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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2011. január 13-i ülésére

Tárgy: A 2011. évi költségvetést megalapozó döntések meghozatala
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetés koncepciójának tárgyalásakor rámutattunk arra, hogy a koncepció szintjén
kimutatott közel 220 millió forintos hiány felelős önkormányzati gazdálkodást feltételezve
nem tartható.
A kimutatott hiány leszorítása érdekében számos egyeztetést folytattunk le az
intézményvezetőkkel és az önkormányzattal kapcsolatban álló szervezetek képviselőivel.
Az egyeztetések eredményeként a hiány csökkentése érdekében több intézkedés terve
megfogalmazódott, amelyek jelentős része a Képviselő-testület döntését is igényli.
Jelen előterjesztéssel javasolom a költségvetési hiány csökkentése érdekében szükséges
döntéseket meghozni.
BEVÉTEL EMELKEDÉST EREDMÉNYEZŐ JAVASLATOK
Ingatlanhasználati megállapodások felülvizsgálata
Az Önkormányzatnak több ingatlana van, amelyet nem önkormányzati szervek jelenleg
térítésmentesen, használnak, illetve a rezsit is az önkormányzat fizeti.
Javasolom, hogy a képviselő-testület hatalmazzon fel arra, hogy
a.) a Lakitelek, Széchenyi krt. 48. szám alatti „Rendőrség” épület vonatkozásában
térítésmentes használatra Bács-Kiskun Megyei Polgárőrszövetséggel, a Lakiteleki
Hegyközséggel és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatallal szerződés kerüljön
megkötésre, amely megállapodás tartalmazza a rezsiköltség 1/3-1/3 arányú vállalását.
Alternatívaként a szervezetek vállalhatják a rezsi költség egy összegben, átalány
formájában történő megváltását is, melynek összege nem lehet kevesebb a 2011. évre
tervezett rezsi költségnél.
b.) a Lakitelek, Széchenyi krt. 48. szám alatti „Tűzoltószertár” használatba adására
kerüljön megállapodás megkötésre a Lakiteleki Tűzoltó Egyesülettel a rezsi
megfizetésének vállalása ellenében,
c.) a lakiteleki háziorvosokkal, fogorvossal és házi gyermekorvossal az általuk használt
rendelők térítésmentes használatára kerüljön megállapodás megkötésre, illetve a
korábbi hasonló megállapodás módosításra, amely megállapodás tartalmazza a
rezsiköltség háziorvosok által való teljes mértékű vállalását.
d.) a Széchenyi krt. 74. szám alatt Sportlétesítmény használatára kerüljön megállapodás
megkötésre azzal, hogy az Önkormányzat a fenntartás költségeihez évi 600.000 forint
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összeggel hozzájárul, emellett a létesítmény üzemeltetésének teljes költsége a
lakiteleki Tornaegyletet terheli.
Esküvői díjak felülvizsgálata
A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel
összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2010. évi CXLVIII. törvény 27. §-a - 2010. december 17-én kiegészítette az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi
17. törvényerejű rendeletet.
A kiegészítés értelmében a házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali
helyiségen kívüli megkötése, létesítése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat
kell fizetni, amelynek mértékét a települési önkormányzat rendeletében határozza meg.
A díj mértékének megállapítására dr. Orbán Csaba jegyző külön előterjesztésben tesz
javaslatot.
Bölcsődei térítési díjak felülvizsgálata
Az Országgyűlés által elfogadott, egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási,
fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI.
törvény 61. §-a módosította a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. §
(3) bekezdését. A 2011. január 1-től hatályos módosítás értelmében a bölcsőde intézményi
térítési díjának meghatározásakor az élelmezés nyersanyagköltségét és a nyersanyagköltség
legfeljebb 50%-át kitevő rezsiköltség egy ellátottra jutó napi összegét lehet alapul venni.
A Képviselő-testület 18/2010.(XI.4.) rendeletében az akkor hatályos törvények keretei között
döntött a bölcsődében fizetendő térítési díj összegéről, mely 2011. január 1-jétől 305 Ft/nap.
Ez csak az élelmezés nyersanyagköltségét és az áfát tartalmazza. Javasolom, hogy a Testület
döntsön a rezsi költség egy részének a térítési díjba történő beépítéséről, a maximális 50 %-os
mértékkel. Így a térítési díj 457 Ft lesz (nyersanyag:244 Ft, rezsi: 122 Ft, áfa: 91 Ft). A 2011.
évben a Bölcsődénél 1200 eFt térítési díj bevétellel számol a költségvetés, 50 %-os többlettel
ez 1800 eFt lehetne
A térítési díj mértékéről egyébként évente kétszer dönthet a fenntartó. Mindezekre tekintettel
kérem, fogadják el a 3. sz. mellékletben található rendelet-tervezetet.
