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Lakitelek Önkormányzat Képviselő - testületének
2019. február 14-i rendes, nyílt üléséről

Rendeletek: 1-4 /2019. (II.15.)
Határozatok: 10-25 /2019. (II.14.)

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 14-én tartott rendes,
nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai: Kiss Anita
Szentirmay Tamás
Bende László
Csikós Mihály
Dakóné Harkai Csilla
Dékány Zoltánné
Mihalik Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

aljegyző
pénzügyi csoportvezető
Gondozási Központ int. vez.
Laki-Konyha Kft. üv.
Kft-k ügyvezetője
Községi Könyvtár int. vez.
Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde int. vez.
programszervező
Himalája Blue Kft. üv.
Himalája Blue Kft. üv.
jegyzőkönyv-vezető

Gondi Etelka
Pap Marianna
Gálné Csomós Mária
Illésné Kissebestyén Annamária
Tóth Ferenc
Szabó Istvánné
Aszódiné Magyar Beáta
Galgóczy Zsolt
Szénási Bertalan
Szénásiné Meskó Tünde
Szabó-Zádori Ivett

Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselő-testületi ülésen.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 képviselőből 6 képviselő jelen van.
Az előzetesen kiküldött napirendhez képest módosítást szeretnék javasolni: 17. sorszámmal
szeretném felvenni „A szociális célú tűzifajuttatásról szóló 19/2018.(X.12.) önkormányzati
rendelet módosítása” tárgyú napirendi pontot, 18. sorszámmal pedig a „Cafetéria juttatás”
tárgyú napirendi pontot. A számozás a továbbiakban ennek megfelelően módosul.
A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtom a módosított napirendet.
A Képviselő-testület a módosított napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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NAPIREND:
1. Lakitelek

Önkormányzatának 2018. évi
önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

költségvetéséről

szóló

3/2018.

(II.09.)

2. A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetésének

módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester
3. Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

Előadó: Kiss Anita polgármester
4. A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi költségvetése

Előadó: Kiss Anita polgármester
5. A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének

elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester
6. A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Lakitelek Önkormányzatával kötött

együttműködési megállapodás megszüntetése
Előadó: Kiss Anita polgármester
7. Az állatok tartásáról szóló 23/2004. (V.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül

helyezése
Előadó: Kiss Anita polgármester
8. Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervéről szóló 1/2019. (I.10.) önkormányzati

határozat módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester
9. Beszámoló a Községi Könyvtár 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Kiss Anita polgármester
10. Beszámoló a Gondozási Központ 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Kiss Anita polgármester
11. Beszámoló a Lakiteleki Közösségi Tér 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Kiss Anita polgármester
12. Beszámoló a Himalája Blue Kft. 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Kiss Anita polgármester
13. Beszámoló a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2018. évi munkájáról

Előadó: Kiss Anita polgármester
14. A Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. jegyárai

Előadó: Kiss Anita polgármester
15. Nicrol Bt-vel kötött egészségügyi alapellátási szerződés módosítása

Előadó: Kiss Anita polgármester
16. Falugyűlés és közmeghallgatás időpontjának meghatározása

Előadó: Kiss Anita polgármester
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17. A szociális célú tűzifajuttatásról szóló 19/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Kiss Anita polgármester
18. Cafetéria juttatás

Előadó: Kiss Anita polgármester
19. Egyéb ügyek
ZÁRT ÜLÉS
20. Együttműködési megállapodás kötése a Tőserdőért Alapítvány 2019. nyári rendezvényeire

Előadó: Kiss Anita polgármester
21. 2019. évi kitüntető díjak adományozása

Előadó: Kiss Anita polgármester
Kiss Anita polgármester: Tekintettel a jelen lévő vendégeinkre, javaslom a 12. napirendi pont
előre vételét. Aki ehhez hozzájárul, kérem, kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárul a
12. napirendi pont előre vételéhez.

12. NAPIREND -

Beszámoló a Himalája Blue Kft. 2018. évi tevékenységéről
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Köszönjük a beszámolót! Jól áttekinthető, részletesen tartalmazza a
számunkra fontos információkat. Van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2019. (II.14.) határozata
Beszámoló a Himalája Blue Kft. 2018. évi tevékenységéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Himalája Blue Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Himalája Blue Kft.
- Irattár
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Kiss Anita polgármester: Bende László képviselő úr megérkezett, a képviselő-testület
létszáma 6 főről 7 főre emelkedett, minden képviselő jelen van.

1. NAPIREND -

Lakitelek Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
szóló 3/2018. (II.09.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Az előterjesztés részletesen taglalja a költségvetésben módosítani
szükséges sorokat. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a
rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet
tartózkodás nélkül elfogadta.
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igen szavazattal,

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2018.
évi költségvetéséről
önkormányzati rendeletének módosításáról

ellenszavazat

szóló

és

3/2018.(II.9.)

