JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő - testületének
2019. május 23-i rendes, nyílt üléséről

Rendeletek: 10-14 /2019. (V.24.)
Határozatok: 63-77 /2019. (V.23.)

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 23-án tartott rendes, nyílt
üléséről.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai: Kiss Anita
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Bende László
Csikós Mihály
Dakóné Harkai Csilla
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képviselő
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Tóth Tibor
Gigor Éva
Tóth - Aradi Mónika
Szabó-Zádori Ivett
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Laki-Konyha Kft. üv.
Laki-Gazda Kft, Laki-Park Kft,
Laki Agrár Kft, Tőserdő Kft üv.
Községi Könyvtár int. vez.
Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde int. vez.
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Tóthné Balla Mária
Tóth Sándor
Zoltán Péter
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Nordfest Kft. ügyvezetője

Gondi Etelka
Pap Marianna
Illésné Kissebestyén Annamária
Tóth Ferenc
Szabó Istvánné
Aszódiné Magyar Beáta

Egyéb jelenlévők:

Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselő-testületi ülésen!
Külön köszöntöm Tóth Tibort, a Tiszakécskei Rendőrőrs őrsparancsnokát!
Szeretném bemutatni az aljegyzőnket, Szabó – Zádori Ivettet, aki május 1. óta tölti be ezt a
pozíciót az Önkormányzatnál, és ez az első képviselő-testületi ülése. Sok sikert kívánunk a
munkádhoz!
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 fő képviselőből 7 fő képviselő jelen
van.
Az előzetesen kiküldött napirendhez képest módosítást szeretnék javasolni:
18. sorszámmal szeretném felvenni a „Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázatainak
beadásához szükséges támogató hozzájárulás” tárgyú napirendi pontot. A számozás a
továbbiakban ennek megfelelően módosul.
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Van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtom a módosított napirendet.
A Képviselő-testület a módosított napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

NAPIREND:
1. Lakitelek

Önkormányzatának 2019.
önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

évi

költségvetéséről

szóló

2/2019.(II.15.)

2. A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi költségvetésének

módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester
3. Beszámoló Lakitelek Önkormányzatának 2018. évi gazdálkodásáról

Előadó: Kiss Anita polgármester
4. Beszámoló a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi gazdálkodásáról

Előadó: Kiss Anita polgármester
5. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.14.)

önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester
6. Lakitelek Önkormányzatának a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül

történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többlet szolgáltatás
ellentételezéseként, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló
14/2017. (V.26.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester
7. Lakitelek Önkormányzatának a szociális ellátásokról szóló 11/2017. (IV.14.) önkormányzati

rendeletének módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester
8. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapításával kapcsolatos döntések

Előadó: Kiss Anita polgármester
9. Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi, éves

összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előadó: Kiss Anita polgármester
10. Beszámoló a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Kiss Anita polgármester
11. Beszámoló a Tiszakécske Rendőrőrs 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Kiss Anita polgármester
12. 3129/13 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan használatának ingyenes átengedése

Előadó: Kiss Anita polgármester
13. Önkormányzati lakások pályázat útján történő bérbeadása

Előadó: Kiss Anita polgármester
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14. A Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című

pályázat
Előadó: Kiss Anita polgármester
15. Egészségház felújítására benyújtott pályázat módosítása

Előadó: Kiss Anita polgármester
16. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázathoz az

önerő biztosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester
17. Üdülőterületi fórum időpontjának meghatározása

Előadó: Kiss Anita polgármester
18. Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázatainak beadásához szükséges támogató

hozzájárulás
Előadó: Kiss Anita polgármester
19. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS
20. A Laki-Konyha Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Kiss Anita polgármester
21. A Laki-Agrár Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Kiss Anita polgármester
22. A Laki-Gazda Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Kiss Anita polgármester
23. A Laki-Park Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Kiss Anita polgármester
24. A Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának

jóváhagyása
Előadó: Kiss Anita polgármester
Kiss Anita polgármester: Tekintettel a jelen lévő vendégünkre, javaslom a 11. napirendi pont
előre vételét. Aki ehhez hozzájárul, kérem, kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárul a
11. napirendi pont előre vételéhez.
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11. NAPIREND -

Beszámoló a Tiszakécske Rendőrőrs 2018. évi
tevékenységéről
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Köszönöm Tóth Tibor parancsnok úrnak, hogy eljött! Szeretné-e
kiegészíteni a beszámolót?
Tóth Tibor, a Tiszakécske Rendőrőrs parancsnoka: A beszámoló egy központilag
meghatározott forma szerint történik, így nem is biztos, hogy aktuálisan követi Lakitelek
közbiztonsági-bűnügyi helyzetét. A számok alapján némi növekedés látható bizonyos fajta
bűncselekményeknél, pl. testi sértés, kiskorú veszélyeztetése. Ezek specifikus
bűncselekmények, tehát egy esemény során is elkövethetnek 4-5 ilyen jellegű bűncselekményt
is. Ettől úgy érzem, hogy a Településen nagy problémák nincsenek. A közlekedésbiztonsági
helyzethez annyit tudok hozzátenni, hogy téma a 44-es főúttal kapcsolatos balesetek, a nagyon
veszélyes közlekedési helyzet, de sajnos a Rendőrség ebben a kérdésben önmagában nem
tudja megoldani. Tudja mindenki, hogy milyen fejlesztések várhatóak, és bízunk abban, hogy ez
majd hosszabb távon előre viszi a dolgokat ebben az irányban is. Szeretném az
Önkormányzatnak, a Képviselőknek, a munkatársaknak és külön Polgármester asszonynak
megköszönni az előző évben és az eddigiekben irántunk képviselt jóindulatát és a segítőkész
támogatást. Ugyanígy a Lakiteleki Polgárőrségnek is köszönettel tartozom, hiszen ezek az
eredmények az ők eredményei is. Ha van kérdés, válaszolok.
Mihalik Tibor képviselő: A számok esetében a növekedés azt tükrözi, hogy az adott
bűncselekmények száma megugrott, vagy pedig a felderített, vagy bejelentett események
kapcsán vannak ezek a megugrások? Megnyugtató, hogy kiemelt, klasszikus bűncselekmény
nem volt.
Tóth Tibor, a Tiszakécske Rendőrőrs parancsnoka: Évek óta tapasztalható, hogy a
bűncselekmények száma csökken, de ez nem lesz mindig így. A tavalyi év nagyon pozitív
eredményt hozott. Ebben az évben Lakitelek vonatkozásában több olyan ügy nyomozásának
befejezésére került sor, melyek az előző évekből húzódtak át. Ezek mindig akkor jelennek meg
a hivatalos bűnügyi statisztikákban, amikor befejezésre kerülnek, emiatt van olyan település,
ahol a számok növekedést mutatnak.
Mihalik Tibor képviselő: Belterületen van olyan utca, mely a balesetek szempontjából gyűjtő
utcának számít. Ilyen esetben felül lehet-e vizsgálni a forgalmi rendet?
Tóth Tibor, a Tiszakécske Rendőrőrs parancsnoka: Forgalmi rend változására mi csak
javaslatot tehetünk, de természetesen szoktunk, hiszen, a baleseti helyszínek nyilván vannak
tartva. A közlekedésrendészetben külön emberek feladata a helyszínek elemzése, továbbá,
hogy az adott lehetőségekhez képest az adott intézkedéseket megtegyék a Közútkezelőnek,
helyi önkormányzatnak. A balesetek nagy része a 44-es főúton történik, az pedig nem a
Településhez tartozik.
Mihalik Tibor képviselő: A tőserdei rendezvények rendőrségi szempontból mennyire
számítanak kockázatosnak?
Tóth Tibor, a Tiszakécske Rendőrőrs parancsnoka: Az évértékelőben a
rendezvénybiztosításokról van szó és abban a tekintetben semmiféle rendőrségi intézkedésre
nem került sor. De nem hiszem, hogy az esetleg felmerülő bűncselekményeket ne tudná a
rendőrség kezelni.
Bende László képviselő: Láttam, hogy a szabálysértési feljelentésekben volt egy erős ugrás,
illetve a helyszíni bírsággal sújtott személyek számában is. Ez egy összefüggő eseménysorozat
volt? Ez jellemző, vagy ennek is valami sajátossága van a Településünkön?
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Tóth Tibor, a Tiszakécske Rendőrőrs parancsnoka: Nincs specifikum kiemelve. Megint csak
a 44-es főútvonalat tudom felhozni a közlekedés miatt, másrészt 2018-ban működtettünk egy
mélységi migrációs hálót és az ennek kapcsán észlelt szabálysértések is hozták ezt a sok
intézkedést.
Bende László képviselő: A traffipaxolásból szerzett bevétel kapcsán van-e olyan konstrukció,
amikor az a helyi önkormányzat bevételét képezi? Mert korábban és más településen volt róla
szó, hogy a helyszínen fizetett bírság az önkormányzaté. Létezik ilyen?
Tóth Tibor, a Tiszakécske Rendőrőrs parancsnoka: Nem tudok róla. Ez állami bírság.
Kiss Anita polgármester: Amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2019. (V.23.) határozata
Beszámoló a Tiszakécske Rendőrőrs 2018. évi tevékenységéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tiszakécske Rendőrőrs 2018. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Tiszakécske Rendőrőrs
- Irattár