KIADÁST CSÖKKENTŐ JAVASLATOK
Távolsági közúti személyszállítás
Lakitelek Önkormányzata és a Kunság Volán ZRT. között Lakitelek, Nyárlőrinc és Tiszaalpár
önkormányzatának kezdeményezésére 2006-ban megállapodás jött létre az 5212. számú
Kecskemét-Nyárlőrinc-Lakitelek-Tiszaalpár útvonalú 352, 359 sz. járatainak létesítésére és
finanszírozására. E szerint az Önkormányzat évi 562.500 Ft összeget fizet a járat
fenntartásáért. Javasolom, hogy a Képviselő-testület hatalmazzon fel a szerződés
felmondására.
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Kitüntetésekkel járó pénzjutalom megszüntetése
Lakitelek kitüntetéseit jelenleg két helyi rendelet szabályozza. Ezek: a Lakitelekért
Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/1994.(X.24.) számú
önkormányzati rendelet és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló 14/1997.(XI.26.) számú önkormányzati rendelet.
A rendeletek alapján eltérő díjazás jár a különböző kitüntetésekhez.
Az előbbi esetben a Lakitelelekért Emlékérem mellé a köztisztviselői illetményalap 6-szoros
szorzatának megfelelő pénzjutalom, az utóbbi, szakmai díjak esetében a mindenkori
köztisztviselői illetményalap kétszeres bruttó összege jár.
A korábbi években gyakorlat volt az, hogy az odaítélhető kitüntetések számát az határozta
meg, hogy mekkora keretet tudott az Önkormányzat ilyen célra a költségvetésében a
kitüntetésekhez rendelni.
Megítélésem szerint az elismerések adományozásakor a költségvetési korlát állítása méltatlan,
ugyanakkor a költségvetés egyensúlyának igénye e célra nem teszi lehetővé előirányzat
teremtését. E két érv miatt javasolom, hogy az önkormányzat ne mondjon le az arra érdemes
személyek kitüntetéséről, de a költségvetés tarthatósága miatt azokkal jutalom ne járjon.
Kérem, hogy ennek érdekében a 4. számon mellékelt rendelettervezetet elfogadni
szíveskedjenek.

Non-profit KFT. létrehozása egyes intézmény-fenntartási, karbantartási kertgondozási
önkormányzati feladatokra, vagy e feladatok más módon való központosítása
Megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy a jelenleg intézményenként ellátott karbantartási
feladatok összevonásában esetleg vannak-e és ha igen milyen jellegű tartalékok.
Jelenleg karbantartó személyzet az Eötvös Iskolában (3 fő) és a Polgármesteri Hivatalban (2
fő) dolgozik. Mindkét csoportra elmondható, hogy tevékenységüket jellemzően a település
egészére, valamennyi intézményre kihatóan gyakorolják. A Polgármesteri Hivatal
munkatársainak eleve feladata a hivatalhoz kapcsolódó részben önálló intézményekben is a
karbantartói, parkgondozási feladatok ellátása, de az Eötvös Iskola alkalmazottai is láttak már
el feladatot a Könyvtárban is.
Egy közös karbantartó szervezet létrehozása esetén a jelenlegi 5 fő helyett a felmérés szerint amelyet a LAKI-GAZDA KFT. ügyvezetője készített – elegendő lenne 4 fő munkatárs.
Természetesen azzal, hogy az intézményi kertfenntartási feladatok során fokozottan kell
támaszkodni a LAKI-GAZDA KFT. szolgáltatásaira és a közfoglalkoztatásra.
A személyi jellegű tartalékok mellett a közös készlet, anyag és szerszámgazdálkodás is
jelenthet tartalékokat.
Mindemellett egy nagyobb létszámú, intenzívebben és kellő szakmaisággal irányított csapat el
tudna végezni olyan munkákat is, amelyeket az eddigiekben külső vállalkozók bevonásával
látott el az önkormányzat, illetve az intézmények.
Az erőforrások központosítása célszerűen két szervezeti rendben történhet.
1.) Az önkormányzat egyes közfeladatainak ellátására közhasznú nonprofit szervezetként
gazdasági társaságot alapíthat.
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Lakitelek önkormányzatának méreteihez igazodóan nonprofit kft. alapítása látszik
célszerűnek. A nonprofit jelleg azt jelenti, hogy a gazdasági társaság fő tevékenysége nem
jövedelemszerzésre irányul. Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet
csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség
a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
Ugyanakkor célszerű már az alapításkor közhasznú címet is szerezni a nonprofit gazdasági
társaságnak.
Ennek a nonprofit jellegen túli alapvető feltételei az alábbiak:
a.) valamilyen, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben meghatározott
közhasznú tevékenységet folytat – a törvényben felsorolt tevékenységek között nem szerepel
taxatíve a karbantartási, fenntartási, kertgondozási feladat, de az egyes tevékenységek
tartalmának tisztázása érdekében konzultációt érdemes kezdeményezni a cégbírósággal.
b) vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez;
c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
tevékenységére fordítja;
d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
A társaság létrehozása sok minden miatt előnyös.
