JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő - testületének
2019. június 19-i rendkívüli, nyílt üléséről

Rendeletek: Határozatok: 93-97 /2019. (VI.19.)

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 19-én tartott rendkívüli,
nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai: Kiss Anita
Csikós Mihály
Dakóné Harkai Csilla
Mihalik Tibor

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

jegyző
pénzügyi csoportvezető
Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde int. vez.
aljegyző, jegyzőkönyv-vezető

Gondi Etelka
Pap Marianna
Aszódiné Magyar Beáta
Szabó-Zádori Ivett

Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli képviselő-testületi
ülésen!
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 fő képviselőből 4 fő képviselő jelen
van.
Van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtom a napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

NAPIREND:
1. A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának,
Házirendjének, Pedagógia Programjának módosítása, valamint Panaszkezelési
Szabályzatának elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester
2. Fenntartói döntések a Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsődével kapcsolatban
Előadó: Kiss Anita polgármester
3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázathoz az
önerő biztosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester
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1. NAPIREND -

A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és
Működési Szabályzatának, Házirendjének, Pedagógia
Programjának módosítása, valamint Panaszkezelési
Szabályzatának elfogadása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Itt arról van szó, hogy e hónap végén Lakitelek kiválik a Társulásból.
A részleteket az előterjesztés tartalmazza. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2019. (VI.19.) határozata
A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat,
Pedagógia
Program
és
Házirend
módosításának,
valamint
Panaszkezelési
Szabályzatának elfogadása.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzatának, Pedagógiai Programjának és Házirendjének módosítását elfogadja.
2. A Képviselő-testület a Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Panaszkezelési
Szabályzatát elfogadja.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
- Irattár

2. NAPIREND -

Fenntartói döntések a Lakiteleki Szivárvány Óvoda és
Bölcsődével kapcsolatban
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a „Döntés óvodai-bölcsődei feladatok ellátásáról” tárgyú határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2019. (VI.19.) határozata
Döntés óvodai-bölcsődei feladatok ellátásáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2019. július 1. napjától
Lakitelek Önkormányzata biztosítja az óvodai-bölcsődei feladatok ellátását.

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Irattár

Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsájtom a „Lakiteleki székhelyen és telephelyen
dolgozó óvónők és egyéb dolgozók jogviszonyáról” tárgyú határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2019. (VI.19.) határozata
Lakiteleki székhelyen és telephelyen dolgozó óvónők és egyéb dolgozók jogviszonyáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2019. július 1. napjától
saját intézményében, a Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsődében kívánja
foglalkoztatni a lakiteleki székhelyen és telephelyen dolgozó óvónőket és egyéb
dolgozókat.
Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Irattár

Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsájtom a „Tagok közötti elszámolásról szóló
Megállapodás jóváhagyásáról” tárgyú határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2019. (VI.19.) határozata
Tagok közötti elszámolásról szóló Megállapodás jóváhagyásáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tisza menti Köznevelési és
Gyermekjólét Társulás 2019. július 1-napjával történő kiválására vonatkozó döntéséhez
kapcsolódóan jóváhagyja a tagok közötti elszámolást tartalmazó Megállapodást melléklet
szerinti tartalommal, felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Irattár

Megállapodás
Nyárlőrinc, Tiszaug és a kiváló Lakitelek Önkormányzata közötti elszámolásra
1. A Társulás az Intézmény útján ellátott feladatok ellátásához költségvetési támogatást
igényelt, mellyel kapcsolatos feladatokat a Társulás székhely önkormányzata: Lakitelek
Önkormányzata végzi, a munkaszervezési feladatokat a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal
látja el. Az óvodai feladatok ellátásához kapcsolódó normatívát 2019. 08. 31-ig Lakitelek
igényelheti meg, ezért a létszámarányos elszámolást csak augusztus 31. után lehet
elkészíteni.
2. A Társulás működése alatt a tagi Önkormányzatok között ingatlan tekintetében közös
tulajdon nem keletkezett, e körben ezáltal egymással elszámolási kötelezettségük nem áll
fenn. A Lakiteleken 3 telephelyen működő intézmény ingatlanai átadásra kerülnek a
Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsődének, a nyilvántartásban levő ingóságokkal együtt.
3. Az új intézmény 2019. 07. 01. új bankszámlát nyit. A meglévő bankszámlához 2019.06.30ig van aláírási joga. A Lakiteleki Polgármesteri Hivatalban vezetett pénztárnak 2019.06.30án nem lehet egyenlege.
4. A nyilvántartásban levő követelések és kötelezettségek átadásra kerülnek Nyárlőrinc
Községi Önkormányzatnak.
5. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, valamint a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti
Társulás bankszámláján 2019.06.30-án levő összegek felosztásra kerülnek a tagi
önkormányzatok között, mely részét képezi a 2019. 08.31-i záródátumú elszámolásnak.
6. A tagi Önkormányzatok Képviselő-testületei az elszámolást soron követő ülésükön, de
legkésőbb 30 napon belül megtárgyalják s annak elfogadása tekintetében döntést hoznak.
Amennyiben határidőn belül a Képviselő-testület döntést nem hoz, az részéről elfogadottnak
tekintendő.
7. A korábbi évekhez és a tárgyévhez kapcsolódó túlfizetések és követelések a 2019.08.31.
záródátumú elszámolás részét képezik.
8. A társulás és intézménye működése óta meglevő iratanyag Lakitelek Önkormányzatának
irattárában megtalálható.
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A tagi önkormányzatok a megállapodást annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának
megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, helybenhagyóan aláírták.

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Jóváhagyó határozat száma:

LAKITELEK Önkormányzata
6065 Széchenyi krt. 48.
NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata
6032 Dózsa György u. 34.
TISZAUG Község Önkormányzata
6064 Rákóczi út 51.
Lakitelek, 2019. június

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

Polgármester

LAKITELEK Önkormányzata
6065 Széchenyi krt. 48.

Kiss Anita

NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata
6032 Dózsa György u. 34.

Pénzváltó István

TISZAUG Község Önkormányzata

Káré Gábor

3. NAPIREND -

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

Kiss Anita polgármester: Forintra pontosan kell beleírni az összeget. Az előterjesztés
részletesen tartalmazza, hogy miről kell döntenünk. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben
nincs, szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2019. (VI.19.) 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

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

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

bruttó 14.987.270 Ft
bruttó 11.240.452 Ft
bruttó 3.746.818 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.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Kiss Anita polgármester: A rendkívüli képviselő-testületi ülést bezárom.

kmf.

Kiss Anita
polgármester

Gondi Etelka
jegyző
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