1. NAPIREND -

Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
Zoltán Péter, a Nordfest Kft. ügyvezetője: Szeretnék hozzászólni!
Kiss Anita polgármester: A Képviselő-testület hozzájárul-e ahhoz, hogy Zoltán Péter szót
kapjon?
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
hozzájárul, hogy Zoltán Péter lakiteleki lakos a napirendi ponthoz hozzászóljon.
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Zoltán Péter, a Nordfest Kft. ügyvezetője: Köszönöm! Tisztelt Képviselő-testület! Most, mint a
Nordfest Kft. ügyvezetője és tulajdonosa szeretnék kérdezni. Az előterjesztésben szerepel,
hogy a Tősfürdő új medencéjének a tervezési költsége 5.651.500 Ft. Tehát 1 db medencének
csak a tervezési költsége ennyi, és azt sem tudjuk, hogy mekkora ez a medence és egy
folyamatosan visszaeső látogatottságú strandról beszélünk. Polgármester asszony egyik video
bejelentkezésében említette, hogy nincs pénz az Egészségházra. Itt most lehetne 5.600.000 Ftot találni rá. Ez az összeg kissé túlzó egy medence tervezésére, amikor nincs pénze az
önkormányzatnak, nincs pénz beruházásokra. Bende László képviselő úr, mint pénzügyi
szakember, tud-e erre valamit mondani? Tehát 5.600.000 Ft-ért terveztet a falu egy medencét,
amit nem tudom, hogy meg fogunk-e valaha építeni, bírja-e a kút, például. Ez rengeteg pénz
egy tervezésre. Ugyanebben az előterjesztésben található 5 millió Ft. a Laki-Konyhára. Milyen
beruházások ezek, amikor nincs pénz a beruházásokra?
Kiss Anita polgármester: Az Önkormányzat minden egyes esetben a szerződéseit úgy köti,
hogy meghatározott összegnél a jogszabály szerint lefuttatja a beszerzési eljárást és a legjobb
ajánlattevővel köti meg a szerződést. A kérdésére válaszolva ez ez esetben is megtörtént és…
Zoltán Péter, a Nordfest Kft. ügyvezetője: Nem ez volt a kérdés. A kérdés, arról szól, hogy
sok pénz ez egy tervezésre.
Kiss Anita polgármester: Ez az Ön megítélése, mert nincs a teljes ismeret birtokában.
Egyébként látni fogja, hogy milyen medencéről van szó, mert nyáron a látványtervet ki fogjuk
helyezni a Tősfürdőbe, hogy az érdeklődők tájékoztatást kapjanak. A másik kérdése a
beruházás a Laki-Konyha Kft-nél. A Konyha bérli az épületet, melyet bérleti szerződés
szabályoz. A Konyha ügyvezetője a bérleti szerződés meghatározott pontja alapján kérte a
beruházás megtérítését.
Zoltán Péter, a Nordfest Kft. ügyvezetője: Megkérdezhetem, mikor történt ez a beruházás?
Kiss Anita polgármester: Még a korábbi években.
Zoltán Péter, a Nordfest Kft. ügyvezetője: Köszönöm szépen!
Kiss Anita polgármester: Van-e a Képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a rendelet-tervezetet.

A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet
tartózkodás nélkül elfogadta.
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igen szavazattal,

ellenszavazat

és

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.)
önkormányzati rendeletének módosítása
1. §
Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) rendelet (a
továbbiakban rendelet) 2. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
2. §
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/1/ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2019. évi
költségvetésének
- bevételi főösszegét
1 007 974 340 Ft-ban
- kiadási főösszegét
1 424 091 692 Ft-ban
- költségvetési hiány összegét
416 117 342 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

102 244 310 Ft
313 873 032 Ft

2. §
A rendelet 3. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE
3. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi működési költségvetését jelen rendelet 1.sz.
mellékletének részletezése szerint 835 746 702 Ft bevétellel és 706 106 370 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 468 573 479 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 2019. évi költségvetését 5 847 296 Ft
működési bevétellel, 76 973 223 Ft működési kiadással, 1 000 000 Ft felhalmozási kiadással,
69 452 567 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 2. sz. mellékletének
részletezése szerint.
4. §
A rendelet 5. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A GONDOZÁSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSE
5. §
A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2019. évi költségvetését 25 622 600 Ft működési
bevétellel, 63 000 Ft felhalmozási bevétellel, 87 394 256 Ft működési kiadással, 69 420 000 Ft
felhalmozási kiadással, 68 255 624 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3.
sz. mellékletének részletezése szerint.
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5. §
A rendelet 6. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE
6. §
A Képviselő-testület a Községi Könyvtár 2019. évi költségvetését 50 000 Ft működési
bevétellel, 13 704 354 Ft működési kiadással, 920 000 Ft felhalmozási kiadással, 14 492 598 Ft
intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint.
6. §
A rendelet 9. § helyébe az alábbi szöveg lép:
TARTALÉK KÉPZÉSE
9. §
/1/ A Képviselő-testület 2019. évi költségvetésében 3 500 000 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: 850 471 Ft
/6/ Módosított pénzmaradvány tartalék: 24 091 828 Ft
A költségvetésben szereplő tartalékok mindösszesen: 43 876 780 Ft.
7. §
A rendelet 1. sz. és 1.1.sz. melléklete módosul a jelen rendelet 1.sz. melléklete szerint.
A rendelet 2. sz. melléklete módosul a jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint.
A rendelet 3. sz. melléklete módosul a jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint.
A rendelet 4. sz. melléklete módosul a jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint.
A rendelet 6. sz. melléklete módosul a jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint.
A rendelet 7. sz. melléklete módosul a jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint.
A rendelet 9. sz. melléklete módosul a jelen rendelet 7. sz. melléklete szerint.
8. §
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Lakitelek, 2019. május 23.

Kiss Anita sk.
polgármester

Gondi Etelka sk.
jegyző
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2. NAPIREND -

A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi
költségvetésének módosítása
/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
64/2019. (V.23.) határozata
A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi költségvetésének
módosítása
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
költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.

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

3. NAPIREND -

Beszámoló Lakitelek Önkormányzatának 2018. évi
gazdálkodásáról
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Szóban szeretném kiegészíteni az előterjesztést. Az elmúlt évben
amellett, hogy magas színvonalon működtettük az intézményeket, a pályázatok önerejét és a
menet közben felmerülő költségeket is finanszíroznunk kellett. Számos adósságot örököltünk az
előző ciklusból, de a Démász Zrt. felé az utolsó részletet is ki fogjuk fizetni idén szeptemberben.
Látható, hogy az önkormányzat gazdálkodása igen eredményes, hiszen a 2018. évi módosított
pénzmaradvány 451.485.490 Ft, ebből pedig kötelezettséggel terhelt 333.017.755 Ft. Tehát,
jelentős pénzeszköz maradt az önkormányzat számláján, ezzel kezdtük az idei évet, így a
2019. évre betervezett beruházások maradéktalanul el tudnak indulni. Kiemelném a Gondozási
Központ fejlesztését, hiszen nem herdáltuk el a Magyari - hagyatékból származó pénzt, hanem
további önerővel kiegészítjük, és 6 férőhellyel bővítjük az intézményt. Ezen kívül az
Egészségházat szeretnénk megvalósítani. A korábban elkészült tervek a jelenlegi árakkal nem
megvalósíthatóak, így át kellett dolgoznunk, hogy megfeleljünk a jogszabályoknak és azoknak
az ágazati eljárási szabályoknak, melyeknek egy egészségügyi intézmény vonatkozásában
megfelelni szükséges. Továbbá azt a pénzt, amivel ki kell pótolni a pályázaton megnyert
összeget, biztonsággal hozzá tudjuk tenni, hitel felvétele nélkül. Az új koncepció mostanra
kapott zöld utat, ehhez azonban módosítani kellett a Támogatási Szerződést is. Amikor
pénzmaradványról beszélünk, látható, hogy egy önkormányzatnak hosszú távra kell terveznie,
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nem csak az adott tárgyévre. Ahhoz, hogy a későbbiek során is tudjanak fejlesztések
megvalósulni, szükséges, hogy a következő ciklusban felálló képviselő-testület rendelkezzen
olyan anyagokkal, melyet sajnos mi annak idején nem kaptunk. Mi a nulláról indultunk, de
készülünk a következő 5 évre is. A meglévő beruházások mellett utak fejlesztésére is készülünk
és folyamatban vannak az engedélyek is. Annak ellenére, hogy ilyen jelentős pénzösszeggel
tud gazdálkodni az önkormányzat, nehéz időszakon vagyunk túl, és az ellenőrzések, melyeket
kaptunk, azt mutatták, hogy szabályszerűen lettek teljesítve a határidős kötelezettségeink. Vane kérdés, hozzászólás?
Dékány Zoltánné képviselő: Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik ebben a
munkában részt vettek! Nehéz úgy gazdálkodni kevés pénzből, hogy a működési színvonalat is
megtartsuk, programokat, rendezvényeket szervezzünk. A fejlesztések és a számlák kifizetése
mellett tudtuk támogatni azokat az embereket is, akiknek az adójuk kifizetése gondot okozott
volna a megélhetésükben. Mindannyian nagyon jó összefogásban dolgoztunk és példás
eredményt értünk el. Köszönöm szépen!
Bende László képviselő: Köszönöm én is mindenkinek ezt a komoly szakmai munkát! Zoltán
Péter megszólítására nem reagáltam, elnézést kérek, ezt most pótolom. Én is nagyon bízom
benne, hogy a medence kapcsán kevesebb lesz a költségvetés, mert nagyon rossz látni ekkora
tervezési költséget, de ez csak egy keret. Én örülnék legjobban, ha alakulna a piaci helyzet és
kevesebbe kerülne. 3-4 évvel ezelőtt ez más összeg lett volna, de látjuk az áremeléseket más
pályázatoknál is.
Kiss Anita polgármester: Van-e további 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
11/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásáról
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A RENDELET HATÁLYA
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatának költségvetési szerveire, Polgármesteri
Hivatalára, Képviselő-testületére és bizottságaira.
A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE
2. §
1./ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakitelek Önkormányzat 2018. évi
zárszámadásának
- 2018. évi bevételi főösszegét 1 438 134 989 Ft-ban
hagyja jóvá
Ebből felhalmozási célú bevétel 315 852 687 Ft
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működési célú bevétel
944 413 393 Ft
finanszírozási célú bevétel 177 868 909 Ft
- 2018. évi kiadási főösszegét
hagyja jóvá
Ebből felhalmozási célú kiadás
működési célú kiadás
finanszírozási célú kiadás

986 649 499 Ft-ban
136 539 563 Ft
833 835 433 Ft
16 274 503 Ft

A zárszámadást az önkormányzat Képviselő-testülete 451 485 490 Ft bevételi többlettel hagyja
jóvá a rendelet 1., 1.1., 5. és 8. sz. mellékletei alapján.
2./ Az Önkormányzat működési támogatását 501 501 502 Ft-tal hagyja jóvá.
Ebből:
Általános működési támogatás
Köznevelési feladatok támogatása
Szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Kulturális feladatok támogatása
Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek

119 228 307 Ft
179 196 786 Ft
175 230 845 Ft
6 843 471 Ft
20 884 914 Ft
117 179 Ft

3./ Az Önkormányzat közhatalmi bevételét 192 122 055 Ft-tal hagyja jóvá.
Ebből:
Helyi adó
169 940 744 Ft
Gépjárműadó
18 521 568 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel
3 659 743 Ft
4./ Az Önkormányzat intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését a 2., 3. és 4.
számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
5./ A Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység / kiadási főösszegét 75 043 864 Ft-ban
fogadja el /2. sz. melléklet/
Kiemelt előirányzatonként:
- személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulék
- dologi kiadás
- működ.célú pe.átadás
- felhalmozási kiadás
- függő, átfutó kiadás

53 529 244 Ft
10 885 965 Ft
9 581 975 Ft
99 018 Ft
707 662 Ft
240 000 Ft

6./ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint
hagyja jóvá: /5. sz. melléklet /
személyi juttatások
munkaadót terhelő járulék

203 799 636 Ft
40 153 270 Ft
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dologi kiadások
egyéb működési célú kiadások
ellátottak pénzbeli juttatásai
felhalmozási kiadások
finanszírozási kiadások
KIADÁS MINDÖSSZESEN