Törvényekben biztosított előnyök:
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a
vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény, továbbá az irányadó más jogszabályok szerinti
mértékben és feltételek szerint
a) a közhasznú szervezetet
1. a létesítő okiratában meghatározott cél szerinti tevékenysége után társasági adómentesség,
2. vállalkozási tevékenysége után társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény,
3. helyi adókötelezettséget érintő kedvezmény,
4. illetékkedvezmény,
5. vámkedvezmény,
6. egyéb - jogszabályban meghatározott - kedvezmény,
b) a közhasznú szervezet által - cél szerinti juttatásként - nyújtott szolgáltatás igénybevevőjét
a kapott szolgáltatás után személyi jövedelemadó mentesség,
c) a közhasznú szervezet támogatóját a közhasznú szervezet - létesítő okiratban rögzített
céljaira - adott támogatás (a továbbiakban: adomány) után társasági adókötelezettséget érintő
kedvezmény, illetve személyi jövedelemadó kötelezettséget érintő kedvezmény,
d) tartós adományozás esetén a c) pont szerinti támogatót a támogatás második évétől külön
kedvezmény
illeti meg.
További kedvezmény az új közfoglalkoztatási modellben, hogy 2011 évtől az önkormányzat
többségi tulajdonlásával működő nonprofit gazdasági társaság is jogosult közfoglalkoztatás
keretében munkanélkülieket állami támogatással alkalmazni.

5

2.) A karbantartás központosítása a Polgármesteri Hivatalhoz
Ezt az alternatívát vizsgáltuk ugyan, de végül elvetettük az alábbiak miatt:
A Polgármesteri Hivatalban jelenleg munka törvénykönyve alá tartozó hatállyal dolgozik a
két fő karbantartó a jegyző munkáltatásával. Az Eötvös Iskola munkatársainak átvétele –
tekintettel arra, hogy ők közalkalmazotti státusban vannak – polgármesteri foglalkoztatással
lenne lehetséges. Tehát eleve nem lenne egységes a karbantartói csapat alkalmazása
munkajogi szempontból. A Polgármesteri Hivatalnál való foglalkoztatáskor az operatív
irányítási feladatokkal meg kell bízni valakit, aki az intézményi igényekre folyamatosan
reagálva a lehető legnagyobb szakmai hozzáértés mellett képes utasításokat adni. Erre
alkalmas, szabad kapacitással rendelkező személy jelenleg a Polgármesteri Hivatalban
nincsen, következésképp külső személyt kellene ezzel megbízni. A munkáltatói jogosítványok
(munkáltatás, illetve irányítás) ennek okán való szétválasztása megítélésünk szerint nem
szerencsés.
Fentiekre tekintettel javasolom, hogy a Képviselő-testület határozza el, hogy „LAKI-PORTA
NONPROFIT KFT.” elnevezéssel Lakitelek, Széchenyi krt. 48. szám alatti vagy Lakitelek,
Kiss János utca 1 szám alatti székhelyen egy személyes közhasznú gazdasági társaságot létesít
az önkormányzat intézményeinek fenntartási, karbantartási és kertgondozási feladataira. A
KFT. megalapításához az Önkormányzat a 2011. évi költségvetés tervezésekor 500.000 Ft
készpénz törzstőke biztosítására előirányzat elkülönítését rendeli el. Egyidejűleg hatalmazzon
fel arra, hogy a értsen egyet azzal, hogy a KFT. megállapítását követően az intézményeknél
szükséges létszám-gazdálkodási intézkedésekre a szükséges javaslatokat megtegyem.
Létszámgazdálkodási döntések
A költségvetést megalapozó vizsgálatok során az alábbi státuscsökkentési javaslatokat
terjesztem elő:
a.) Polgármesteri Hivatal – Művelődési Ház –
1 fő kisegítő
a jövőben javaslatom szerint a Polgármesteri Hivatal takarítója látná el ezt a feladatot, illetve
a kisegítő által eddig ellátott egyéb, intézményműködtetési feladatok (esti
klubfoglalkozásokhoz ajtó nyitás-zárás, kirakodóvásárok biztosítása stb.) a módosított
munkaszervezéssel lesznek ellátva.
b.) Polgármesteri Hivatal – egyéb községgazdálkodás szakfeladat –
1 fő karbantartó munkás
c.) Gondozási Központ – konyhai dolgozó, ápolónő és mentálhigiénés munkatárs –
2 és fél közalkalmazott
d.) Könyvtár megvizsgálandó, hogy 2012.jan. 1-től ellátható-e a feladat 2 fővel
A fentiek végrehajtására kérem, hatalmazzanak fel a költségvetés ilyen tartalmú
előterjesztésére.