1. §
Lakitelek Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.9.) rendelet (a
továbbiakban rendelet) 2. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
2. §
/1/ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2018. évi
költségvetésének
- bevételi főösszegét
- kiadási főösszegét
- költségvetési hiány összegét

1 523 104 675 Ft-ban
1 685 082 337 Ft-ban
161 977 662 Ft-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
technikai pénzmaradvány igénybevétele
2. §
A rendelet 3. § helyébe az alábbi szöveg lép:
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50 193 033 Ft
60 274 977 Ft
51 509 652 Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE
3. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi működési költségvetését jelen rendelet 1.sz.
mellékletének részletezése szerint 1 010 361 575 Ft bevétellel és 922 349 167 Ft kiadással
hagyja jóvá. Az intézményfinanszírozás összege 154 552 770 Ft. Finanszírozási bevétel
89 455 754 Ft.
A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 1.1.sz.
mellékletének részletezése szerint 480 020 370 Ft bevétellel és 502 935 762 Ft kiadással
hagyja jóvá.
3. §
A rendelet 4. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A LAKITELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE
4. §
A Képviselő-testület a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetését 8 679 649 Ft
működési bevétellel, 83 621 159 Ft működési kiadással, 1 900 000 Ft felhalmozási kiadással,
75 740 940 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 2. sz. mellékletének
részletezése szerint. Finanszírozási bevétel 1 100 570 Ft.
4. §
A rendelet 5. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A GONDOZÁSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSE
5. §
A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2018. évi költségvetését 23 179 600 Ft működési
bevétellel, 400 000 Ft felhalmozási bevétellel, 83 775 789 Ft működési kiadással, 67 841 763 Ft
felhalmozási kiadással, 59 520 462 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3.
sz. mellékletének részletezése szerint. Finanszírozási bevétel 68 517 490 Ft.
5. §
A rendelet 6. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE
6. §
A Képviselő-testület a Községi Könyvtár 2018. évi költségvetését 10 000 Ft működési
bevétellel, 453 481 Ft felhalmozási bevétellel, 14 198 121 Ft működési kiadással, 8 460 576 Ft
felhalmozási kiadással, 19 291 368 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4.
sz. mellékletének részletezése szerint. Finanszírozási bevétel 2 903 848 Ft.
7. §
A rendelet 9. § helyébe az alábbi szöveg lép:
TARTALÉK KÉPZÉSE
9. §
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/1/ A Képviselő-testület 2018. évi költségvetésében 8 109 390 Ft működési általános tartalékot
képez. A tartalék felosztásáról a Képviselő-testület dönt.
/2/ Környezetvédelmi céltartalék: 500 000 Ft.
/3/ Céltartalék árvízi védekezésre: 2 000 000 Ft.
/4/ Szennyvíztelep karbantartásra elkülönített céltartalék: 20 057 752 Ft.
/5/ Temető fejlesztésére elkülönített céltartalék: 3 795 462 Ft.
/6/ Beruházási tartalék: 34 921 027 Ft.
/7/ Technikai pénzmaradványból tartalék: 51 509 652 Ft.
A költségvetésben szereplő tartalékok mindösszesen: 116 981 283 Ft.
8. §
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 4. sz. melléklete módosul jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint.
A rendelet 6. sz. melléklete módosul jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint.
A rendelet 7. sz. melléklete módosul jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint.
A rendelet 9. sz. melléklete módosul jelen rendelet 7. sz. melléklete szerint.
9. §
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Lakitelek, 2019. február 14.

jegyző helyettesítésével megbízott:
Gondi Etelka sk.
aljegyző

Kiss Anita sk.
polgármester

2. NAPIREND -

A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2018.
évi költségvetésének módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: A módosító sorokat és a számokat az előterjesztés tartalmazza.
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2019. (II.14.) határozata
A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetésének
módosítása
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi
költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