226 432 300 Ft
347 761 248 Ft
15 688 979 Ft
136 539 563 Ft
16 274 503 Ft
986 649 499 Ft

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ALAKULÁSA
3. §
Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület 136 539 563 Ft
összeggel hagyja jóvá jelen rendelet 1.1., 2., 3., 4. és 8. sz. mellékletei alapján.
Önkormányzat költségvetéséből
Polgármesteri Hivatal költségvetéséből
Gondozási Központ költségvetéséből
Községi Könyvtár költségvetéséből

122 454 210 Ft
707 662 Ft
4 989 302 Ft
8 388 389 Ft

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI, KIADÁSAI
4. §
Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásában uniós támogatással számol az alábbiak szerint:
Megnevezés

Támogatás

Saját erő

EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése 45 746 855 Ft
EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése 27 374 336 Ft
TOP-3.1.1 Kerekdomb kerékpárút építés
232 800 000 Ft
VP-6.7.2.1 Dűlőutak stabilizációja
42 969 410 Ft

Össz.kiadás
37 493 498 Ft
24 874 043 Ft
514 100 Ft
1 360 000 Ft

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA
5. §
Lakitelek Önkormányzata 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát (a rendelet 6. sz.
melléklete tartalmazza) az önálló intézmények mérlegadatai alapján
3 880 389 743 Ft-ban állapítja meg
a Képviselő-testület. A növekedés mértéke az előző évhez képest 268 453 035 Ft.
Az önkormányzat leltáraiban kimutatott ingatlan vagyon a Holt-Tisza hídjának felújítására
fordított összeg (1 551 000 Ft), a nem önkormányzati területre eső csatornázás (101 947 084
Ft), ceglédi hulladéklerakó (38 895 000 Ft) beruházás eltéréssel egyezik az ingatlan vagyon
kataszterben kimutatott ingatlan vagyonnal. Ezek a vagyontárgyak fekvésük miatt a lakiteleki
kataszter nyilvántartásban nem szerepelnek. (6.1. sz. mell.)
A PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
6. §
Az Önkormányzat módosított pénzmaradványának összege:
451 485 490 Ft
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ebből:
Polgármesteri Hivatal mód. pm.
Gondozási Központ mód. pm.
Községi Könyvtár mód. pm.
Önkormányzat mód. pm.

2 673 360 Ft
62 873 032 Ft
81 756 Ft
385 857 342 Ft

Kötelezettséggel terhelt pm.
Technikai pm.
Szabad pm.

333 017 755 Ft
72 281 751 Ft
46 185 984 Ft

INTÉZMÉNYEK ÁLLANDÓ DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA
7. §
Eng. álláshely
Önkormányzat
Közösségi tér
Településüzemeltetés
Védőnői szolgálat
Egyéb város
Önkormányzati jogalkotás
Kemping
EFOP
Polgármesteri Hivatal

foglalk. létszáma

23,00 fő
1,00 fő
12,00 fő
2,00 fő
8,00 fő
0,00 fő
0,00 fő
0,00 fő
17,00 fő

26,00 fő
1,00 fő
11,00 fő
2,00 fő
5,00 fő
2,00 fő
1,00 fő
4,00 fő
14,00 fő

3,00 fő

3,00 fő

17,00 fő

16,00 fő

közfoglalkoztatottak:

10,00 fő

13,00 fő

MINDÖSSZESEN:

70,00 fő

72,00 fő

Községi Könyvtár
Gondozási Központ
Összesen

60,00 fő

59,00 fő

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
8. §
Az Önkormányzat által különböző jogcímeken adott közvetett támogatások összegét a
képviselő-testület 780 297 Ft-ban állapítja meg /7. sz. melléklet/.
ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BESZÁMOLÓ
9. §
Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a rendelet 8. sz. melléklete
tartalmazza.
HITELÁLLOMÁNY ÉS TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA HITELEZŐK, LEJÁRAT, ÉS ESZKÖZ
SZERINTI BONTÁSBAN
10. §
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Hitelállománnyal Lakitelek Önkormányzata nem rendelkezik, az adott kölcsönök alakulását e
rendelet 9.sz melléklete tartalmazza.

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK
11. §
A több éves kihatással járó pénzügyi döntések saját erő alakulását e rendelet 10. sz. melléklete
tartalmazza.
RÉSZESEDÉSEK
12. §
Az önkormányzat részesedéseit jelen rendelet 11. sz. melléklete mutatja be.

A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETBEN ÉS AZ UTOLSÓ KÖLTSÉGVETÉSI
MÓDOSÍTÁSBAN KIMUTATOTT MÓDOSÍTOTT
ELŐIRÁNYZAT ELTÉRÉSE
13. §
A zárszámadási rendelet és az utolsó költségvetés módosítás előirányzatai közötti eltérés az
alábbiakból adódik: 2018. évi kompenzáció előleg elszámolása 109 526 Ft. A Laki-Gazda Kftnek adott 49 712 000 Ft törzstőke emelés módosítása működési célú pénzeszköz átadásról
beruházásra. Az októberi normatíva felmérés eredményének elszámolása állami támogatásra
és tartalékra.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. § .
1./ Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Lakitelek, 2019. május 23.

Kiss Anita sk.
polgármester

4. NAPIREND -

Gondi Etelka sk.
jegyző

Beszámoló a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti
Társulás 2018. évi gazdálkodásáról
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
Aszódiné Magyar Beáta, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője: Szeretném
megköszönni az Önkormányzatnak, hogy mindig nagy figyelmet fordít arra, hogy az óvodánk
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épületei folyamatosan meg tudjanak újulni és szépülni! A beszámolót annyival egészítettem ki,
hogy az intézményekben milyen eszközbeszerzések és karbantartási munkálatok történtek.
Kiss Anita polgármester: Mi is köszönjük, hiszen ahhoz, hogy ez így tudjon működni, nagyon
fontos a kommunikáció és az együttműködés.
Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a határozattervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2019. (V.23.) határozata
A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi zárszámadásának
elfogadásáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi
zárszámadását elfogadja.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

5. NAPIREND -

- Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
Mihalik Tibor képviselő: A rendelet módosítása arra vonatkozik, hogy minden képviselőtestületi ülés meg lesz tartva, azonban kicsi rugalmasságot kap az Önkormányzat.
Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet
tartózkodás nélkül elfogadta.
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7

igen szavazattal,

ellenszavazat

és

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.14.)
önkormányzati rendelet módosítása
Lakitelek Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 1. pontja felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Lakitelek Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzat 11. §-a az alábbiak szerint
módosul:
A Képviselő-testület rendes ülése
11. §
A Képviselő-testület a munkatervben meghatározottak alapján minden hónapban egy rendes
ülést tart.
2.§
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

Lakitelek, 2019. május 23.

Kiss Anita sk.
polgármester

6. NAPIREND -

Gondi Etelka sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzatának a hivatali helyiségen kívüli és a
hivatali
munkaidőn
kívül
történő
házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és a többlet szolgáltatás
ellentételezéseként, valamint az anyakönyvvezető részére
fizetendő díj mértékéről szóló 14/2017. (V.26.) önkormányzati
rendeletének módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: A korábbi rendelet szabályozta a külső helyszínen tartott esküvők
helyszínét. A lakossági kéréseknek ismételten eleget tudunk tenni a rendelet jóváhagyásával,
hiszen egyre több megkeresés érkezik hozzánk különböző helyszínekre vonatkozóan. Ha a
helyszín megfelel a törvényi és jogszabályi előírásoknak, én nem látom akadályát, hogy ezeknek
a kéréseknek eleget tegyünk. Javaslom a Képviselő-testület számára a rendelet-módosítás
elfogadását.
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a rendelet-tervezetet.
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A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet
tartózkodás nélkül elfogadta.

7

igen szavazattal,

ellenszavazat

és

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többlet szolgáltatás
ellentételezéseként, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló
14/2017. (V.26.) önkormányzati rendeletének módosítása
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat
rendeli:
1. §
Lakitelek Önkormányzat 14/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli
és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a
többlet szolgáltatás ellentételezéseként, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj
mértékéről 1. § b.) pontja az alábbiak szerint módosul:
1. § b.) Hivatali helyiségen kívüli helyszín: a 3. § (5) bekezdésében foglalt feltételeknek
megfelelő helyszín.
2. §
3. § (5) bekezdése kiegészül az alábbi mondattal:
A külső helyszínen kérelmezett szertartás megtartása előtt az anyakönyvvezetőnek kötelező
helyszíni szemlén meggyőződni a helyszín megfelelőségéről, melyről köteles jegyzőkönyvet
készíteni.
3. §
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

Lakitelek, 2019. május 23.

Kiss Anita sk.
polgármester

Gondi Etelka sk.
jegyző
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7. NAPIREND -

Lakitelek Önkormányzatának a szociális ellátásokról szóló
11/2017. (IV.14.) önkormányzati rendeletének módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: A bizottsági ülésen módosító javaslatként hangzott el, hogy csak az
állandó lakhellyel rendelkező személyek kaphassák ezt a támogatást. Én nem zárnám ki a
tartózkodási hellyel rendelkező személyeket sem, de az ezzel való visszaélés elkerülésére
javaslom az előterjesztést úgy módosítani, hogy „a rendelet kihirdetésekor az a lakiteleki
lakcímmel rendelkező lakos”. Tekintve, hogy minden évben felül kell vizsgálni ezt a rendeletet
az összeg vonatkozásában, beiktatásra kerülne, hogy „július 15-ig felülvizsgálatra kerülne a
jogosultság és az összeg is.” Mindig az adott tárgyévi költségvetés lehetőségei határozzák meg
azt, hogy a Képviselő-testület milyen összegről dönt. Van-e kérdés, hozzászólás?
Dékány Zoltánné képviselő: A lakosság érzékelhette a megválasztásunk óta, hogy számunkra
az itt élő emberek a fontosak és az elsődlegesek, ezért sok féle támogatással próbáljuk
könnyíteni az életüket. Mindenképpen támogatom ezt a napirendi pontot.
Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a rendelet-tervezetet a következő módosítással:
- A 15. § (1) bekezdésében az szerepeljen, hogy „a rendelet kihirdetésének napján az a
lakiteleki lakcímmel rendelkező lakos”
- A (2) bekezdésben pedig, hogy „minden év július 15. napjáig felülvizsgálatra kerül a
jogosultság és a támogatás összege, az adott évi költségvetés lehetőségeinek ismeretében”
A Képviselő-testület a módosított rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 11/2017.
(IV.14.) önkormányzati rendelet módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) b) pontjában, a 26. §-ában, a 32.
§ (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, a 132. § (4)
bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
5. § kiegészül a
(3) Alanyi jogon járó pénzellátás
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2. §
11. Alanyi jogon járó pénzellátás
15. §
(1) Az a rendelet kihirdetésének napján lakiteleki lakcímmel rendelkező lakos, aki a tárgyév
augusztus 31. napján
- a 65. életévét betölti, valamint
- az a tanulói jogviszonnyal rendelkező, aki a 6. életévét betölti, de a 19. életévét
még nem tölti be
egyszeri 7.500.- Ft pénzbeli támogatásban részesül.
(2) Minden év július 15. napjáig felülvizsgálatra kerül a jogosultság és a támogatás összege,
az adott évi költségvetés lehetőségeinek ismeretében.
3. §
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

Lakitelek, 2019. május 23.