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Gyermekjóléti és Családsegítői Szolgálat
E két feladatot, mint az ismeretes a Tiszakécskei Mikrotársulás látja el Lakitelekre is
kiterjedően. A feladatellátásra jutó normatívát szintén Tiszakécske igényli. Egyeztetéseink
szerint a lakiteleki intézményi helyek fenntartásának költségei a normatívából
kigazdálkodhatók, így azt a jövőben átszámlázzuk Tiszakécskére. Kérem, hogy az erre
vonatkozó megállapodás aláírására hatalmazzanak fel.
Köztemető fenntartás
A Lakiteleki köztemető fenntartását és üzemeltetését a temetőkről és a temetkezés rendjéről
szóló 1999. évi XLIII. törvény értelmében „Kegyeleti közszolgálati szerződés” alapján a
Himalája-Blue KFT. végzi. A szerződés 2001. április 1-jén kelt és 2012. december 31-ig
hatályos. A szerződés alapján a szolgáltató jelenleg nem kötelezett a temetőn belüli
infrastruktúra rezsiköltségének viselésére. Ennek megváltoztatására javasolom, hogy a
Képviselő-testület a mellékelt megállapodás-módosítást hagyja jóvá.
Iparűzési adó terhére történő támogatások megszüntetése
A Képviselő-testület 2004-ben úgy döntött, hogy az orvosokat korábban megillető iparűzési
adómentesség megszűnésének kompenzálására az általuk befizetett adó mértékéig támogatást
biztosít, amely támogatást a praxis gép – és műszerállományának pótlására, fejlesztésére
kötelesek fordítani.
Javasolom, hogy a Képviselő-testület ezt a korábbi döntését vonja vissza, és a támogatást
szüntesse meg.
A laboratóriumi szolgáltatás biztosítására kötött szerződés megszüntetése
A vérvételi lehetőség biztosítása a Gyógy-Ász KFT.-vel való megállapodás értelmében évente
mintegy 550 eFt kiadást jelent az önkormányzatnak.
Javasolom, hogy megszüntetésére a Képviselő-testület a melléklet szerint mondja fel a
vonatkozó szerződésünket.
Segélyezés minimális szintre szorítása
Az önkormányzat által adott segélyek túlnyomó része normatív jellegű, ami azt jelenti hogy
ezek feltételeit törvények, kormányrendeletek határozzák meg, azok odaítélésében az
önkormányzatnak nincsen mérlegelési joga. Helyi mérlegelési jogkörben mindösszesen a
rendkívüli gyermekvédelmi és szociális segély (krízis segély), a helyi lakásfenntartási
támogatás és a méltányossági közgyógyellátás van.
E segélyfajták ugyan alkalmanként nagyon kis összegűek – a krízissegélyek legfeljebb
alkalmanként 5000 forintot tesznek ki, de összességükben több millió forint is felhasználásra
kerül évente.
Mindezek alapján javasolom, hogy
a.) a
rendkívüli segélyekre a Képviselő-testület ne különítsen el előirányzatot a
költségvetésben. Ezzel egyidejűleg 1000 eFt összeggel képezzen szociális céltartalékot,
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amelynek felhasználására csak utólagos költségvetés módosítással, a különösen indokolt
krízishelyzetek kezelésére megállapítandó segélyek forrásaként kerülhet sor.
b.) a helyi lakásfenntartási támogatás helyi rendeletben rögzített szabályait úgy kell
módosítani, hogy a törvényi keretszabályok szerinti legszigorúbb feltételek kerüljenek
meghatározásra
A művészetoktatás átszervezése
Az alapfokú művészetoktatás nem kötelező közoktatási feladat. Felmérésünk szerint a citera,
szolfézs és grafika tanszak kivételével a művészeti oktatás nem finanszírozható, illetve csak
akkor, ha annak árát az igénybe vevők megfizetik. Mindezek alapján célszerűnek látszik a
művészeti oktatás átszervezése, amire csak a következő tanévtől kerülhet sor.
Az iskolabusz fenntartása
A külterületi gyermekek iskolába, óvodába jutását jelenleg egy vállalkozással kötött
szerződés alapján oldja meg az iskola. A normatíván felüli költségrészt Lakitelek
Önkormányzata fedezi annak ellenére, hogy az iskola nem önkormányzati fenntartásban
működik. Javaslom, hogy a Képviselő-testület határozza el, hogy a költségvetésben a
normatív hozzájáruláson kívül nem biztosít többlet-előirányzatot, és egyidejűleg kérje fel az
Eötvös Iskola igazgatóját az iskolabuszra vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására.
Az iskolai tízóraik, uzsonnák megszüntetése
Az Eötvös Iskola jelenleg önként vállalt feladatként biztosítja a tízórait, uzsonnát, azon
gyermekek esetében, akik napközis ellátásban nem részesülnek, továbbá, akik nem tartoznak
az ingyenes étkezői körbe. Ezek térítési díja viszont nem fedezi a felmerülő költségeket.