3. NAPIREND -

- Pénzügyi csoport
- Irattár

Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi költségvetése
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Az előterjesztés elkészítését komoly előkészítő munka előzte meg.
Köszönöm a pénzügyi csoportvezető és a kollégák munkáját! Az idei évi minden idők egyik
legfontosabb költségvetése, hiszen olyan beruházásokat tartalmaz, melyre a lakosság már
hosszú idő óta vár és igen jelentős összeget képviselnek. Elérkezett az idő, amikor a több éves
előkészítő munkánk kivitelezése elkezdődhet. Az idei évben az Egészségház egy teljesen új
szemléletben fog tovább működni, ugyanis a külön épületekből 1 épületbe fog kerülni az
egészségügyi szolgáltatás. Ezt jóval nagyobb összeggel kell majd kiegészítenünk annál, mint
amit pályázati forrásból nyertünk, tehát lényegében az előteremtendő forrást fogjuk a
pályázattal kiegészíteni. A kerékpárút pályázatban olyan bürokratikus útvesztőkön kellett
átverekednünk magunkat, ami bár simán ment, mégis időbe telt. Emellett a lakosság felé való
törekvésünket is igyekeztünk teljesíteni, hogy minél hosszabb útvonalon tudjanak
biztonságosan közlekedni, ezért meg kellett hosszabbítanunk a kiépítendő szakaszt, így újabb
engedélyek beszerzése és tervek elkészíttetése vált szükségessé. Módosítás alatt van a
támogatási szerződésünk, így a kivitelezést az idei évben el tudjuk kezdeni. A másik nagy
beruházás a külterületi utak fejlesztése, melynek kivitelezése elkezdődik, amint azt az időjárás
lehetővé teszi. Továbbá számos olyan beruházás fog megvalósulni, melyek értékben nem
jelentősek, de az élhetőbb település eléréséhez szükségesek. Pl. belterületi utak fejlesztése,
szociális támogatások, mint az ingyenes vérvétel és olyan egészségügyi szűrőprogramok,
melyeket a lakosság ingyenesen igénybe vehet. A programjainkat igyekszünk úgy
megszervezni, hogy a lakosság minél szélesebb körben részt tudjon rajtuk venni. Uniós irányelv
és mi is törekszünk az emberek közösségi életbe való bevonásáról. Erre anyagi ráfordítást is
szánunk, hiszen a tanyagondnokok beszállítják a külterületi lakosokat. A tanyasi gyerekek
beszállításában a kötelezőn felül, melyet a KLIK teljesít, az önkormányzat is jelentős költséget
vállal, ugyanis vannak, akiket a tanyagondnoki autóval szállítunk be, tesszük ezt azért, mert
olyan területen laknak, ahova az iskolabusz nem tud elmenni, továbbá a busz létszáma elérte a
maximumot. Ezek a szociális támogatások legalább olyan értéket kell, hogy képviseljenek a
lakosság szemében, mint egy-egy nagyobb beruházás. A költségvetésben próbáltuk
megteremteni az egyensúlyt, hogy minden területre jusson kellő összeg. Köszönöm a
Képviselők hozzáállását is! Ki kell még emelnem a DÉMÁSZ irányába való tartozásunkat,
melynek összegéből nagyon sok beruházást meg tudtunk volna valósítani, de idén már az
utolsó törlesztőjét is ki fogjuk fizetni. Utoljára hagytam a Gondozási Központot. Több, az
önkormányzatot támadó hírportálon olvasható, hogy elherdáltuk a Magyari-féle hagyatékot.
Mindenki láthatja, hogy ez nem így van. Ebből az összegből az idén 6 férőhellyel fog bővülni a
Gondozási Központ. Szoros a költségvetés, de kihoztuk belőle a maximumot. Van-e kérdés,
hozzászólás?
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Csikós Mihály képviselő: A szemlélet a mostani tervezéskor is az óvatosság és a
megvalósíthatóság volt. Az állami támogatások évről-évre csökkennek, ötletben azonban nincs
hiány, de pénz nélkül nem lehet megvalósítani semmit. Az adók terén hozott intézkedésekkel
kapcsolatban is értek bennünket támadások, a számok azonban azt tükrözik, hogy az
adófizetési morál növelte a bevételt. A tavalyi tényadatokat is figyelembe vettük az idei
költségvetés tervezésénél. A közterületek fenntartása és a településüzemeltetés az, ami
minden lakost érint. Ez 43 millió Ft-ba kerül évente, melyhez az állam mindössze csak 9 millió
Ft-os támogatást rendel. Azt gondolom, hogy ár-érték arányban jól látjuk el a feladatot.
Bende László képviselő: Elhangzott, hogy mennyi minden fog megvalósulni. Én elmondanám,
hogy mi az, ami nem. A csapadékvíz elvezetésére és a Tőserdő fejlesztésére vonatkozó
pályázataink nem nyertek. Ezek az egész falut, utóbbi adott esetben százezreket érintett volna,
de úgy tűnik, hogy ez nem fontos. Ennél sokkal fontosabb látványú beruházások zajlanak a
környékünkön, semmint olyan, ami napi szinten befolyásolja az emberek életét.
Említette Polgármester asszony az előző időszakról maradt tartozásunkat, mely 140 millió Ft
körül volt, ebből 34 millió Ft maradt. A harmadik dolog, hogy a zárszámadás majd a
későbbiekben lesz elfogadva, de a költségvetésben már szerepel. Ha a pénzmaradványt
nézzük, én különösen érzékeny vagyok, mert az előző ciklus végén azt lehetett hallani, hogy
felelőtlen a költségvetés, ami össze fog omlani. Erre sosem került sor, sőt a pénzmaradvány
olyan mértékű, amilyen eddig nem volt és ez lehetővé teszi, hogy stabil működést hozzon létre
az önkormányzat annak ellenére is, hogy a környezetünk erősen visszahúzó jellegű. Eddig
minden költségvetésünk kiállta az idő próbáját, reméljük, hogy most is így lesz majd.
Kiss Anita polgármester: Még 34 millió Ft-ot sem hagyunk a tartozásból a következő
Képviselő-testületre, ugyanis szeptember 30-ával az utolsó törlesztő részletet is be kell fizetni.
Arról nem is tettél említést, hogy ezen kívül volt egy 70 millió Ft-os kifizetetlen számla is, ami az
egyéb számlákból tevődött össze.
Csikós Mihály képviselő: Az ominózus turisztikai pályázat, ami közvetetten százezreket
érinthet, 548 napja várja az elbírálást. A csapadékvíz pályázat duplán veszteség. Egyrészt a
beruházás elmaradása és az abból eredő károk, a másik pedig a Megyei Önkormányzattal
történt megbeszélés alapján meghitelezett tervek, melyek így hiába készültek el. A pályázat
elutasításának indoka az volt, hogy nincs gazdaságélénkítő hatása, ami vitathatatlan.
Dékány Zoltánné képviselő: Rendkívül sokat dolgozott a beruházási csoport, Csikós Mihállyal
az élen, aki ezt a rengeteg akadályt jól vette. Kívánom, hogy a továbbiakban is legyen erőd és
kitartásod ezeket a projekteket vezényelni, és mindannyiunknak, hogy annyi energiát bele
tudjunk fektetni, hogy úgy tudjunk októberben a lakosok szemébe nézni, hogy mi mindent
megtettünk és tisztességgel elvégeztük a munkánkat. Örülök, hogy ezen költségvetések
összeállításában részt vehettem.
Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2019. (II.14.) határozata
A középtávú tervezésről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a 353/2011.(XII.30.) Korm.rend. 2.§. (1)
bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét az alábbiak szerint
határozza meg a 2020-2022. évekre:
-9-

Bevételek eFt

Önkormányzati
Bírság,
vagyon
Osztalék, pótlék, Bevétel
értékesítése
hozam
díj
összesen

Év

Helyi
adó

2020.
2021.
2022.