Kiss Anita sk.
polgármester

8. NAPIREND -

Gondi Etelka sk.
jegyző

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapításával kapcsolatos
döntések
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom az 1. határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2019. (V.23.) határozata
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának elfogadása
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
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Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratát az alábbiak szerint elfogadja.

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
- Irattár

kirat száma:1/2019.
Alapító okirat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye:
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 6065 Lakitelek, Kiss János utca 1/a
1.2.2. telephelyei:
telephely megnevezése

telephely címe

1.
6065 Lakitelek, Széchenyi körút 102.
2.
6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2.

2.

A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével
összefüggő rendelkezések:

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2019.07.01
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Lakitelek Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.
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3.

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete:

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Lakitelek Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.
4. A költségvetési szerv tevékenysége:
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1 pontjában meghatározott
óvodai nevelés, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja alapján óvodai ellátás, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1)
bekezdésében meghatározott bölcsődei ellátás.

4.2.

1.
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
851020

szakágazat megnevezése
óvodai nevelés

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. A jóváhagyott helyi óvodai Pedagógiai Program szerinti óvodai nevelés;
1.2. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése
2.1.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- mozgáskorlátozott gyermek
- alig látó, gyengén látó gyermek
- nagyothalló gyermek
- enyhén értelmi fogyatékos gyermek
- beszédfogyatékos gyermek
- autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek
- a fejlődés egyéb pszichés zavarával küzdő gyermek
2.1.2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek
nevelése
2.1.3. Kiemelten tehetséges gyermek nevelése
1.3.

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése az
Óvodai fejlesztő program megszervezésével.

4.3.2.

A családban nevelkedő elsődlegesen 3 éven aluli gyermekek, sajátos nevelési
igényű gyermekek és fogyatékos gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű
gondozását és nevelését biztosító bölcsőde működtetése, a jóváhagyott bölcsődei
Szakmai Program szerinti bölcsődei ellátás

4.3.3.

Módszertani szakirányítás (un.: jó gyakorlat átadása, terjesztése)
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4.3.4.

Intézményi gyermekétkeztetés köznevelési intézményben: óvodában és
általános iskolában. Gyermekétkeztetés bölcsődei ellátottak részére.
Munkahelyi étkeztetés (dolgozók) óvodában, általános iskolában és
bölcsődében.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1.
2.

kormányzati funkciószám
091110
091120

3.
4.
5.

091140
096015
096025

6.

104031

7.

104035

8.

104036

9.

109020

kormányzati funkció megnevezése
óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
munkahelyi étkeztetés köznevelési
intézményben
gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében
történő ellátása
gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok
nappali intézményében
munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni
ellátását biztosító intézményben
szociális szolgáltatások módszertani
szakirányítása

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Lakitelek Önkormányzatának közigazgatási területe
5. A költségvetési szerv szervezete és működése:
5.1.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény, „a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben” szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet
alapján
pályázat
útján,
öt
év
határozott
időre
bízza
meg.
Pályáztatás nélkül legfeljebb 1 évre nevezhető ki intézményvezető. Az intézmény vezetője
felett az egyéb munkáltatói jogokat Lakitelek Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja.
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogszabályt szabályozó jogszabály

1.

közalkalmazotti jogviszony

2.
3.

megbízásos jogviszony
munkaviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
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6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések:
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda-bölcsőde
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1. pontjában meghatározott óvodai nevelés
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv az intézményi
költségvetésében jóváhagyott előirányzatok keretei között önállóan gazdálkodik. A
költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a pénzügyi gazdálkodási
feladatait munkamegosztási megállapodás alapján a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal látja
el.
6.2. A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
Feladat ellátási hely megnevezése

tagozat
megjelölése
-

1.

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
6065 Lakitelek, Kiss János utca 1/a

2.

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
6065 Lakitelek, Széchenyi körút 102.

-

3.

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2.

-

maximális gyermek-,
tanulólétszám
(óvodai ellátásban) 125 fő
(óvodai ellátásban) 50 fő
(bölcsődei ellátásban) 54
fő

6.3.

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti rendelkezés joga
vagy a vagyon használati joga

1.

6065 Lakitelek, Kiss János utca
1/a

282

2.

6065 Lakitelek, Széchenyi körút
102.

1157

3.

6065 Lakitelek, Petőfi Sándor
utca 2.

588

a Lakitelek Önkormányzata 1/1
arányú tulajdonjoga alapján
gyakorolja a vagyon feletti
rendelkezési jogot
a Lakitelek Önkormányzata 1/1
arányú tulajdonjoga alapján
gyakorolja a vagyon feletti
rendelkezési jogot
a Lakitelek Önkormányzata 1/1
arányú tulajdonjoga alapján
gyakorolja a vagyon feletti
rendelkezési jogot

- 24 -

az
ingatlan
funkciója,
célja
óvoda

óvoda

bölcsőde

7.

Záró rendelkezés:

Jelen alapító okiratot 2019. július 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Lakitelek, „időbélyegző szerint”
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
67/2019. (V.23.) határozata
Vezetői pótlékok meghatározása
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint elfogadja a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményére vonatkozóan a vezetői pótlékok százalékos
megállapítását 2019. július 1. napi hatállyal.
Pótlék
megnevezése
intézményvezetői

Lehetséges
pótlék
73.080 –
146.160,- Ft
40-80%

az
intézményvezetőhelyettesi,

36.540 –
73.080,- Ft
20-40%

munkaközösségvezetői
szakmai vezető
bölcsőde

9.135 –
18.270,- Ft
5-10%
-

Javasolt pótlék
- első megbízás
esetén: 50 %
- második
megbízás
esetén: 60%
- utána 80%
első megbízás
esetén: 30 %
- második
megbízás
esetén: 35%
- utána 40%

91350.-

megbízás első öt
évében: 5 %
öt év után: 10%
első megbízás
esetén: 15%
- második
megbízás
esetén: 17%
- utána 20%

9.135.-
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109.620.-

146.160.54.810,63.945,

73.080,-

18.270.27.405.31.059.-

36.540.-

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
- Irattár

Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsájtom a 3. határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2019. (V.23.) határozata
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) megbízása
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (6065
Lakitelek, Kiss János u. 1/a) óvodavezető feladatainak ellátásával 2019. július 1. napjától
2023. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időre Aszódiné Magyar Beátát, az
intézmény óvodapedagógus munkakörben határozatlan időre kinevezett közalkalmazottját
bízza meg.
Alapilletményét pedagógus fokozatának megfelelően, míg intézményvezetői pótlékát a
Képviselő-testület határozatában elfogadottak szerint állapítja meg.
Havi illetménye:
Tárgyhavi alapilletmény
Intézményvezetői pótlék:
Összesen:

319 725.- Ft
91 350.- Ft
411 075.- Ft

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

9. NAPIREND -

- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
- Irattár

Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek 2018. évi, éves összefoglaló ellenőrzési jelentése
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: A Belső ellenőr úr sajnos nem tud itt lenni az ülésen. Volt korábban
egy Állami Számvevőszék ellenőrzés, melynek hamarosan várható utóellenőrzése.
Szabálykövető önkormányzatként igyekszünk a lehető legjobban megfelelni, mégis voltak olyan
hiányosságok, melyeket pótolnunk kellett. Erre hoztunk egy intézkedési tervet, melynek minden
pontjával sikerült teljesíteni a hiányosságokat. 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
69/2019. (V.23.) határozata
Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi, éves
összefoglaló ellenőrzési jelentése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
2018. évi összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentését jóváhagyja.

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Molnár István belső ellenőr
- Irattár
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2018. évi
Összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
A Lakitelek Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél
lefolytatott belső ellenőrzési tapasztalatokról
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Kormányrendelet, (a továbbiakban Bkr.) 49.§ (1) bekezdés értelmében a belső ellenőrzési
vezető felelős az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért, melyet a Bkr. 49§ (3a) bekezdése
értelmében,
„(3a) A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi
önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített
éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási
rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
Az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést a Bkr. 48.§ ban foglaltak figyelembe vételével
állítottam össze.
I
A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48.§
a.) pont.)
I/1 Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § a)
pont).
I/1/a.) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések
összesítése.
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi Belső ellenőrzési terve szerint az
alábbi ellenőrzéseket kellett elvégezni:



Lakitelek Laki-konyha Kft, a Kft működésének szabályozottsága
Szivárvány Óvoda Lakitelek A gazdálkodás szabályozottsága, szabályossága, bizonylati
rendre vonatkozó szabályok érvényesülése
A 2018. évben az alábbi ellenőrzéseket végeztem.









Lakitelek Laki-Gazda Nonprofit Kft Tőkerendezés eljárásának ellenőrzése,
A Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezetőjének tett javaslatok intézkedési terv készítésére.
A Tőserdő Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyvezetőjének tett
javaslatok intézkedési terv készítésére
Lakitelek Laki-Gazda Nonprofit Kft Tőkerendezés eljárásának ellenőrzése,
Az ellenőrzés tárgya: A tőkeemeléssel kapcsolatban keletkezett dokumentumok
Az ellenőrzés célja: annak feltárása, hogy a van –e akadálya a mielőbbi tőkeemelésnek.
Az ellenőrzés során alkalmazott módszer: helyszíni ellenőrzés keretében a bizonylatok
tételes ellenőrzése, az érintettekkel interjúkészítés, a munkatársak kikérdezése.
A Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezetőjének tett javaslatok intézkedési terv készítésére.
Az ellenőrzés tárgya: az intézkedési tervet megalapozó bizonylatok.
Az ellenőrzés célja: annak feltárása, hogy az intézkedési tervben foglaltak biztosítják-e,
az ÁSZ ellenőrzési jelentésében foglalt ellenőrzési tapasztalatok hasznosítását.
Az ellenőrzés során alkalmazott módszer: helyszíni ellenőrzés keretében a bizonylatok
tételes ellenőrzése, az érintettekkel interjúkészítés, a munkatársak kikérdezése.
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A Tőserdő Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyvezetőjének
tett javaslatok intézkedési terv készítésére.
Az ellenőrzés tárgya: az intézkedési tervet megalapozó bizonylatok.
Az ellenőrzés célja: annak feltárása, hogy az intézkedési tervben foglaltak biztosítják-e,
az ÁSZ ellenőrzési jelentésében foglalt ellenőrzési tapasztalatok hasznosítását.
Az ellenőrzés során alkalmazott módszer: helyszíni ellenőrzés keretében a bizonylatok
tételes ellenőrzése, az érintettekkel interjúkészítés, a munkatársak kikérdezése.