Javasolom, hogy a Képviselő-testület értsen egyet ennek megszüntetésével, vagy a
költségeket fedező térítési díj mellettei nyújtásával.
A Laki-Konyha Kft. rezsiköltségeinek, vagy az általa az Önkormányzat számára
megfizetett bérleti díjnak felülvizsgálata
A közétkeztetés körében az élelmezés költségei csak részben térülnek meg. Ennek oka egyik
részről az intézményi és a személyi térítési díjak közötti eltérés, másrészt azok a jogszabályi
rendelkezések, amelyek a rezsi megtérítését nem, vagy csak részben teszik lehetővé. Ebből
következően a magasabb élelmezési rezsiköltségek mellett nagyobb önkormányzati támogatás
szükséges. Ennek mérséklésére javasolom, hogy a Laki-Konyha Kft. ügyvezető igazgatója
vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a jelenlegi 95 %-os rezsiköltség kerüljön mérséklésre
amelynek eredményeként az közintézményi étkeztetés megszervezése, ellátása a tényleges
költségek szintjére korlátozódjon, azaz nyereség, eredmény ne képződjön a közétkeztetésen.
Megvizsgálandó továbbá a Laki-Konyha Kft. Által fizetendő bérleti díj piaci alapra helyezése.
Tájékoztatás a további, előzetes testületi döntést nem igénylő intézkedésekről
A következő intézkedésekre vonatkozóan a költségvetés előterjesztésében az adott
előirányzat mértékének meghatározása fogja a döntést jelenteni.
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- Az intézményeknél foglalkoztatottak részére az étkezési jegy/cafetéria adható összege a
2010. évi szint 1/3-ával (Eötvös Iskola), illetve felével (valamennyi más intézmény esetében)
tervezhető, (4000Ft/fő/hó+járuléka) minden intézménynél ugyanakkora összeggel. Egyéb
adható juttatás a kötelező bérelemeken kívül nem adható. Kérjük az intézményvezetőket,
gondoskodjanak az adható pótlékok megszüntetéséről. Amennyiben a jogszabály nem teszi
lehetővé az illetmény csökkentését, a dolgozó illetménye a soros előrelépéssel egyidejűleg
nem emelkedhet mindaddig, amíg utol nem éri a besorolási szintje a jelenlegi illetményének
megfelelő szintet.
- A Polgármesteri Hivatalnál a cafetéria keretösszegét a törvényi minimumon kell tervezni,
mely a munkáltató által fizetendő adót is tartalmazza.
- Az esetlegesen felmerülő túlóra pénzbeli megváltására nincs lehetőség, gondoskodni kell a
természetbeni megváltásról. Helyettesítésre csak a jogszabályban meghatározott esetekben
van lehetőség a bérmegtakarítás terhére. Rendes szabadság kiadása miatt helyettesítési díj
nem fizethető.
- A rendes szabadságok kiadását kérjük ütemezetten megtenni, a 2012. évre előző évi
szabadság nem vihető át.
- Belföldi kiküldetés esetén fő szabályként tömegközlekedési eszközt kell igénybe venni.
Személygépkocsit abban az esetben lehet ilyen célra igénybe venni, ha kettőnél több fő utazik,
és az így gazdaságosabb. Minden esetben szükséges az intézményvezető előzetes írásbeli
engedélye.
- A kommunikációs költségek csökkentése érdekében az intézmények elsősorban a flottás
mobiltelefonok használatára törekedjenek. A vezetékes telefon lemondásának lehetőségét az
intézményvezetők vizsgálják meg, és intézkedjenek róla. (Asztali mobilkészülékkel flottás
telefon használata, számhordozás lehetőségének vizsgálata.)
- A Polgármesteri Hivatalnál nyugdíjba vonuló dolgozó feladatát már állományban lévő
dolgozóval kell megoldani.
- Az energetikusi feladatokat a Polgármesteri Hivatal munkatársával kell megoldani, az erre a
feladatra kötött vállalkozói szerződés megszüntetésre kerül.
- A Lakiteleki Víziközmű Társulat könyvviteli, analitikai feladataira kötött megbízási
szerződések nem hosszabbíthatóak, illetve megszüntetésre kerülnek. Ezen feladatok
költségkímélőbb ellátására részmunkaidős, Munkaügyi Központ által támogatott dolgozó
kerüljön felvételre, aki egyidejűleg megváltozott munkaképességű és így a rehabilitációs
hozzájárulás költségét is csökkenti.
- A Lakiteleki Víziközmű Társulat intézőbizottságának elnöke tisztségért a továbbiakban
megbízási díj nem jár. A megbízási szerződés ennek megfelelően kerüljön módosításra.
- A Művelődési Háznál a nyugdíjasklub, énekkar vezetésére a megbízási szerződés nem
köthető. A Művelődési Ház takarítási feladatai a Polgármesteri hivatalhoz kerülnek.