170 000
170 000
170 000

0
0
0

0
0
0

1 000
1 000
1 000

171 000
171 000
171 000

Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsájtom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet
tartózkodás nélkül elfogadta.

7

igen szavazattal,

ellenszavazat

és

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A RENDELET HATÁLYA
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szervekre, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és annak bizottságaira.

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
2. §
/1/ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2018. évi
költségvetésének
- bevételi főösszegét
- kiadási főösszegét
- költségvetési hiány összegét

989 093 853 Ft-ban
1 350 859 367 Ft-ban
361 765 514 Ft-ban

állapítja meg.
/2/ A Képviselő-testület az /1/ bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
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a) a hiány belső finanszírozására szolgáló
működési célú pénzmaradvány igénybevétele
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

77 892 482 Ft
283 873 032 Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE
3. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi működési költségvetését jelen rendelet 1.sz.
mellékletének részletezése szerint 794 131 683 Ft bevétellel és 618 481 839 Ft kiadással
hagyja jóvá.
A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 1.1.sz.
mellékletének részletezése szerint 491 133 936 Ft bevétellel és 516 915 795 Ft kiadással
hagyja jóvá.
A LAKITELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE
4. §
A Képviselő-testület a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetését 4 490 000 Ft
működési bevétellel, 75 357 611 Ft működési kiadással, 1 000 000 Ft felhalmozási kiadással,
69 394 251 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 2. sz. mellékletének
részletezése szerint.
A GONDOZÁSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSE
5. §
A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2019. évi költségvetését 25 685 600 Ft működési
bevétellel, 32 779 219 Ft felhalmozási bevétellel, 85 288 853 Ft működési kiadással, 39 420
000 Ft felhalmozási kiadással, 66 210 221 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen
rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint.

A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE
6. §
A Képviselő-testület a Községi Könyvtár 2019. évi költségvetését 50 000 Ft működési
bevétellel, 13 475 269 Ft működési kiadással, 920 000 Ft felhalmozási kiadással, 14 263 513 Ft
intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint.

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
7. §
Az Önkormányzatot megillető, feladatmutatóhoz kötött állami támogatások részletezése jelen
rendelet 5. sz. mellékletében található.

- 11 -

EU TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI
8. §
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében Európai Uniós támogatással az alábbiak szerint
számol (Ft-ban):

Projekt megnevezése

EU
támogatás

Kiadás

Önerő

TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00007 Kerékpárút
építés Kerekdomb és Lakitelek között

232 800 000

232 800 000

0

EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése

29 008 657

29 008 657

0

VP-6.7.2.1 Lakiteleki dűlőutak mechanikai
stabilizációja

102 000 000

90 994 000

TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás
infrastruktúrális fejlesztése (Egészségház
fejlesztés, felújítás)

80 000 000

80 000 000

EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése 40 657 657
Összesen:
484 466 314

40 657 657
473 460 314

11 006 000

0
0
11 006 000

TARTALÉK KÉPZÉSE
9. §
/1/ A Képviselő-testület 2019. évi költségvetésében 10 000 000 Ft működési általános tartalékot
képez. A tartalék felosztásáról a Képviselő-testület dönt.
/2/ Környezetvédelmi céltartalék: 500 000 Ft.
/3/ Céltartalék árvízi védekezésre: 1 000 000 Ft.
/4/ Szennyvíztelep karbantartásra elkülönített céltartalék: 13 934 481 Ft.
/5/ Beruházási tartalék: 1 000 000 Ft
A költségvetésben szereplő tartalékok mindösszesen: 26 434 481 Ft.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA
10.§
/1/ Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítja
meg:
Önkormányzat
Közösségi tér
Településüzemeltetés
Védőnői szolgálat
Önkormányzat egyéb város
Kemping
Kemping /4 hó/

26,00 fő
2,00 fő
11,00 fő
2,00 fő
8,00 fő
1,00 fő
2,00 fő
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Polgármesteri Hivatal
Községi Könyvtár
Gondozási Központ

17,00 fő
3,00 fő
17,00 fő

Összesen:
közfoglalkoztatottak éves létszáma
MINDÖSSZESEN:

63,00 fő
10,00 fő
73,00 fő

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL
FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK
11. §
A 2011. évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.) 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletből nem áll fenn az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége.

A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK
12. §
A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges a következő műveletekhez:
- értékpapír kibocsátás
- hitel-, kölcsönszerződés megkötése.
A Polgármester jóváhagyása szükséges a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése mellett a
következő műveletekhez:
- szerződés szerinti hitel/kölcsön felvétel, törlesztés
- szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése,
visszavonása.