I/1/b.) Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, ártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett
jelentések száma és rövid összefoglalása.
Az önkormányzat által ellenőrzés alá vont intézményei, gazdasági társaságai
tevékenységei közül egyiknél sem került sor a címben szereplő megállapításokra, tehát
egyetlen egy ilyen jelentés nincs a beszámolási időszakban.
I/2 A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők
bemutatása(Bkr.48.§ ab.) pont).
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX Törvény 119.§ (4)
bekezdése értelmében,
” A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső
ellenőrzés működtetéséről, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett
módszertani útmutatók, és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok
figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni
kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.”
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Bkr.) 15§ (7) bekezdése, a.)
pontja értelmében,
„Az önkormányzati költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja,
a)6 az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott, vagy
polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr.”
A hivatal a fenti jogszabályi előírásra figyelemmel polgári jogi szerződés keretében
határozatlan idejű Megbízási szerződést kötött a belső ellenőrrel a feladatok
elvégzésére.
A hivatal által megbízott személy a 2011. évi 195. törvény 70.§ (4) bekezdésében
rögzített előírásoknak maradéktalanul megfelel.
Feladatait Belső ellenőrzési vezetőként látja el.
A megbízási szerződés szerint 2018. évben a belső ellenőr 30 revizori napot volt köteles
teljesíteni.
A fenti számú revizori napból 15 revizori napot teljesítettem, melyet a megbízó által
meghatározott feladatok elvégzésére fordítottam.
A belső ellenőrzési tevékenység ellátásának minősége száz százalékban megfelel a
jogszabályi előírásoknak.
A személyi és tárgyi feltételek megfelelőek.
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A hivatal mindenkor biztosítja a belső ellenőrzés adminisztrációs munkájához szükséges
humán erőforrásokat.
Az ellenőrzési megállapításokat az ellenőrzött szervezetek
dolgozóival, minden esetben, érdemben meg tudjuk vitatni.

vezetőivel,

érintett

Az ellenőrzött szervezetek dolgozói, illetve az ellenőrzésben közreműködők igen
konstruktívak.
Tapasztalatom szerint kifejezetten hatékony az ellenőrzés folyamán történő
megbeszélés. Ekkor az érintett dolgozó azonnal hasznosítja az ellenőrzés tapasztalatait.
I/2/a). A belső ellenőrzési egység (ek) humánerőforrás ellátottsága.
A Bkr. 31. § (1) bekezdés értelmében,
„ A belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállítja
a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.”
(2) Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés
alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló
erőforrásokon kell alapulnia.
A kapacitás ellátottságot a 2018. évben érvényes Megbízási szerződésben foglaltak,
valamint a 2018. évi munkanapok egymáshoz viszonyításával mutatom be.
A megbízási szerződés szerint 2018. évben összesen 30 nap áll a belső ellenőr
rendelkezésére.
Ezt növeli a 3 nap továbbképzés, és a 6 nap egyéb munkavégzés.
Például. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, éves ellenőrzési jelentés
elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.
A 2018.évi munkanapok száma összesen 250 nap.
2018.évben összesen 0,16 fő a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrás.
(39nap/év:250nap/év= 0,156 fő kerekítve 0,16 fő/év)
Az ellenőrzési tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás,
rendelkezésre állt, mert a tervet a rendelkezésre álló erőforrás figyelembe vételével
készítettem.
A képzettség, és a gyakorlati tapasztalat teljes mértékben megfelelő.
Informatikai ellenőrzésre nem került sor, mert tervezve sem volt, de betervezés esetén
külső szakértő igénybe vétele válna szükségessé.
A belső ellenőr, kötelező továbbképzése a beszámolási időszakban megtörtént, így a
két évenkénti kötelező továbbképzés teljesítve van.
Mind e mellett a jogszabályváltozások miatt mindenkor aktuális továbbképzésen is részt
vett a belső ellenőr.
A belső ellenőr rendelkezik az Áht. 70.§ (4) bekezdésében előirt engedéllyel.
I/2/b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális
függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19 § alapján).
A belső ellenőr a tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének –jegyző- közvetlenül
alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a jegyzőnek küldi meg.
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A belső ellenőr nem vesz részt a költségvetési szerv operatív működéssel kapcsolatos
feladatok ellátásában.
I/2/c.) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20§ alapján)
2018. évben az ellenőrzött területeken összeférhetetlenségi eset nem fordult elő.
I/2/d.) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása.
Az Bkr. 25. § a szerint,
„ A belső ellenőr jogosult:
a) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemmel az
ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére;
b) az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél az ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó, minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba, a
közszolgálati alapnyilvántartásba és más dokumentumokba, valamint elektronikus
adathordozón tárolt adatokba betekinteni a külön jogszabályokban meghatározott
adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírások betartásával, azokról
másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni, indokolt esetben az eredeti
dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett jegyzőkönyvben rögzítetten átvenni,
illetve visszaadni;
c) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjétől és bármely alkalmazottjától
írásban vagy szóban információt kérni;
d) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység működésével és gazdálkodásával
összefüggő kérdésekben információt kérni más szervektől a belső ellenőrzési vezető
jóváhagyásával;
e) a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni.”
Az ellenőrzött időszakban, azaz 2018. évben a fentiekben megfogalmazott
jogosultságokkal kapcsolatos problémák, korlátozások nem merültek fel.
I/2/e.) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők.
Erőforrás ellátottsággal semmi probléma nem merült fel a beszámolási időszakban.
Az információ ellátottság tökéletesen megfelel a belső ellenőrzési feladatok ellátásának.
I/2/f.) Az ellenőrzések nyilvántartása.
Az elvégzett belső ellenőrzésekről, az iratkezelési szabályoknak megfelelő, iktatott
bizonylatok irattári nyilvántartásával teszek eleget a nyilvántartási kötelezettségnek.
Felfektettem a Bkr. 22. és 50.§ szerinti nyilvántartást is.
I/2/g.) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok.
Az ellenőrzési rendszer, központilag magas színvonalon került megszervezésre. Helyi
szinten is jól szervezett, azonban az ellenőrzés további fokozásának a központi
támogatás „belső ellenőrzés jogcím” szerinti elvétele korlátot jelent.
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Javaslom a „belső ellenőrzés jogcím” szerinti központi támogatás vissza állítását, olyan
támogatási színvonalon, mely a jelenleginél nagyobb mozgásteret ad a helyi
szerveknek.
I/3 A tanácsadó tevékenység bemutatása(Bkr 48§ ac.)pont).
A beszámolási időszakban sem írásbeli felkérés, sem szóbeli felkérés alapján elvégzett
tanácsadói tevékenység nem volt.
Kvázi tanácsadási tevékenység, a hivatal vezetőjével, vezető beosztású dolgozóival,
esetszerűen folytatott megbeszélésen történt, írásba foglalás nélkül.
II
A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr
48.§ b.) pont).
II/1
A
belső
kontrollrendszer
szabályszerűségének,
gazdaságosságának,
hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb
javaslatok (Bkr 48§ ba.) pont).
Az éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítéséhez
kiadott Útmutató szerint, ebben a fejezetben, a Belső ellenőrzési Kézikönyv alapján,
„kiemelt ” kategóriába tartozó megállapításokat, a következtetések nyomán
megfogalmazott javaslatokat, valamint az egyéb, a kontrollrendszert érintő jelentős
javaslatokat kell bemutatni.
A Belső Ellenőrzési Kézikönyv (a továbbiakban:BEK) 11. számú melléklete szerint:
„ Kiemelt jelentőségűnek minősül a megállapítás, ha olyan tényre mutat rá, amely
megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység
alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, vagy olyan
helyzetet tár fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős.
Ide tartozhat az eljárásrend nyilvánvaló megszegése, a jogszabályi, illetve kormányzati
rendelkezések be nem tartása, az olyan általánosan bevett gyakorlat szándékos
figyelmen kívül hagyása, amellyel a szervezet, jelentős költségmegtakarítást érhetne el,
vagy hatékonyabban működhetne. A kiemelt jelentőségű megállapítások azonnali
intézkedést igényelnek a vezetés részéről.”
A Bkr 41§ (2) bekezdés értelmében,
„A belső ellenőr köteles az ellenőrzési jelentésben objektíven szerepeltetni minden
olyan lényeges tényt, pozitív és negatív megállapítást, hiányosságot és ellentmondást,
amely biztosítja a vizsgált tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét.”
Ugyan ezt írja elő a BEK 28. számú iratmintája is.
A kiemelt megállapításokat az alábbiakban mutatom be.


II/1/a.) Lakitelek Laki-Gazda Nonprofit Kft Tőkerendezés eljárásának ellenőrzése,
A vizsgálat címe: A tőkerendezésével kapcsolatos események feltárása,
és
javaslat a helyes eljárásra.
Megállapítás: Ahhoz, hogy a Kft saját tőkéje a jogszabályoknak megfeleljen, a 2017.12.
31.-i mérleg alapján, minimum 47680e Ft tőkeemelés szükséges, még pedig úgy, hogy
ebből a jegyzett tőkét 1000e Ft-l, míg a tőketartalékot 46680 e Ft-l kell emelni.”
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A 84/2018 (VI.14.) számú testületi határozatot hatályban kell hagyni, de az új helyzetnek
megfelelő új határozatot kell alkotni, a számviteli szolgáltató által készített adatok
alapján.
Következtetés: A számviteli feladatokat ellátó szervezet személyében bekövetkezett
változás – könyvelőszervezet csere – lassította a tőkeemelés folyamatát.
Javaslat: A Polgármester asszony lépjen kapcsolatba a jelenlegi könyvviteli
szolgáltatóval és kérje, hogy azonnali hatállyal végezze el azokat a feladatokat,
(közbenső mérleg, üzleti terv, stb.) melyek megalapozzák a képviselő testület
tőkerendezéssel kapcsolatos új döntését.
II/1/b.) A Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű
Társaság Ügyvezetőjének tett javaslatok intézkedési terv készítésére.