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- A Lakiteleki Tornaegylet részére működésre átadott összeg a 2010. évi költségvetésben
szereplő összeg felére csökken. (725 000 Ft).
- A civil szervezetek által szervezett programok támogatására 2011-ben nincs lehetőség.
- A Polgárőrség működési támogatása a 2010. évi összeg felére, 325 000 Ft-ra csökkenjen.
- A Gondozási Központ intézményvezetője, tegyen javaslatot az ebéd kiszállításának
költségkímélőbb módjára, a jelenlegi gépkocsi hasznosításának lehetőségére. (Laki-Konyha
használati megállapodás)
- A Bölcsődében a nyugdíjba vonuló dolgozók helyett nem vehető fel dolgozó, a feladatokat a
meglévő létszámmal kell ellátni.
- A Községi Könyvtár 2011-ben maximum 200 000 Ft összegig vásárolhat könyvet,
folyóiratot, egyéb információhordozót. A nyilvántartó program bővítésére nincs fedezet.
- Az Eötvös Iskola lakiteleki intézményeinél a határozott idejű szerződések hosszabbítására
nincs lehetőség. A cafetéria adható összege a többi közalkalmazottal egyforma mértékben
tervezhető. Az iskolabusz szolgáltatás nem kerülhet többe, mint az ezen a jogcímen kapott
normatíva összege.
A fenti döntések és intézkedések maradéktalan végrehajtása esetén a várható hiány
alakulását az egyes tételek költségvetési hatásának kimutatása mellet az 5. számú
melléklet tartalmazza.
Kérem, hogy javaslataimat a mellékelt határozat-tervezet és rendelet-tervezetek
szerint elfogadni szíveskedjenek.
Lakitelek, 2011. január 4.
Felföldi Zoltán
Határozat-tervezet
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testület Felföldi Zoltán
előterjesztését megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

polgármester

1.) A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy
a) a Lakitelek, Széchenyi krt. 48. szám alatti „Rendőrség” épület vonatkozásában
térítésmentes használatra Bács-Kiskun Megyei Polgárőrszövetséggel, a Lakiteleki
Hegyközséggel és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatallal szerződés kerüljön
megkötésre, amely megállapodás tartalmazza a rezsiköltség 1/3-1/3 arányú
vállalását, vagy a rezsi költségnek egyösszegű átalány formában történő
megváltását, amely nem lehet kevesebb, mint a 2011. évre tervezett rezsi költség..
b) a Lakitelek, Széchenyi krt. 48. szám alatti „Tűzoltószertár” használatba adására
kerüljön megállapodás megkötésre a Lakiteleki Tűzoltó Egyesülettel a rezsi
megfizetésének vállalása ellenében,
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c) a lakiteleki háziorvosokkal, fogorvossal és házi gyermekorvossal az általuk
használt rendelők térítésmentes használatára kerüljön megállapodás megkötésre,
illetve a korábbi hasonló megállapodás módosításra, amely megállapodás
tartalmazza a rezsiköltség háziorvosok által való teljes mértékű vállalását.
d) a Széchenyi krt. 74. szám alatt Sportlétesítmény használatára kerüljön
megállapodás megkötésre azzal, hogy az Önkormányzat a fenntartás költségeihez
évi 600.000 forint összeggel hozzájárul, a fenntartási költségeknek a Lakiteleki
Tornaegylet általi fedezése mellett..
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. február 1.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a Lakitelek
Önkormányzata és a Kunság Volán ZRT. között az 5212. számú Kecskemét-NyárlőrincLakitelek-Tiszaalpár útvonalú 352, 359 sz. járatainak létesítésére és finanszírozására fennálló
szerződést mondja fel.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. február 1.
3.) A Képviselő-testület közhasznú nonprofit gazdasági társaság megalapítását határozza el az
alábbi főbb paraméterekkel:
- A kft neve: „LAKI-PORTA Önkormányzati Ingatlanfenntartó és Karbantartó
Közhasznú NONPROFIT KFT.”
- Rövid neve: LAKI-PORTA NONPROFIT KFT.”
- Tevékenysége:
karbantartás,
intézményfenntartás,
ingatlanüzemeltetés,
kertgondozás
- Székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. telephelye: 6065 Lakitelek, Kiss
János utca 1.
- Törzsbetét nagysága: 500.000 Ft készpénz
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. február 15.
4.) A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a 3.) pont szerinti KFT.
megállapítását követően az azzal összefüggő, intézményeknél szükséges létszámgazdálkodási intézkedésekre a szükséges javaslatokat megtegye.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. február 15.
5.) A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés
előkészítésekor az intézmények engedélyezett létszámának előterjesztésekor az alábbi
létszámcsökkentésekre legyen tekintettel:
a.) Polgármesteri Hivatal – Művelődési Ház –
- 1 fő kisegítő
b.) Polgármesteri Hivatal – egyéb községgazdálkodás szakfeladat –
- 1 fő karbantartó munkás
c.) Gondozási Központ – konyhai dolgozó, ápolónő és mentálhigiénés munkatárs –
- 2 és fél közalkalmazott
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. február 15.