A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
13. §
/1/ Lakitelek Önkormányzata az egységes költségvetést /bevételek beszedését, kiadások
teljesítését/ a Költségvetési törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, az Államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak
megfelelően hajtja végre a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal útján.
/2/ A költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást a Lakiteleki Polgármesteri
Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre, melyre finanszírozási ütemterv
készült. /6. sz melléklet/
/3/ A költségvetési szervek ezen rendeletben meghatározott költségvetésének végrehajtásáért,
a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője felelős.
/4/ A 2019. évi feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás igényléséhez a költségvetési
szervek vezetői által szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű eltérése esetén, amikor az
önkormányzatot büntető kamat terheli, a költségvetési szerv vezetőjének felelősségét meg kell
vizsgálni.
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/5/ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű pótelőirányzatok
saját hatáskörben történő felosztására, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási
kötelezettségével.
/6/ A költségvetési szervek 2019. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben
meghatározottakhoz képest, a Képviselő-testület évközi döntései eredményeként
módosulhatnak. Az előirányzatok módosítását kell kezdeményezni különösen az alábbi
esetekben:
- bevételi többlet elérésekor.
- új jogszabály, vagy jogszabályi változás következtében történő feladatmódosulás
esetén.
/7/ A költségvetési szervek részéről jelentkező évközi működéssel kapcsolatban felmerült, nem
tervezett támogatási igények Képviselő-testület által történő elbírálása előtt minden esetben
helyszíni ellenőrzés szükséges a kérés megalapozottságának felülvizsgálata céljából. Ezen
igényekkel kapcsolatban kötelezettségvállalás, megrendelés, kivitelezés megkezdése testületi
döntést követően lehet. Az ellenőrzés elvégzése a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal feladata.
/8/ A költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben
megemelhetik
a működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (elkülönített állami
pénzalapból, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, az irányító szerv
költségvetéséből származó kapott támogatáson felüli önkormányzati, kistérségi,
társulási, az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból
származó pénzeszköz)
a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, melynek ellenében az átadó a
feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást nem kér
az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele, mely nem az átvevő
költségvetési maradványából származik
a kölcsön, mely a kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléséből
származik
eredeti vagy módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel.
/9/ A különböző jogcímeken eszközölt kiadások /vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, stb./ az
időarányos felhasználás figyelembevételével történhetnek.
Az intézményi önállóság nélküli szakfeladatok /egészségügy, stb./ vezetői vásárlásnál,
szolgáltatás megrendelésénél stb. kötelezettséget a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal pénzügyi
csoportvezetője pénzügyi ellenjegyzésével vállalhatnak.
A beszerzések kizárólag a költségvetési rendeletben szereplő feladatok ellátására
korlátozódhatnak. Ettől eltérő igények költségvetésbe való beépítéséről a Képviselő-testület
dönt.
/10/ A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére az Áht. 24.§.(4)
bekezdésében meghatározott tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások az alábbiak:
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege /7. sz. melléklet/.
A közvetett támogatásokról készített kimutatás tartalmazza az adókedvezmények,
mentességek összesített adatait jogcímenkénti bontásban /8. sz. melléklet/.
Előirányzat felhasználási ütemterv /9. sz. melléklet/.
/12/ Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési
szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10 %-át.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. §
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik,
rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Lakitelek, 2019. február 14.

Kiss Anita sk.
polgármester

4. NAPIREND -

Gondi Etelka sk.
jegyző helyettesítésével
megbízott aljegyző

A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi
költségvetése
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2019. (II.14.) határozata
A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi költségvetésének
elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi
költségvetését elfogadja.

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Pénzügyi csoport
- Irattár
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5. NAPIREND -

A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2019. évi
költségvetésének elfogadása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2019. (II.14.) határozata
A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének
elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2019. évi
költségvetését a mellékelt előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Pénzügyi csoport
- Irattár

6. NAPIREND -

A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Lakitelek
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás
megszüntetése
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Ez egy technikai döntés, mivel amit ez a megállapodás tartalmazott,
az már egy másik megállapodásba beépítésre került, azonban az csak akkor tud hatályba lépni,
ha ezt a korábbit megszüntetjük. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom 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
15/2019. (II.14.) határozata
A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Lakitelek Önkormányzatával kötött
együttműködési megállapodás megszüntetése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és Lakitelek
Önkormányzata között 2013. június 30. napján a személyi és tárgyi feltételek biztosítására
kötött együttműködési megállapodást 2019. február 28-ai hatállyal megszünteti.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
- Pénzügyi csoport
- Irattár

7. NAPIREND -

Az állatok tartásáról szóló 23/2004. (V.27.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Ez egy törvényi kötelezettségnek való megfelelés. A
Kormányhivataltól kaptunk egy olyan észrevételt, egy törvényességi felülvizsgálat során, hogy
önkormányzat nem határozhat meg olyan feltételeket, amelyeket a magasabb rendű jogszabály
szabályoz. Annál kedvezőbbet lehet, szigorúbbat nem. A Településen a legtöbb birtokvitás ügy
az állatok tartásából adódik. Azt nem lehet szabályozni, hogy mennyi haszonállatot lehessen
tartani. Olyan aspektusból lehet vizsgálni, hogy környezeti vagy közegészségügyi szempontból
mennyire zavaró. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a
határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2019. (II.14.) határozata
Az állatok tartásáról szóló 23/2004.(V.27.) számú önkormányzati rendelet törvényességi
észrevételként tett javaslat megtárgyalásáról
1./ A Képviselő-testület elfogadta a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/TH/733-1/2019.
számú levelében tett javaslatát az állatok tartásáról szóló rendelet felülvizsgálatára
vonatkozóan.
2./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi az állatok tartásáról szóló 23/2004. (V.27.) számú
önkormányzati rendeletét, és nem kíván új állattartási rendeletet alkotni.
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Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
- Igazgatási csoport
- Irattár
Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsájtom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet
tartózkodás nélkül elfogadta.