A vizsgálat címe: Társaság Ügyvezetőjének tett javaslatok intézkedési terv készítésére.
Megállapítás: A Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű
Társaság Ügyvezetőjének, valamint Lakitelek Önkormányzata Polgármesterének tett
javaslatok figyelembe vételével elkészült az intézkedési terv, mely biztosítja az Állami
Számvevőszék ellenőrzési jelentésében foglalt ellenőrzési tapasztalatok hasznosulását.
Következtetés: Az önkormányzat, és a Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási
Korlátolt Felelősségű Társaság maradéktalanul együttműködő volt az ellenőrzést végző
szervezettel, és elvégezte az ellenőrzésből származó feladatát.
Javaslat: A vizsgált szervek maradék nélkül hajtsák végre az intézkedési
tervet az
abban foglalt határidők betartásával.
II/1/c.) A Tőserdő Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyvezetőjének
tett javaslatok intézkedési terv készítésére
A vizsgálat címe: Társaság Ügyvezetőjének tett javaslatok intézkedési terv készítésére.
Megállapítás: A Tőserdő Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezetőjének, valamint Lakitelek Önkormányzata Polgármesterének tett javaslatok
figyelembe vételével elkészült az intézkedési terv, mely biztosítja az Állami
Számvevőszék ellenőrzési jelentésében foglalt ellenőrzési tapasztalatok hasznosulását.
Következtetés: Az önkormányzat, és a Tőserdő Turisztikai Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság maradéktalanul együttműködő volt az ellenőrzést végző
szervezettel, és elvégezte az ellenőrzésből származó feladatát.
Javaslat: A vizsgált szervek maradék nélkül hajtsák végre az intézkedési
abban foglalt határidők betartásával.

tervet az

Összefoglalva a 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésben foglaltakat megállapítható,
hogy a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal nagyon fontosnak tartja a belső ellenőrzést, ezért meg
is tett mindent a szabályszerű végrehajtásért.
II/2 A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr 48§ bb.) pont)
1.A kontrollkörnyezet értékelése.
1.1Célok és szervezeti felépítés.
A Lakiteleki Polgármesteri Hivatal és az intézmények céljai jogszabályi kertek között
került meghatározásra, amelyekhez igazodik a szervezeti felépítés.
1.2 Belső szabályzatok.
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Valamennyi kötelező és ajánlott belső szabályzattal rendelkeznek,
amelyeket
rendszeresen aktualizálnak.
1.3 Feladat és felelősségi körök.
Az SZMSZ, a gazdálkodási ügyrend,a munkaköri leírások megfelelően szabályozzák.
1.4 A folyamatok meghatározása és dokumentálása.
A folyamatokat a belső szabályzatok, folyamatábrák, ellenőrzési nyomvonal részletesen
meghatározzák és dokumentálják.
1.5 Humán-erőforrás.
Jogszabályi keretek között meghatározott erőforrás, mely a közigazgatás
átszervezésével gyakorlatilag központilag felügyelt.
1.6 Etikai értékek és integritás.
A dolgozók alkalmazásában és feladatvégzésükben maradéktalanul érvényesülnek az
etikai értékek.
2. Kockázatkezelés.
2.1A kockázatok meghatározása és felmérése.
A kockázatokat folyamat áttekintéssel, interjú-készítéssel, kockázatelemzéssel
határozzuk meg, illetve mérjük fel.
2.2 A kockázatok elemzése.
Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel támasztjuk alá.
2.3 A kockázatok kezelése.
A kockázatok minimalizálásával, a dolgozói felelősség pontos meghatározásával
kezeljük.
2.4 A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata.
Évenként megtörténik a belső szabályzatok, és folyamatok felülvizsgálatával.
2.5 Csalás, korrupció.
A szabályozott folyamatok tökéletesen kizárják.
3.Kontrolltevékenységek.
3.1 Kontrollstratégiák és módszerek.
Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés.
3.2 Feladatkörök szétválasztása.
Belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban tökéletesen megtörténik.
3.3 A feladatvégzés folytonossága.
A helyettesítés rendszerének pontos működtetésével garantált.
4. Információ és kommunikáció.
4.1 Információ és kommunikáció
Vezetői értekezletek, közvetlen vezetői információ elektronikus úton, napi
munkakapcsolat segítségével zökkenőmentes.
4.2 Iktatási rendszer.
Számítógépes program segítségével zökkenőmentes.
4.3 Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése.
A hiányosságokat a belső ellenőrzési jelentések megfogalmazták, korrupciós eset nem
volt a beszámolási időszakban.
5. Nyomon követési rendszer (Monitoring).
5.1 A szervezeti célok megvalósításának monitoringja.
A négy szem elméletének maradéktalan érvényesítésével történik.
5.2 A belső kontrollok értékelése.
A belső kontrollrendszer zavartalanul, és zökkenőmentesen működik.
5.3 Belső ellenőrzés.
A jogszabályi előírások szerint működik.
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III.
Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr 48§ c.)pont.)
A belső ellenőri javaslatokat minden esetben elfogadták, intézkedtek az előfordult
hiányosságok megszüntetésére.
Az intézkedések végrehajtásában késedelem nem fordult elő.

Lakitelek, 2019. január 3.

_______________
Molnár István
Belső ellenőr

A 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentést jóváhagyom.
Lakitelek,2019.__hó__nap.

-------------------------Kiss Anita
polgármester

10. NAPIREND -

Beszámoló a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: A kolléganőnek nagyon komoly munkája van ebben, köszönöm
szépen! Külön ki kell emelnem, hogy nagyon sok településen van probléma ezen a területen, de
én csak dicséretet kapok a munka kiváló színvonalát illetően. 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
70/2019. (V.23.) határozata
Beszámoló a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló beszámolót elfogadta.
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12. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Gigor Éva
- Tóth-Aradi Mónika
- Irattár

3129/13 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan
használatának ingyenes átengedése
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Arról a területről van szó, melyet korábban a lovas polgárőrök
használtak. Én tudom támogatni az átengedést azzal a feltétellel, hogy ne vállaljunk hosszú
távra elkötelezettséget. A határidő, amit beírnánk, 2020. december 31. A 9. pontba szeretném
belefoglalni, hogy bevételt szerző tevékenységet nem folytathat, és ilyen jellegű rendezvényt
sem szervezhet. 90 napos határidővel bármelyik fél felmondhatja ezt a szerződést. Van-e
kérdés, hozzászólás?
Mihalik Tibor képviselő: A Képviselő-testület és a Polgárőrség között nem a legjobb a
kapcsolat, de törekszünk arra, hogy ez jó irányba mozduljon. Mi teljesen ingyen átengedjük
nekik ezt az üres területet, amit az Önkormányzat bármilyen egyéb célra is felhasználhatna. A
Polgárőrség részéről sokszor elhangzik, hogy semmiféle támogatást nem adunk, pedig ez is
egyfajta támogatás.
Kiss Anita polgármester: A lovas polgárőrök maradéktalanul teljesítik azt, amit ígértek. A
nemzeti ünnepeinken mindig emelik jelenlétükkel a színvonalat és lehet rájuk számítani. Dr.
Rácz Adrienn-nel, a vezetőjükkel nagyon jó a kapcsolatunk és segítő szándékkal állunk
egymáshoz, ezáltal a felmerülő problémákat is orvosolni tudjuk. Lovas versenyeken is szoktak
indulni, ezzel is öregbítik Lakitelek hírnevét.
Van-e további hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a határozat tervezetet
az általam felsorolt módosításokkal:
- a használatba adás időtartama 2020. december 31-ig tart,
- a szerződés pedig egészüljön ki egy 9. ponttal, mely szerint „A használatba vevő az ingatlant
másnak bérbe, használatba nem adhatja, bevételszerző tevékenységet nem folytathat,
rendezvényt az ingatlanon nem tarthat.”
A Képviselő-testület a módosított határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2019. (V.23.) határozata
3129/13 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan használatának ingyenes átengedéséről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert, hogy az előterjesztés
mellékletét képező ingatlan használatának átengedéséről szóló szerződést a Szabó
Mihály Polgárőr Egyesület Lakitelek Önkormányzatával megkösse.
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Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Szabó Mihály Polgárőr Egyesület Lakitelek
- Irattár

Ingatlan használati jogának átengedése
amely létrejött egyrészről

Lakitelek Önkormányzata
Székhely: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Törzskönyvi azonosító szám: 724627.
Aláírásra jogosult képviselő neve, beosztása: Kiss Anita polgármester,
(a továbbiakban: használatba adó)

másrészről a

Szabó Mihály Polgárőr Egyesület Lakitelek
Székhely: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Nyilvántartási szám:
Adószám: 19666718-1-42
Aláírásra jogosult képviselő neve, beosztása: Madari Andor elnök
(a továbbiakban: használatba vevő)

(továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételek mellett:
1./ A használatba adó tulajdonát képezi a lakiteleki tulajdoni lapon bejegyzett 3129/13 hrsz.-ú belterületi
ingatlan.
2./ A használatba adó az 1. pont alatti belterületi ingatlanból a használatba vevőnek használatba adja a
tulajdoni lapon bejegyzett „a” jelű kivett, 12154 m2 nagyságú területet meghatározott időtartamra, 2019.
január 01-jétől 2020. december 31-ig.
3./ A használatba vevő a 2. pontban meghatározott ingatlant kizárólag a polgárőr egyesület kötelékében
szolgálatot adó lovak és lovas polgárőrök kiképzése céljából veszi használatba. A használatba vevő az
ingatlant korábban már használta, és azt rendeltetésszerű használatra változatlanul alkalmasnak tartja.
4./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a használatba vevő az ingatlan használatáért használati díjat
nem fizet. Használatba vevő vállalja, hogy a polgárőr egyesület kötelékében szolgálatot adó lovas
polgárőrök a nemzeti ünnepek alkalmával /március 15., augusztus 20., október 23./ tartandó
ünnepségeken szolgálatot adnak.
5./ A használatba vevő vállalja, hogy a használati szerződés időtartama alatt biztosítja a kerítés és a terület
karbantartását, azon tisztító kaszálást végez.
6./ A használatba adó hozzájárul ahhoz, hogy a használatba vevő a használati területen a lovak
idomításához, lovas edzésekhez, valamint osztályban történő lovagláshoz szükséges felépítményeket (pl.
körkarám, díjlovagló négyszög, etc.) továbbá nyári állásokat létesítsen fából.
7./ A használatba adó kiköti, hogy a használatba vevő az ingatlanon az előző pontban felsorolt
felépítményektől eltérő felépítményt csak a használatba adó külön, írásbeli engedélyével létesíthet.
8./ A használati szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a használatba vevő a
felépítményeket elbontani, a területet az átvételkori állapotban a használatba adónak visszaadni köteles.
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9./ A használatba vevő az ingatlant másnak bérbe, használatba nem adhatja, bevételszerző tevékenységet
nem folytathat, rendezvényt az ingatlanon nem tarthat.
10./ A felmerülő közüzemi költségek megfizetése az ingatlan használóját terheli.
11./ A használatba vevő a szerződésben foglalt tevékenységet csak a használatba adó előzetes
hozzájárulásával változtathatja meg. Ennek elmulasztása olyan szerződésszegésnek minősül, amely
alapján a használatba adó jogosult a használati jogviszonyt felmondani.
12./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést bármelyik fél a másik félnek tett
írásbeli nyilatkozatával felmondhatja. A felmondási idő 90 nap.
13./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. törvény rendelkezései az irányadók. Az
esetleges jogviták rendezésére a Kecskeméti Járásbíróság illetékességét kötik ki.