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6.) A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy vizsgálja meg annak
lehetőségét, hogy 2012. január 1-től ellátható-e a feladat 2 fő közalkalmazottal.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. június 30.
7.) A Képviselő-testület Felföldi Zoltán polgármestert felhatalmazza az 1. sz. melléklet
szerinti Kegyeleti közszolgálati szerződés módosítására irányuló megállapodás aláírására
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. február 15.
8.) A Képviselő-testület a háziorvosok, házi gyermekorvos és fogorvos részére, az általuk
megfizetett iparűzési adó mértékéig terjedően határozatlan időre megállapított támogatást
2011. február 1-el megszünteti.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
9.) A Képviselő-testület a Gyógy-Ász KFT. és Lakitelek Önkormányzata között fennálló
„Megbízási szerződést” 2011. március 15-i hatállyal felmondja a 2. számú mellékletben
található okirat-tervezet szerinti tartalommal.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
10.) A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés
előterjesztéskor a rendkívüli segélyekre ne javasoljon előirányzat elkülönítését. Ezzel
egyidejűleg terjessze elő 1000 eFt összeggel szociális céltartalék létrehozását, amelynek
felhasználására csak utólagos költségvetés módosítással, a különösen indokolt krízishelyzetek
kezelésére megállapítandó segélyek forrásaként kerülhet sor.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. február 15.
11.) A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a helyi szociális rendelet
módosítására tegyen javaslatot, amelynek részeként a helyi lakásfenntartási támogatás helyi
rendeletben rögzített szabályait úgy kell módosítani, hogy a törvényi keretszabályok szerinti
legszigorúbb feltételek kerüljenek meghatározásra.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. február 15.
12.) A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a veszteséggel működő
alapfokú művészetoktatás citera, szolfézs és grafika tanszak kivételével való, 2011.
szeptemberétől érvényes átszervezésére tegyen javaslatot, amelynek részeként vizsgálja meg
az oktatás vállalkozói keretek között, vagy az oktatási költségeket fedező térítés ellenében
való ellátásának lehetőségét.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. június 30.
13.) A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés
előterjesztésekor az iskolabusz vállalkozási díjának megfizetéséhez a normatív hozzájáruláson
kívül ne tegyen javaslatot többlet-előirányzat biztosítására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. február 15.
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14.) A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés
előterjesztésekor az iskolai tízórai és uzsonna árához való önkormányzati hozzájárulásra ne
tervezzen előirányzatot azon gyermekek esetében akik számára ezen étkezések biztosítása
nem kötelező.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. február 15.
15.) A Képviselő-testület felkéri a Laki-Konyha Kft. ügyvezető igazgatóját, vizsgálja meg
annak lehetőségét, hogy a jelenlegi 95 %-os rezsiköltség kerüljön mérséklésre amelynek
eredményeként az közintézményi étkeztetés megszervezése, ellátása a tényleges költségek
szintjére korlátozódjon, azaz nyereség, eredmény ne képződjön a közétkeztetésen.
Felelős: Herczeg József ügyvezető
Határidő: 2011. február 1.
16.) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetést megalapozó, nem képviselő-testületi
hatáskörbe tartozó intézkedésekről szóló tájékoztató az előterjesztés szerinti tartalommal
tudomásul veszi.
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1. számú melléklet
MEGÁLLAPODÁS
KEGYELETI KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRA
amely létrejött egyrészről Lakitelek Önkormányzata (székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi
krt. 48, KSH besorolási szám: 0306202, adószám: 15380019-2-23, képviseli: Felföldi Zoltán
polgármester) a továbbiakban: önkormányzat,
másrészről a Himalája Blue KFT. (székhelye: 6065, Lakitelek, Petőfi S. utca 8/a, cégjegyzék
száma: 03-09-108517, adószám: 12532887-2-03, képviseli: Szénási Bertalanné ügyvezető) a
továbbiakban vállalkozó
között, a felek között hatályban lévő, 2001. április 1-jén megkötött „Kegyeleti közszolgálati
szerződés” a továbbiakban: szerződés módosítására.
1.) A szerződés III. pontja kiegészül az alábbi 4.) ponttal:
(E szerződés szerint vállalkozó vállalja, hogy…)
„4.) A köztemetőben felmerülő valamennyi közüzemi költséget, így az elektromos
áramellátás, a vízdíj, a folyékony és szilárd hulladék elszállításának díját, továbbá a
köztemető tisztántartásával, gyommentesítésével, síkosság mentesítésével összefüggő
költséget megfizeti. A költségek viselése történhet közvetlenül a vállalkozó nevére kiállított
számlák megfizetésével, vagy a temető tulajdonosának – Lakitelek Polgármesteri Hivatal,
vagy Lakitelek Önkormányzata - nevére szóló számla továbbszámlázásának megküldéstől
számított 8 napon belül való kifizetésével.”