7

igen szavazattal,

ellenszavazat

és

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
Az állatok tartásáról szóló 23/2004. (V.27.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése
Lakitelek Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 1. pontja
felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Hatályát veszti az állatok tartásáról szóló 23/2004. (V.27.) számú önkormányzati rendelet.
2. §
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

Lakitelek, 2019. február 14.

Kiss Anita sk.
polgármester

Gondi Etelka sk.
jegyző helyettesítésével megbízott
aljegyző
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8. NAPIREND -

Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervéről szóló
1/2019. (I.10.) önkormányzati határozat módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Optimista szemlélettel terveztem a szabadságolási ütemtervemet,
azonban a szabadságolásom októberig, a választásokig szól, így igyekeztem azt ennek
megfelelően elkészíteni. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, először szeretném
személyes érintettségemet bejelenteni.
Szavazásra bocsájtom, hogy a személyét érintő ügyben a polgármester szavazhasson.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
hozzájárul, hogy a polgármester a személyét érintő ügyben szavazhasson.
Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2019. (II.14.) határozata
Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervéről szóló 1/2019. (I.10.) önkormányzati
határozat módosítása
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 11,14-15
Január 11-24
Február 18-28
Március 4-8
Május 20-24
Július 15-19
Augusztus 1-16
Szeptember 2-4

3 nap
10 nap
9 nap
5 nap
5 nap
5 nap
12 nap
3 nap

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Pénzügyi csoport
- Irattár
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9. NAPIREND -

Beszámoló a Községi Könyvtár 2018. évi tevékenységéről
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: A bizottsági ülésen született néhány módosítási javaslat, melyeket
az Intézményvezető beépített jelen beszámolóba. Van-e kérdés, hozzászólás?
Bende László képviselő: A beszámoló formáját illetően több kritikát megfogalmaztunk, mivel a
sablonszövegek és segédszövegek benne voltak, de a Könyvtárvezető asszony, Judit
elmondta, hogy ezt így kérte a felsőbb hivatal, amin le vagyok döbbenve. Így utólag elnézést
kérek a kritikáért!
Kiss Anita polgármester: A Könyvtár vezetőjével abban maradtunk, hogy következő
alkalommal 2 beszámolót fog készíteni. Az egyik a szabványformátumú beszámoló lesz, a
másik részletesen az elvégzett munkát tartalmazza majd. Köszönjük az egész éves munkát és
a beszámolót! Van-e további hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a
határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2019. (II.14.) határozata
Beszámoló a Községi Könyvtár 2018. évi tevékenységéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Községi Könyvtár 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.

10. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Községi Könyvtár
- Irattár

Beszámoló a Gondozási Központ 2018. évi tevékenységéről
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: A bizottsági ülésen a tagok külön kiemelték ezt a beszámolót. A
Gondozási Központot még nem érte utol az a formai kritérium, melynek a Könyvtár esetében
meg kell felelni. A Gondozási Központnál egy nagy beruházás fog megvalósulni, ehhez kérjük
majd a türelmet és a megértést, az egész éves munkát pedig köszönjük! Van-e kérdés,
hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetet.
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A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2019. (II.14.) határozata
Beszámoló a Gondozási Központ 2018. évi tevékenységéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.

11. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Gondozási Központ
- Irattár

Beszámoló a Lakiteleki Közösségi tér 2018. évi
tevékenységéről
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: A bizottsági ülésen ehhez a beszámolóhoz is volt módosítási
javaslat, azonban a kért javítások már megtörténtek. Látjuk, hogy milyen munka folyik, a
Közösségi tér igénybevétele igen jelentős. A következő ciklusban a Közösségi tér bővítését is ki
lehet tűzni célul. Azt majd a pályázatok megjelenésekor lehet látni, hogy milyen összeggel és
milyen mértékben. Van-e kérdés, hozzászólás?
Mihalik Tibor képviselő: A beszámolók lényege, hogy visszamenőleg konstatáljuk az
intézmények történéseit. A Könyvtár esetében a formátum miatt elveszett ez a visszatekintési
lehetőség. Reméljük, ez a formai követelmény nem lesz érvényes a többi intézmény
vonatkozásában!
Kiss Anita polgármester: Köszönöm szépen! Van-e további hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2019. (II.14.) határozata
Beszámoló a Lakiteleki Közösségi Tér 2018. évi tevékenységéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
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A Képviselő-testület a Lakiteleki Közösségi Tér 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

13. NAPIREND -

- Lakiteleki Közösségi Tér
- Irattár

Beszámoló a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2018. évi
munkájáról
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2019. (II.14.) határozata
Beszámoló a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2018. évi munkájáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2018. évi munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.

14. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
- Irattár

A Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. jegyárai
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: 2 évvel ezelőtt csökkentettünk a jegyárakon, a tavalyi évben nem
módosítottunk rajta, az ügyvezető azonban most emelésre tett javaslatot. Erről most nem
döntenénk, mert szeretnénk az előterjesztéshez kiegészítést kérni. Az Ügyvezető úrnak és a
kollégáknak is elmondtam, hogy mit várunk, és majd egy rendkívüli képviselő-testületi ülés
keretében tárgyalunk róla. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom, hogy a Képviselő-testület halassza el a döntést.
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A Képviselő-testület alakszerű határozat nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontban nem döntött.

15. NAPIREND -

Nicrol Bt-vel kötött egészségügyi alapellátási szerződés
módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
Csikós Mihály képviselő: A Doktor úr jelezte, hogy a munkája miatt nem tud itt lenni, de
kérdés esetén készséggel áll a rendelkezésünkre. Az ellátás minősége, időintervalluma a
továbbiakban is változatlanul színvonalas marad és a törvényi előírásoknak megfelelően fog
történni. Jelen szerződés már tartalmazza a kért javításokat.
Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2019. (II.14.) határozata
Nicrol Bt.-vel kötött egészségügyi alapellátási szerződés módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
1./ A Képviselő-testület egyetért a Nicrol Bt. által kért rendelési idő módosításával
a mellékelt megállapodás 3.pontja szerinti részletezésben.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert, hogy az előterjesztés
mellékletét képező fogorvosi tevékenységhez kapcsolódó egészségügyi feladat-ellátási
szerződés módosítását aláírja dr. Németh Norbert fogorvossal, aki a Nicrol Bt. (Lakitelek,
Alkotmány u. 1/d), mint egészségügyi szolgáltató személyes közreműködő tagjaként jár
el.
Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Nicrol Bt.
- Pénzügyi csoport
- Irattár

- 23 -

Megállapodás fogorvosi feladat-ellátási tevékenységre
amely létrejött egyfelől: Lakitelek Önkormányzata (Székhely: Lakitelek, Széchenyi krt. 48.)
Kiss Anita polgármester, mint Megbízó
másfelől: Dr. Németh Norbert fogorvos, aki a Nicrol Bt. (Lakitelek, Alkotmány u 1/d),
mint Egészségügyi szolgáltató személyes közreműködő tagja között, mint Megbízott
az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
1)
A Megbízó kijelenti, hogy a kötelező feladatukat képező egészségügyi alapellátás köréből
a fogorvosi alapellátást Lakitelek teljes közigazgatási területén a felnőtt és gyermek lakosságra
kiterjedően, vegyes fogorvosi praxisban Megbízott útján kívánja elláttatni.
2. a.) Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a fogorvosi ellátás finanszírozására
vonatkozó szerződést az OEP-pel közvetlenül kösse meg és a teljes finanszírozást közvetlenül
kapja meg, annak felhasználásáról a jogszabályban foglaltaknak megfelelően dönthessen.
b.)
Megbízott vállalja, hogy az OEP-től a fogorvosi teendők ellátására rendelkezésre
bocsátott összegből a fogorvosi ellátást folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi
szakmai szabályokban előírt szakmai színvonalon asszisztens közreműködésével biztosítja.
c.)
Megbízott elvállalja, hogy a fenti praxisban a fogorvosi feladatokat területi ellátási
kötelezettséggel a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi, a Lakitelek,
Széchenyi krt. 44/b. szám alatti rendelőben és vállalja az alapellátáshoz szükséges személyi
feltételek biztosítását.
d.) Az alapellátáshoz szükséges tárgyi feltételeket Dr. Németh Norbert tulajdonát képező
felszereléssel biztosítaná a Megbízott, vállalva a rendelkezésre bocsátott eszközök
karbantartatását.
Továbbá vállalja a rendelő 5 évenkénti festését valamint az apróbb javítások elvégzését 50.000
Forint értékhatárig/ év. Ha a szakipari munkát az önkormányzat dolgozói el tudják végezni,
akkor az az Önkormányzat feladata.
3)
Megbízott a fogorvosi alapellátást a lakosság száma szerint meghatározott heti 30 órában,
az alábbi rendelési időben biztosítja:

Kedd: 12.00-20.00
Szerda: 7.00-12.00, 13.00-20.00
Csütörtök: 7.00-13.00 iskola fogászat
Péntek: 7.00-11.00
4)
Megbízott távolléte esetén a helyettesítésről, beleértve annak pénzügyi feltételeit is maga
gondoskodik. A helyettesítés kötelezettsége kiterjed a fogorvosi tevékenység körében
foglalkoztatott munkatárs helyettesítésére is.
5)
Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a fogorvosi ellátáshoz szükséges szakképesítéssel
és a szükséges szakhatósági engedélyekkel. Megbízott kötelessége az ellátáshoz szükséges - a
jogszabályokban előírt szakképesítéssel rendelkező - alkalmazott biztosítása is.
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A Megbízott és alkalmazottai által munkavégzésük során okozott kárért erkölcsi és anyagi
felelősséggel tartoznak. Megbízott kötelezettséget vállal az asszisztensre is kiterjedő orvosi
felelősségbiztosítás megkötésére.
6)
A szerződő felek a szerződést határozatlan időre, de minimum 5 évre kötik és
megállapodnak, hogy 5 évente a szerződés tartalmilag áttekintésre kerül. Jogszabály változás,
egyéb felmerülő kérdések miatt a felek egymáshoz intézett írásbeli nyilatkozatuk alapján
bármikor kezdeményezhetik a szerződés egyes pontjainak illetve egészének módosítását. A
változtatás érvénybe lépéséhez mindkét fél egyhangú egyetértése szükséges.
A szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés írásbeli nyilatkozattal 6 hónapos felmondási idővel
felmondható.
A
Megbízó
a
feladat-átvállalási
szerződést
indoklással
mondhatja
fel,
- ha az orvos a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti,
vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,
- ha az orvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból
elveszti.
7)
A szerződő felek kijelentik, hogy amennyiben a szerződés időtartalma alatt Megbízó az
ellátási körzetben olyan jellegű változtatást eszközöl mely, Megbízott anyagi érdekeit sérti a
finanszírozási összeg csökkenése által, Megbízót kártalanítási kötelesség terheli.
Megállapításánál az elmúlt évi finanszírozási összeget kell alapul venni.
8)
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 4/2000. (11.25.) EüM rendeletben
foglaltakat, valamint a Polgári Törvénykönyv és hatályos más jogszabályok rendelkezéseit kell
alkalmazni.