Lakitelek, 2019. május ……

Kiss Anita
polgármester

13. NAPIREND -

Madari Andor
Szabó Mihály Polgárőr Egyesület Lakitelek
elnök

Önkormányzati lakások pályázat útján történő bérbeadása
/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
72/2019. (V.23.) határozata
Önkormányzati lakások pályázat útján történő bérbeadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület kijelöli az alábbi lakásokat pályázat útján történő bérbeadásra:
1. Címe: 6065 Lakitelek, Tücsök u. 2.
Komfortfokozata: félkomfortos
Alapterülete: 49 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 260,- Ft/m2
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2. Címe: 6065 Lakitelek, Tücsök u. 2/a.
Komfortfokozata: félkomfortos
Alapterülete: 49 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 260,- Ft/m2
3. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8/4
Komfortfokozata: félkomfortos
Alapterülete: 45 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 260,- Ft/m2
4. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8/5
Komfortfokozata: félkomfortos
Alapterülete: 46 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 260,- Ft/m2
5. Címe: 6065 Lakitelek, Ady E. u. 4.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 64 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
6. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra u. 5.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 70 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Pénzügyi csoport
- Irattár
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Pályázati felhívás önkormányzati lakások piaci alapon történő bérbeadására
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata az alábbi tulajdonában álló lakások piaci alapon
történő bérbeadására pályázatot hirdet.
A pályázható lakások adatai:
1. Címe: 6065 Lakitelek, Tücsök u. 2.
Komfortfokozata: félkomfortos
Alapterülete: 49 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 260,- Ft/m2
2. Címe: 6065 Lakitelek, Tücsök u. 2/a
Komfortfokozata: félkomfortos
Alapterülete: 49 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 260,- Ft/m2
3. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8/4
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 45 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
4. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8/5
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 46 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
5. Címe: 6065 Lakitelek, Ady E. u. 4.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 64 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
6. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra u. 5.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 70 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
1. Pályázatot a Polgármesteri Hivatalban (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.) lehet benyújtani zárt
borítékban, 2019. június 11. 1200 óráig.
2. Egy pályázó az azonos időpontban meghirdetett lakások közül legfeljebb három
bérleményre tehet bérbevételi ajánlatot, mindegyikre külön nyomtatványon.
3. Egy pályázó csak egy, az általa pályázott és megnyert lakás bérbevételére jogosult.
4. A bérbeadó a pályázat alapján a lakást annak adja bérbe, aki a legmagasabb összegű
bérleti díj megfizetését vállalja. Azonos összegű ajánlatok esetén az ingatlan jelenlegi
bérlője – amennyiben valamennyi egyéb feltételnek megfelel – elő haszonbérleti joggal
rendelkezik.
5. A bérleti szerződés megkötésére 2019. június 28-án kerül sor. Nem teljesítés esetén
ugyanezekkel a feltételekkel a következő helyezettel kerül sor a szerződéskötésre.
Amennyiben az első helyezett nem fizeti meg szerződéskötés előtt a vállalása szerinti
összeget, a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó lép a helyébe.
6. A bérleti szerződés határozott időre, 2020. június 30-ig kerül megkötésre a bérlővel. A
határozott idő leteltével a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást, a
vele ott élőkkel együtt.
7. A lakbér nem tartalmazza a rezsit, azt a bérlő havonta köteles megfizetni.
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8. A pályázat akkor érvényes, ha tartalmazza:
a.) a pályázó személyes adatait,
b.) a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja,
c.) az értékelés alapját képező ajánlatot a lakbér összegére,
d.) a bérlemény hasznosítási célját (lakás, gazdasági tevékenység stb.)
9. Amennyiben a bérlemény hasznosítási célja az ingatlan átminősítését igényli, az a bérlő
feladata, és a bérlő köteles állni az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.
10. A határozott idő elteltével a bérlő a lakást köteles minden elhelyezési igény nélkül kiüríteni
és azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.
11. A pályázatok előminősítését a polgármester végzi a polgármesteri hivatal pénzügyi
csoportja útján. A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, a bérlő személyéről a
képviselő-testület dönt.
12. A pályázat eredménye - a nyertesek értesítésével egyidejűleg - a Polgármesteri Hivatalban
kifüggesztésre kerül a döntést követően haladéktalanul.
13. Aki valótlan adatokat közöl, a pályázatból kizárásra kerül.
14. A beadott pályázat pozitív elbírálásban csak akkor részesülhet, ha nincs lakbérhátraléka,
valamint rezsi hátraléka hivatalunk felé. Lakbérhátralék és rezsi hátralék fennállása esetén
a pályázat csak akkor részesülhet pozitív elbírálásban, ha
a.) a pályázóval tartozásának rendezésére korábban megállapodás született, és az
elmulasztott időszakban a megállapodás alapján vállalt kötelezettségének legalább 80 %-át
teljesítette, vagy
b.) amennyiben a pályázat benyújtásával egy időben fennálló tartozásának 60 %-át befizeti.
15. A szerződéskötés feltétele pozitív elbírálás esetén:
a.) két havi bérleti díjnak megfelelő kaució megfizetése a Polgármesteri Hivatal pénztárába.
b.) Bérlő köteles egyoldalú, kötelezettségvállalást tartalmazó közjegyzői okiratot
-a
Bérbeadó javára, saját költségére- elkészíttetni, mely okirat lehetővé teszi a szerződés
bármely oknál fogva történő megszűnése esetén annak közvetlen végrehajthatóságát,
értve ez alatt az ingatlan Bérbeadó részére történő azonnali birtokba-visszaadását,
valamint az elmaradt díjak, költségek behajtását. A közjegyzői okiratba foglalt
kötelezettséget ellenkező bizonyításig fennállónak kell tekinteni, mert azt Bérlő ügyletkötési,
szerződési szabadsága keretében, szabad akaratából, a jogkövetkezmények ismeretében
vállalta.
16. A hirdetménnyel kapcsolatos kérdésekre a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
munkatársa ad felvilágosítást a 76/449-011 telefonszámon, vagy ügyfélfogadási időben
személyesen.
Kiss Anita sk.
polgármester
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14. NAPIREND -

A Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi
identitástudat erősítése” című pályázat
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Bizottsági ülésen Csikós Mihály bizottsági elnök részletesen
ismertette a pályázat tartalmát. Ez egy nagyon jó lehetőség, mindenképpen javaslom az
előterjesztés elfogadását. Van-e kérdés, hozzászólás?
Csikós Mihály képviselő: Ezeknek a célterületeknek 23 millió Ft volt a korlátja, és ezt sikerült
majdnem lefedni a pályázati igénnyel. Ennek keretében nagy előrelépés lenne, ha az aula és a
galéria le lenne burkolna, illetve kialakításra kerülne egy melegítő konyha, ami a
rendezvényeket ki tudná szolgálni.
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
73/2019. (V.23.) határozata
A Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című
pályázat
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozza:
Az Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta A Magyar Falu Program keretében „A
nemzeti és helyi identitástudat erősítése” tárgyú előterjesztést, és támogatja a
megvalósítani kívánt pályázatot.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

15. NAPIREND -

- Beruházási Csoport
- Irattár

Egészségház felújítására benyújtott pályázat módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Egy korábbi napirendi pontnál elmondtam az ezzel kapcsolatos
tudnivalókat. A hosszú évek óta zajló háttérmunkának éppen ideje, hogy véget érjen, és végre
egy olyan szám van előttünk, ami teljesíthető. Javaslom elfogadásra az előterjesztést.
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
74/2019. (V.23.) határozata
Egészségház felújítására benyújtott pályázat módosítása
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00009 azonosítószámú
pályázat megvalósításához szükséges önerő Lakitelek Önkormányzatának
költségvetésében rendelkezésre áll az alábbiak szerint:
A tervezett beruházás teljes költsége: bruttó 119.116.230 Ft
Pályázati forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 80.000.000 Ft
A saját erő számszerű összege: bruttó 39.116.230 Ft
A saját erő forrásának formája: saját forrás
2. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázat megvalósításához nem nyújt be
többletigényt.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert a támogatási szerződés
módosításának aláírására.

Felelős:
Határidő:
Értesül:

16. NAPIREND -

Kiss Anita polgármester
értelemszerű
- Beruházási Csoport
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására irányuló pályázathoz az önerő biztosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
Dékány Zoltánné képviselő: Most kerül harmadjára beadásra ez a pályázat. Remélem, hogy
akik a Megyénél ezt eldöntik, ismerik ezt az útszakaszt, és tudják, hogy Lakiteleknek mekkora
szüksége lenne erre a járdaszakaszra és egyszer csak pozitívan el is bírálják!
Csikós Mihály képviselő: Bizottsági ülésen elhangzott a 15 millió Ft-os teljes projekt –
összköltség, illetve a 25%-os támogatási intenzitás mellett a 3.750.000 Ft-os önerő. Ezekkel az
összegekkel behelyettesítve a kipontozott részt javaslom megszavaztatni a határozattervezetet.
Kiss Anita polgármester: Az elutasítás indoka a forráshiány volt a korábbiakban. Amikor a
korábbi terveinket beáraztattuk, és megnéztük, hogy az milyen költséget jelentene, akkor láttuk,
hogy a pályázatban kiírt számoknak nem tud megfelelni és az ahhoz tartozó önerő sem volt
felelősség nélkül vállalható.
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Bende László képviselő: Szükség van minden belterületi út és járda felújítására,
karbantartására, azonban ez számomra egy nem megfelelően előkészített anyag. Amiket
korábban is mindig kértem műszaki dokumentumokat mellékelni, azok elmaradtak, így
tartózkodni fogok. Itt nem csak egy keretösszegről, hanem konkrét kötelezettségvállalásról van
szó, így mindenképpen törekedni kell arra, hogy megfelelő információk álljanak rendelkezésre a
döntéshez. És jó, ha ez mindenki számára nyilvánvaló.
Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet úgy, hogy a kipontozott részre az alábbi összegek kerüljenek:
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége
Pályázati forrásból származó támogatás igényelt összege
A saját erő számszerű összege

bruttó 15.000.000.- Ft
bruttó 11.250.000.- Ft
bruttó 3.750.000.- Ft

A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, és 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2019. (V.23.) határozata
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázathoz
az önerő biztosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozza:
1. Az Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázathoz az önerő biztosítása” tárgyú
előterjesztést, és támogatja a megvalósítani kívánt pályázatot az alábbi paraméterekkel:
Megnevezés
A pályázat megvalósítási helyszínének
pontos címe
A pályázat megvalósítási helyszínének
helyrajzi száma
A pályázati kiírás megnevezése

A tervezett beruházás teljes beruházási
költsége
Pályázati forrásból származó támogatás
igényelt összege
A saját erő számszerű összege
A saját erő forrásának formája

Hozzárendelés
Széchenyi krt. mentén, a Vasútállomás és
az Önkormányzat között járda felújítása
Hrsz: 372.
Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok
szerinti Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása
bruttó 15.000.000.- Ft
bruttó 11.250.000.- Ft
bruttó 3.750.000.- Ft
saját forrás

2. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az állami
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén a projekt a költségvetési rendeletbe való
beépítésről gondoskodjon, valamint rendelkezzen az önkormányzati saját forrás
összegének a költségvetésben történő elkülönítéséről.
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Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Beruházási Csoport
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

17. NAPIREND -

Üdülőterületi fórum időpontjának meghatározása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Bizottsági ülésen végignéztük azokat az időpontokat, melyek
számításba jöhetnek, továbbá figyelembe vettük az üdülőterületi lakosok korábbi igényeit, és az
augusztus 23. 17.00 óra mellett döntöttünk.
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetet
ezzel az időponttal.

