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

Rendeletek: 22-24 /2019. (X.11.)
Határozatok: 123-125 /2019. (X.10.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 10-én tartott rendes,
nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai: Kiss Anita
Szentirmay Tamás
Bende László
Csikós Mihály
Dakóné Harkai Csilla
Mihalik Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

jegyző
pénzügyi csoportvezető
Gondozási Központ int. vezetője
Községi Könyvtár vezetője
programszervező
jegyzőkönyv-vezető

Gondi Etelka
Pap Marianna
Gálné Csomós Mária
Szabó Istvánné
Galgóczy Zsolt
Németh Nóra

Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit! Megállapítom, hogy a Képviselőtestület határozatképes, 7 fő képviselőből 6 fő képviselő jelen van.
Van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtom a napirendet.

A Képviselő-testület a napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
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NAPIREND:
1. Rendeletalkotás a szociális célú tűzifajuttatásról

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

önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester
3. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (III.11.) számú, a nem közművel

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester
4. A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2019. augusztus 31. záró dátumú

elszámolása
Előadó: Kiss Anita polgármester
5. A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt Szakmai

Programjának elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester
6. Az 1326/116 hrsz-ú ingatlanból a rendezési terv alapján az útszabályozás kivitelezéséhez

polgármesteri felhatalmazás megadása
Előadó: Kiss Anita polgármester
7. Tájékoztató Lakitelek Önkormányzata 2020. évi program naptáráról

Előadó: Kiss Anita polgármester
8. Tájékoztató a polgármester munkájáról

Előadó: Kiss Anita polgármester
9. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS
10. Önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítása közérdekű céllal

Előadó: Kiss Anita polgármester

1. NAPIREND -

Rendeletalkotás a szociális célú tűzifajuttatásról
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet
tartózkodás nélkül elfogadta.
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6

igen szavazattal,

ellenszavazat

és

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2019. (X.11.) önkormányzati rendelete
A szociális célú tűzifajuttatásról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján
eredeti jogalkotói hatáskörben a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2017.
(IV.14.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott személyekre.
2. §
A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 11/2017. (IV.14.) számú önkormányzati rendeletben foglalt eljárási
rendelkezéseket kell alkalmazni.
3. §
(1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához
természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható, a BMÖGF/51-40/2019. számú
Belügyminiszteri Támogatói Okiratban meghatározott 4.231.640 Ft támogatás és 248.920
Ft önerő erejéig, mindösszesen 4.480.560.- Ft összegben.
(2) Szociális tűzifa támogatásnál előnyben részesülnek:
a.) a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
aa.) a 33-37/B. §-ában szabályozott aktív korúak ellátására,
ab.) a 32/B-C. §-ában szabályozott időskorúak járadékára,
ac.) a települési támogatásra jogosult személyeket.
b.) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család kérelmét.
(3) Szociális tűzifa támogatásra jogosultak:
a.) nyugdíjasok,
b.) rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásban részesülők,
c.) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülők,
d.) tartósan beteg személyt eltartó család,
e.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család,
f.) a közmunka programban részt vett személyek.
Amennyiben a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő személy esetében a 250 %-át.
(4) A támogatás formája keménylombos tűzifa, mennyisége háztartásonként legfeljebb 5 m3.
(5) Lakitelek Önkormányzata a szociális célú tűzifa-juttatásban részesülőtől ellenszolgáltatást
nem kér.
(6) A támogatás odaítéléséről a polgármester határozattal dönt.
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4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd 2020. április 15-én hatályát veszti.

Lakitelek, 2019. október 10.

Kiss Anita sk.
polgármester

2. NAPIREND -

Gondi Etelka sk.
jegyző

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

Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéshez kiegészítés?
Gondi Etelka jegyző: A Törvényességi Felügyeleti Osztály a helyi önkormányzatok számára
szakmai segítségnyújtás gyanánt előírta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatokat a
választásokra való tekintettel vizsgálják meg, hogy azok megfelelő jogszabályi háttérrel
rendelkezzenek.
Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet
tartózkodás nélkül elfogadta.

