint az elmúlt időszakban.
Kiss Anita polgármester: Az elmúlt napokban sok privát üzenetet kaptam azzal kapcsolatban,
hogy hogyan áll településünkön a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos ügyintézés. Megkérem
Aljegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy hol tartunk, mi várható és mikor
kaphatják meg az emberek a Kormány által ígért összeg igénybevételéhez szükséges
utalványt!
Gondi Etelka aljegyző: Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a támogatói nyilatkozat
szerint megkapta Lakitelek a 3.912.000 Ft összeget, 328 háztartást érintően. Akik eddig
semmilyen támogatásban nem részesültek, azok részére 12 ezer Ft értékű fa, szén, brikett,
palackos gáz igényeket fogunk tudni kielégíteni. Ehhez beszerzési eljárást kell lefolytatnunk
ezek leszállítására, majd a Képviselő-testület dönt a nyertes vállalkozóról, akit a támogatott
személyek igazolással kereshetnek majd meg. A támogatói nyilatkozat is tartalmazza, hogy a
szállítás költsége a 12 ezer Ft-os természetbeni juttatásban részesülő személyeket terheli. Az
Önkormányzat felelőssége lesz, hogy olyan vállalkozót válasszon, hogy ne kerüljön többe a
leves, mint a hús. A februári képviselő-testületi ülést követően már nem lesz akadálya, hogy az
igazolásokat eljuttassuk. Ez a 12 ezer Ft értékű természetbeni juttatás 2019. december 31-ig
vehető igénybe és 2020. február 10-ig kell elszámolni a Magyar Államkincstár felé. Jelenleg itt
tartunk, várjuk az árajánlatokat.
Kiss Anita polgármester: Ha a beszerzési eljárás jóval a februári ülést megelőzően lezajlik,
akkor arra is hajlandó a Képviselő-testület, hogy egy rendkívüli ülés keretében döntsön erről. Az
október 15-ig benyújtott igénylőlapok minden háztartásba eljutottak, a külterületen élők számára
a tanyagondnokok és a Településüzemeltetési Csoport, illetve közmunkások segítségével
kiosztásra kerültek, továbbá a Helyi Híradó újságban mellékletként szerepelt, kifüggesztettük
hirdetőtáblákon, megjelentettük internetes felületeken, valamint a szociális területen dolgozó
kollégák személyesen is tájékoztattak minden beérkező ügyfelet. Úgy gondolom, hogy Lakitelek
kiemelkedően elöl járt a lakosság tájékoztatásában. Nem vagyunk időhátrányban, ahogy meg
tudjuk tenni a lépéseket, megtesszük. Arra, hogy a beígért időponthoz képest csak most kerül
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majd ez a dolog megvalósítási szakaszba, nem volt az önkormányzatnak ráhatása. A következő
Helyi Híradó újságban is fogunk erről tájékoztatást adni.
Van-e egyéb ügyek napirendi ponton belül további hozzászólás? Amennyiben nincs, a
Képviselő-testület nyílt ülését bezárom.

kmf.

Kiss Anita
polgármester

Gondi Etelka
jegyző helyettesítésével megbízott
aljegyző
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