A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2019. (V.23.) határozata
Üdülőterületi fórum időpontjának meghatározása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület döntése értelmében a 2019. évi üdülőterületi fórum időpontja: 2019.
augusztus 23. (péntek), 17.00 óra.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

18. NAPIREND -

- Sajtó
- Irattár

Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázatainak
beadásához szükséges támogató hozzájárulás
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Nincs jelen a Tűzoltó Egyesület elnöke, de az e-mailben eljuttatott
kérelmében az szerepel, hogy a zenekar részére új fúvós hangszereket és ruházatot kívánnak
beszerezni, egy másik pályázatból pedig új feszítővágó eszköz beszerzését tervezik. Van-e
kérdés, hozzászólás?
Bende László képviselő: Minden dolgot támogatni kell, ami jó célra kerül felhasználásra. A
zenekar ma már törzstényező a falu kulturális életében. Emellett nekem furcsa, hogy nem
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hivatásos tűzoltóknak kell feszítővágóval dolgozni, mert tudom, hogy milyen biztonsági
előírások vonatkoznak rá, és félek, hogy ezt nem fogja tudni betartani mindenki, aki ezzel fog
dolgozni. Ez a fajta előterjesztés és leirat méltatlan ahhoz, amilyen pályázathoz a támogatást
kérik. Nem helyes, ha valamit ilyen formában és ilyen kevés információval kérünk.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Sajnos az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel nagyon rossz
az Önkormányzat kapcsolata, sőt, akkor sem hazudok, ha azt mondom, hogy a két szervezet
egyáltalán nem kommunikál egymással. Olyannyira nem, hogy az Egyesület elnöke még az
Önkormányzat által küldött leveleket sem hajlandó átvenni, ezzel szemben bead egy ilyen
kérelmet. Nem ilyen módon kellene ezt elintézni, főként, hogy két cikluson keresztül volt
önkormányzati képviselő és alpolgármester, így tisztában kellene lennie azzal, hogy hogyan kell
egy előterjesztést benyújtani.
Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, és 2 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2019. (V.23.) határozata
Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázatainak beadásához szükséges támogató
hozzájárulás
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó
Egyesület által Magyarország Kormányának felhívása a(z) Civil szervezetek
támogatása: a(z) Helyi életminőség fejlesztése, civil szervezetek eszközbeszerzésének
elősegítése
érdekében,
a
VP6-19.2.1-44-05-17
és
VP6-19.2.1-44-03-17
azonosítószámú, a Közbiztonság fejlesztése érdekében felhívásokra benyújtott
pályázatainak tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert a támogató nyilatkozat
aláírására.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

19. NAPIREND -

- Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Irattár

Egyéb ügyek

Kiss Anita polgármester: Mielőtt megadom a szót, szeretném invitálni a Lakosságot közösségi
virágültetésre! Június 1-jén a Közösségi Tér előtt gyülekezünk. Először 9.00 órakor átadjuk a
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„Tér a térben” projekt keretében megvalósult helyiséget, majd elültetjük a virágokat. A
virágültetés a focipályán, egy ebéddel fog véget érni. Várunk mindenkit szeretettel!
Mihalik Tibor képviselő: A dűlőket bejárva azt tapasztaltam, hogy két dűlőnek a kihajtója
balesetveszélyes. A Szódás – dűlő esetében maga a felhajtó állapota nem megfelelő, a kilátást
fák akadályozzák. A Szórát – dűlőnél egy vízelvezető árkot kellene kialakítani. Az utóbbi idők
időjárása azt eredményezte, hogy az utak ezt a mennyiségű vizet nem tudják elvezetni. Több
utcában kerültek kialakításra vízelvezető árkok, melyek jelenleg az utcával egy szintben
vannak. A lakosság a méltatlankodás helyett vegye a fáradtságot, és az ilyen esőzések után az
árkokba befolyó sártörmeléket szedje ki, ezzel is segítve a természet munkáját. A Képviselőtestület szándéka, hogy az összes burkolatlan utcát szilárdburkolattal lássuk el.
Kiss Anita polgármester: Hozzám is érkezett ilyen megkeresés, és példának hozták fel a
környező településeket, mint pl. Tiszaalpárt, ahol szinte mindent leaszfaltoztak. Azok az
önkormányzatok, akiknek nem volt tartozása, amikor az adósságokat a Kormány átvállalta,
adósságkonszolidáció keretében részesültek támogatásban és ebből utakat tudtak építeni.
Lakiteleknek a korábbi évekből jelentős adóssága volt, ami a devizaalapú kötvénykibocsátásból
származott, így nekünk nem volt lehetőségünk erre pályázni.
A közmeghallgatás június 5-én, 17.00 órakor lesz a Közösségi Térben, várunk szeretettel
mindenkit!
Dékány Zoltánné képviselő: Szerénységből gyakran nem kommunikáljuk az elért
eredményeinket. Csikós Mihály képviselő úrnak nagyon sok munkája van a Böckli – átjáróban,
és szeretném, ha mondana róla néhány szót.
Csikós Mihály képviselő: Az érdem nem csak az enyém, hiszen a kemény fizikai munkát a
Településüzemeltetési Csoport végezte. Ez egy hosszú ideje húzódó probléma volt. A terület
tulajdonosa anno lezárt az átjárót, mert az emberek elkóricáltak, garázdálkodtak, szemeteltek,
rongáltak. Kötöttünk vele egy megállapodást, hogy a terület legszélén felajánl helyet egy új
átjárónak, akkor mi cserébe a kerítést kihúzzuk. A terepet még kicsit finomítani kell.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Szeretném felhívni mindenki figyelmét arra, hogy most
hétvégén a Magyar Nemzeti Park Lakiteleken lesz, a Muzsikál az Erdő rendezvény keretén
belül. Az ország minden nemzeti parkjának képviseletében lesznek itt szakemberek, és egy
kiváló programban vehetnek részt az érdeklődők. A zene mellett természetjárás, csónakázás is
színesíti a programot. Ha már itt van Zoltán Péter, akkor szeretném megkérdezni, hogy a
Nordfest Kft-nek mik a tervei a Tőssellővel kapcsolatban.
Zoltán Péter, a Nordfest Kft. ügyvezetője: Nem készültem erre a kérdésre, de azt gondolom,
hogy jogi vita van az Önkormányzat és a Nordfest között, ezt kellene feloldani. Legutóbbi
ajánlata az Önkormányzatnak 3,5 millió Ft volt, ami a medence tervezésének a kétharmada. Itt
megrekedtek a tárgyalások. Ha az Önkormányzat egy újabb ajánlatot tud adni, akkor tudunk
erről beszélni, de a 3,5 millió Ft vicces. Akárhogy is keresem a szót, hirtelen ez jut az eszembe.
Kulcsunk sincs hozzá, nem tudunk bemenni állagot megóvni sem. Azt az ajánlatot kaptuk, hogy
vegyük meg a belépőt és akkor bemehetünk állagot megóvni. Ez szerintem jogszabályellenes.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Ezt azért kérdezem, mert az elmúlt 5 évben összesen 3
hónapot üzemelt a Tőssellő.
Zoltán Péter, a Nordfest Kft. ügyvezetője: Ez így ebben a formában nem igaz. 3 évet
üzemelt. És minden évben akkor üzemelt, amikor a Fürdő nyitva volt.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Az első évben, tehát 2014-ben egyáltalán nem üzemelt.
2015-ben másfél hónapra nyitott ki, a következő évben megint másfél hónapra, majd pedig
egyáltalán nem üzemelt, és olyan állapotban van, amilyen. Az állagmegóvás nem az Önök
feladata?
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Zoltán Péter, a Nordfest Kft. ügyvezetője: Természetesen a miénk lenne, ha be tudnánk
menni, de nem tudunk.
Szentirmay Tamás alpolgármester: És most Ön szívesen menne oda a családjával?
Zoltán Péter, a Nordfest Kft. ügyvezetője: Állagot megóvni szívesen mennék oda. De nem
engednek be. Nincs kulcsunk hozzá, mert elvették. Szívesen utána nézek, ha érdekli az
Önkormányzatot, hogy pontosan hány hónapig volt nyitva, mióta nem engednek be minket,
pontosan mikor lett elvéve a kulcs, hányszor kértük, hogy bemehessünk állagot megóvni.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Mi lenne az Önök számára megfelelő összeg, amiért
átadnák?
Zoltán Péter, a Nordfest Kft. ügyvezetője: Most ezt így hirtelen nem tudom megmondani, de
ha érdekli az Önkormányzatot, akkor végiggondoljuk és adunk egy ilyen irányú javaslatot.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Korábban az Önkormányzatnak volt egy olyan ajánlata,
hogy nem akarja ezt működtetni, vigyék el és állítsák vissza az eredeti állapotot.
Zoltán Péter, a Nordfest Kft. ügyvezetője: Előszerződés alapján köteles az Önkormányzat
megvenni az 50%-ot. Mi ezt nem azért csináltuk, hogy elbontsuk és elvigyük onnan. Egyébként
el is lehet vinni, de hirtelen most nem tudok mit mondani. Ha az Önkormányzatnak vannak
javaslatai, azt nagyon szívesen várjuk. Tehetnek egy újabb javaslatot az árra, azt is szívesen
megadjuk.
Kiss Anita polgármester: Egyebek napirendi pontban van-e további hozzászólás?
Amennyiben nincs, a nyílt képviselő-testületi ülést bezárom, és zárt ülést rendelek el.

kmf.

Kiss Anita
polgármester

Gondi Etelka
jegyző

- 48 -