2.) Jelen szerződésmódosítás 2011. február 1-jével hatályos. A szerződés jelen
Megállapodással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.
3.) A Megállapodást, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtuk.
Lakitelek, 2011. január……..

Felföldi Zoltán
Lakitelek Önkormányzata
Előttünk, mint tanúk előtt:

Szénási Bertalanné
Himalája Blue KFT.
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2. számú melléklet
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA
Lakitelek Önkormányzata (székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48, KSH besorolási
szám: 0306202, adószám: 15380019-2-23, képviseli: Felföldi Zoltán polgármester) a
továbbiakban: önkormányzat
az önkormányzat és a
Gyógy-Ász Egészségügyi Szolgáltató KFT. (székhelye: 6000 Kecskemét, Beethoven u. 12.,
cégjegyzékszám: BKM Cégbíróság 03-09-117307 adószám: 14582284-2-03, képviseli
Ancsáné Holló Erika ügyvezető), a továbbiakban: megbízott, között 2007. december 31-én
kelt „Megbízási szerződést” 2011. március 15-i hatállyal felmondja.
1.) Megbízott a felmondást tudomásul veszi és nyilatkozik arról, hogy 2011. március 15-ig az
Önkormányzat által használatra átadott Lakitelek, Széchenyi krt. 44. száma alatti laboratórium
ingatlant leltári jegyzőkönyv készítése mellett az Önkormányzat képviselőjének visszaadja.
A leltár felvételének időpontja: 2011. március 9.
2.) A megbízott 2011. február 28-ig elszámolást készít, amely alapján az önkormányzat a vele
szemben fennálló, általa igazolt és elismert megbízói követeléseket 2011. március 9-ig
egyenlíti ki.
3.) A Felek a fentiek alapján külön nyilatkozatban rögzítik a „Megbízási szerződés”
megszűnésének tényét és azt, hogy egymással szemben további követelésük, igényük nincsen.
Megbízott nyilatkozatát pótolja és azzal egyenértékűnek minősül, ha az Önkormányzat, a 2.)
pont szerinti esetleges követeléseket bizonylatokkal igazoltan kiegyenlítette.
Lakitelek, 2011. január 13.
Felföldi Zoltán
Lakitelek Önkormányzata
Előttünk, mint tanúk előtt:

Ancsáné Holló Erika ügyvezető
Gyógy-Ász Egészségügyi Szolgáltató KFT.
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3. számú melléklet
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
………/2011.(..….) önkormányzati rendelete
a 2011. évi az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 18/2010.(XI.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján és feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. §.
Lakitelek Önkormányzatának a 2011. évi az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló
18/2010.(XI. 4.) rendelet 1. §. a.) pontja az alábbiak szerint módosul:
a./Bölcsőde (tízórai, ebéd, uzsonna)
(nyersanyagköltség 244 Ft, rezsi 122 Ft, áfa 91 Ft)

457.- Ft

2. §.
Ezen rendelet 2011. február 1-én lép hatályba és 2011. február 2-án hatályát veszíti.
Lakitelek, 2011. január 13.
Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Orbán Csaba
jegyző
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4.. számú melléklet
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2011. (I. …) számú önkormányzati rendelete
a Lakitelekért Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
20/1994.(X.24.) és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 14/1997.(XI.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
rendelkező 1949. évi XX. törvény 44/A (1) f.) pontja alapján az 1990. évi LXV. törvény 16. §
(1) bekezdésében biztosított jogalkotói feladat‐ és hatáskörében eljárva a következő
rendeletet alkotja:
1. §
A Lakitelekért Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/1994.(X.24.)
számú önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„(4) Lakitelelekért Emlékérem díszoklevél jár, amely díszoklevelet el kell látni Lakitelek
Önkormányzat dombornyomású pecsétjével. A díszoklevelet a polgármester írja alá.”
2. §
Az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 14/1997.(XI.26.)
számú önkormányzati rendelet 8 §. helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. §
(1) A kitüntető díjakkal emlékérem és oklevél jár.
(2) Az oklevélnek tartalmaznia kell:
- a díj adományozásának rövid indokolását,
- a kitüntetett nevét, az általa viselt cím, rendfokozat, beosztás vagy foglalkozás
megjelölését,
- a Képviselő-testület határozatának számát,
- a kiállítás keltét, Lakitelek Polgármesterének aláírását,
- Lakitelek Önkormányzat dombornyomású pecsétjének lenyomatát.
(3) Ha a kitüntető díjban közösség vagy csapat részesül, annyi oklevél jár, amennyi tagja van
a közösségnek.”
3. § Ez a rendelet 2011. február 1. napján lép hatályba, és 2011. február 2-án hatályát
veszíti.
Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Orbán Csaba
jegyző
Törölt: ¶
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