6

igen szavazattal,

ellenszavazat

és

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2019. (X.11.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.14.)
önkormányzati rendelet módosítása
1. §
Az SZMSZ bevezető része az alábbiak szerint módosul:
Lakitelek Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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2. §
Az SZMSZ 42. § (14) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Az ülésen elhangzottakat hangfelvétel útján is rögzíteni kell, a hangfelvételt 15 év után át kell
adni a Levéltárnak.
3. §
Az SZMSZ 43. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen
a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő
kérdéseket és javaslatokat tehetnek.
Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy a legkésőbb tizenöt napon belül
választ kell adni.
4. §
Az SZMSZ 3. mellékletének 2. pontja az alábbival egészül ki:
A Bizottság vizsgálatot végez a képviselő-testület tagjai, valamint a képviselő-testület
bizottságának nem képviselő tagjaival szemben felmerült összeférhetetlenségi kérdésekben,
amelyről beszámol a képviselő-testületnek.
5. §
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.
Lakitelek, 2019. október 10.

Kiss Anita sk.
polgármester

3. NAPIREND -

Gondi Etelka sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (III.11.)
számú, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó
közszolgáltatásról
szóló
önkormányzati rendelet módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: A feladat ellátásához a rendelet módosítására van szükség, hiszen
a Laki-Gazda Kft. Lakitelek területén már nem szállítja tovább a folyékony hulladékot. Van-e
kérdés, hozzászólás?
Bende László képviselő: Örülök, hogy sikerült ezt megoldani és kiszervezni a tevékenységet,
mert eddig ez óriási veszteséget generált.
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Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet
tartózkodás nélkül elfogadta.

6

igen szavazattal,

ellenszavazat

és

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2019. (X.11.) számú rendelete
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (III.11.) számú, a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendeletének módosítása
1. §
A rendelet bevezető része az alábbiak szerint módosul:
Lakitelek Önkormányzata a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 4. §. (2) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
2. §
Az 1. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Az (1) bekezdésben meghatározott területen a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésével és ártalmatlanításával kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésére
jogosult illetve kötelezett közszolgáltató Oláh Krisztián 6065. Lakitelek, Kossuth Lajos u.11.
szám alatti egyéni vállalkozó.
3. §
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

Lakitelek, 2019. október 10.

Kiss Anita sk.
polgármester

4. NAPIREND -

Gondi Etelka sk.
jegyző

A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2019.
augusztus 31. záró dátumú elszámolása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Erre az elszámolásra azért volt szükség, és azért csak ezzel a
dátummal, mert a normatívát még egészen augusztus 31-ig Lakitelek Önkormányzata tudta
lehívni. Ezt az elszámolást mindkét társult településnek megküldtük, de még nem kaptunk
visszajelzést, hogy elfogadták-e, vagy sem. A napirendi ponttal szorosan összefüggő téma az a
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Lakitelekkel folyamatban lévő peres ügy, melynek kapcsán Lakitelek Önkormányzata első és
másodfokon is pert nyert. A másodfokú döntés értelmében a jogerőre emelkedést követően,
jogszerűen hajtottuk be a másik két településről a döntésben szereplő összeget. Nincs
semmilyen határozat, vagy bírósági döntés, amely azt mondta volna ki, hogy ez nem volt
jogszerű. Van-e kérdés, hozzászólás?
Bende László képviselő: Egy jogerős bírósági döntést követően az lenne a felelőtlenség, ha
valaki ezt az összeget nem hajtaná be.
Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
123/2019. (X.10.) határozata
A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2019. augusztus 31. záró dátumú
elszámolása
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.augusztus
31-i záró dátummal az elszámolást az előterjesztés szerint elfogadja.

5. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Pénzügyi csoport
- Irattár

A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde egységes
szerkezetbe foglalt Szakmai Programjának elfogadása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
Mihalik Tibor képviselő: Az előterjesztés bemutatja, hogy miben kellett korrekciót végrehajtani
és jó dolog, hogy csak adminisztratív hiányosságokat kellett pótolni.
Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
124/2019. (X.10.) határozata
A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt Szakmai
Programjának elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programját
elfogadja.
Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

6. NAPIREND -

- Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
- Irattár

Az 1326/116 hrsz-ú ingatlanból a rendezési terv alapján az
útszabályozás kivitelezéséhez polgármesteri felhatalmazás
megadása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

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

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
125/2019. (X.10.) határozata
Az 1326/116 hrsz-ú ingatlanból a rendezési terv alapján az útszabályozás kivitelezéséhez
polgármesteri felhatalmazás megadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert, az útszabályozáshoz a
szükséges intézkedéseket megtegye, és az ehhez szükséges szerződéseket aláírja.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Beruházási Csoport
- Pénzügyi csoport
- Irattár
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1. számú melléklet
Helyszínrajz
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7. NAPIREND -

Tájékoztató Lakitelek Önkormányzata 2020. évi program
naptáráról
/Tájékoztató kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

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

8. NAPIREND -

Tájékoztató a polgármester munkájáról
/Tájékoztató kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

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

9. NAPIREND -

Egyéb ügyek

Kiss Anita polgármester: Van-e hozzászólás az „Egyebek” napirendi pontot belül?
Bende László képviselő: Kaptunk egy fenyegető jellegű szórólapot. Jellemző, hogy kinek van
ilyen gondolata. Én a magam és a képviselő társaim nevében visszautasítok minden ilyen
burkolt fenyegetést és vádaskodást, továbbá elvárom a rivális képviselő-jelöltektől is, hogy ezt
megtegyék. Köszönöm szépen!
Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor én zárnám
ezt a napirendi pontot, hiszen a választás előtt ez az utolsó képviselő-testületi ülés. Nagyon
köszönöm mindannyiótok munkáját, és azt a sok segítséget, amit kaptam Tőletek! Nagyon
köszönöm az Intézményvezetőknek, hogy a felmerülő problémákra nem problémaként, hanem
megoldandó feladatként tekintettek. Köszönöm a munkatársaimnak, a hivatali dolgozóknak,
hogy helytálltak és nagyon keményen dolgoztak. Közel 20 éve dolgozom itt a hivatalban, és
mondhatom, hogy ez a legkeményebb 5 év volt, minden téren. Bízom abban, hogy a
következőkben is tudunk együtt dolgozni, ennek ellenére mégiscsak lezárul egy szakasz,
hiszen ennek a ciklusnak a vasárnapi napon vége szakad, de kezdődik is a következő.
Mindenkinek kitartást kívánok a munkájához, és azt, hogy találják meg az egyensúlyt a család
és a munka között, mert egy munkahely sem ér annyit, hogy a család abba tönkremenjen. Én
korábban is mondtam, hogy nem főnök szeretnék lenni, hanem vezető és eszerint is
igyekeztem a kollégákhoz hozzáállni. Ha valakit ezidő alatt megbántottam, nem szándékos volt!
Mind emberileg, mind szakmailag igyekeztem minden nehézséghez pozitívan hozzáállni és
erősíteni a képviselő társakat és a kollégáimat is. A Lakosságnak is köszönöm szépen azt a
mérhetetlen nagy szeretetet és kedvességet, amit kaptam a munkám során! Számomra ez volt
a legnagyobb elismerés. Vasárnap mindenki menjen el szavazni, és döntsön belátása szerint. A
nyílt képviselő-testületi ülést bezárom, és zárt ülést rendelek el!

kmf.

Kiss Anita
polgármester

Gondi Etelka
jegyző
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