Lakitelek, 2019. február …..

……………………………………..
Megbízó
Lakitelek Önkormányzata
képv: Kiss Anita polgármester

16. NAPIREND -

…………………………………………
Megbízott
Nicrol Bt.
képv: Dr. Németh Norbert

Falugyűlés és közmeghallgatás időpontjának meghatározása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: A bizottsági ülésen 2019. június 07. 17.00 órai időpontot határoztunk
meg. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a határozattervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2019. (II.14.) határozata
Falugyűlés és közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita előterjesztését megvitatta, és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület döntése értelmében a 2019. évi falugyűlés és közmeghallgatás
időpontja: 2019. június 7. napja, 17:00 óra.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - sajtó
- Irattár

17. NAPIREND -

Lakitelek Önkormányzat képviselő-testületének a szociális célú
tűzifajuttatásról szóló 19/2018.(X.12.) önkormányzati
rendeletének módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet
tartózkodás nélkül elfogadta.

7

igen szavazattal,

ellenszavazat

és

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
A szociális célú tűzifajuttatásról szóló 19/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 1.
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján - figyelembe
véve az Európai Unió vonatkozó jogforrásait is- az önkormányzat által pénzben és
természetben nyújtott szociális ellátásokról és szolgáltatásokról a következő módosító
rendeletet alkotja
1. §
A rendelet 3.§. (1) bekezdése kiegészül az alábbiakkal:
„valamint a Belügyminisztérium BMÖGF/63-12/2018. számú Támogatói Okiratban
meghatározott 853.440.- Ft.- összegben/ 48 m3 keménylombos tűzifa vonatkozásában/.
2. §
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A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.
Lakitelek, 2019. február 14.

Kiss Anita sk.
polgármester

18. NAPIREND -

Gondi Etelka sk.
jegyző helyettesítésével megbízott
aljegyző

Cafetéria juttatás
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: A Kormány módosította a cafetéria elemeket, illetve azok adózását.
A korábbi években az önkormányzati dolgozók 8000 Ft-os étkezési hozzájárulást kaptak,
azonban annak az adózási vonzata jelentősen megemelkedett, így új lehetőség után kellett
néznünk. A Képviselő-testület a költségvetés tárgyalásakor maximálisan támogatta, hogy azt a
8000 Ft-ot továbbra is adjuk meg a dolgozóknak, azonban ennek a legkedvezőbb lehetősége,
ha ezt az összeget Szép Kártya formájában kapják meg havonta. A törvény szabályozza a
polgármesterre vonatkozó cafetéria összegét is, amelyen nem lehet módosítani, de a
Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia.
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szeretném bejelenteni személyes
érintettségemet.
Szavazásra bocsájtom, hogy a személyét érintő ügyben a polgármester szavazhasson.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
hozzájárul, hogy a polgármester a személyét érintő ügyben szavazhasson.
Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsájtom az 1. határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2019. (II.14.) határozata
A polgármester cafetéria juttatása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a polgármester cafetéria juttatásának éves keretösszegét 2019.
évben bruttó 193 250 Ft-ban határozza meg.
2. A Képviselő-testület a polgármester vonatkozásában alkalmazni rendeli el az
előterjesztés mellékletét képező, a Lakiteleki Polgármesteri Hivatalra vonatkozó
cafetéria szabályzatot.
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Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Pénzügyi csoport
- Irattár

Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsájtom a 2. határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2019. (II.14.) határozata
Lakitelek Önkormányzatánál és intézményeinél foglalkoztatott dolgozók cafetéria
juttatása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Lakitelek Önkormányzatánál és intézményeinél foglalkoztatott
dolgozók cafetéria juttatásának éves keretösszegét 2019. évben bruttó 129 120 Ft/fő-ben
határozza meg.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

19. NAPIREND -

- Pénzügyi csoport
- Irattár

Egyéb ügyek

Kiss Anita polgármester: Van-e egyéb ügyek napirendi ponton belül hozzászólás?
Amennyiben nincs, a Képviselő-testület nyílt ülését bezárom, és zárt ülést rendelek el.

kmf.

Kiss Anita
polgármester

Gondi Etelka
jegyző helyettesítésével megbízott
aljegyző
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