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Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. július 11-i rendkívüli, nyílt üléséről

Rendeletek: –
Határozatok: 181, 182/2013 (VII.11.)
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 11-én, 14 órakor tartott
rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Madari Andor
Czinege Edit
Olajos István
Sallai András
Szentirmay Tamás

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távol van:

Felföldi Zoltán
dr. Rácz Péter

polgármester
képviselő

Meghívottak:

dr. Tóth-Péli Emőke
Tóth Sándor
Varga Zoltán

jegyző
külső bizottsági tag
jegyzőkönyv-vezető

Madari Andor alpolgármester Felföldi Zoltán polgármester távollétében köszönti a
Képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése
határozatképes, a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Czinege Edit és
Sallai András képviselőket javasolja.
Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Madari Andor alpolgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
NAPIREND:
1. Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatellátás
Előadó: Madari Andor alpolgármester
2. Lakitelek árvízvédelmi töltés önkormányzati
megosztásához való hozzájárulás
Előadó: Madari Andor alpolgármester

tulajdonban

lévő

ingatlanok

ZÁRT ÜLÉS
3. 179/2013. (VII.03.) önkormányzati határozat módosítása
Előadó: Madari Andor alpolgármester

1. NAPIREND –

Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatellátás

Madari Andor alpolgármester felkéri dr. Tóth-Péli Emőke jegyzőt a napirend ismertetésére.
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dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: az Önkormányzat 2004-ben pályázatot nyert a
gyermekélelmezési konyha tetőfelújítására és homlokzatvakolására. A pályázat végső
ellenőrzése során derült ki, hogy hiányzik az Önkormányzat és a Laki-Konyha Kft. között
gyermekélelmezési feladatokra megkötött szerződés. A Laki-Konyha Kft. és az intézmények
között létezik szerződés, azonban ezt önkormányzati szinten is rögzíteni kell.
Madari Andor alpolgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
181/2013. (VII.11.) számú önkormányzati határozat
Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatellátás
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, az előterjesztés mellékletét képező
megállapodás alapján a gyermekétkeztetési feladatok ellátása továbbra is
térítésmentesen a Laki-Konyha Kft. használatába kerüljön, valamint a
gyermekétkeztetési alapfeladatokhoz kapcsolódó üzemeltetési feladatokat
folyamatosan ellássa.
2. A „Gyermekélelmezési konyha tetőfelújítása, homlokzat vakolása” tárgyú,
0301482004D
számú
támogatási
szerződéshez
kapcsolódóan az
Önkormányzat, mint támogatott kötelezettségként felvállalja a Laki-Konyha
Kft.-vel kötött megállapodás révén a támogatással megvalósított
infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 éven keresztül, azaz legalább
2014. december 01. napjáig történő gondoskodást.
3. Felhatalmazza Madari Andor alpolgármestert az okiratok, egyéb dokumentációk
aláírására.
Felelős : Madari Andor alpolgármester
Határidő: folyamatos
Értesül:

- Laki-Konyha Kft.
- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
- Irattár

MEGÁLLAPODÁS
gyermekétkeztetési feladatok ellátására
amely létrejött egyrészről
Lakitelek Önkormányzata (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48., képv. elj.: Madari Andor
alpolgármester) (továbbiakban: Önkormányzat) valamint
másrészről
Laki-Konyha Közétkeztetési, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kft, rövidített nevén:
Laki-Konyha Kft. (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 104., képviseli: Tóthné Balla Mária
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ügyvezető) (továbbiakban: Kft.) között
alulírott helyen, időben, az alábbi tartalommal:
1. Megállapodást kötő felek az alábbiakat állapítják meg:
- A Kft. alapítása 2008. augusztus 1. napján történt. Ettől kezdődően a Kft. Lakitelek
települése
folyamatosan
ellátja
a
gyermekétkezetési
feladatokat.
A
gyermekétkeztetési
feladatok
ellátása
térítésmentesen
került
a
Kft.
üzemeltetésébe.
- Az Önkormányzat 2004. december 1. napján, mint támogatott 0301482004D. szám
alatt támogatási szerződés révén pályázati támogatásban részesült, melynek
tárgya a „Gyermekélelmezési konyha tetőfelújítása valamint homlokzat vakolása”
volt.
- A Kft. alapítása évében az Önkormányzat intézményeivel az étkeztetés
feladatainak ellátására önálló szerződéseket kötött, melyek jelenleg is hatályban
vannak.
2. Megállapodó felek rögzítik, hogy az Önkormányzat kötelező feladataként továbbra is a
Kft. látja el a település közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben
(Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde lakiteleki tagintézménye, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) által fenntartott
Eötvös Általános Iskola és AMI) járó gyermekek napi étkeztetését, figyelemmel a
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( a
továbbiakban: Gyvt.) 151.§ (2) bekezdésében foglaltakra.
3. Az Önkormányzat jelen megállapodásban - figyelemmel a 2004. december 1. napján
kötött „Gyermekélelmezési konyha tetőfelújítása valamint homlokzat vakolása” tárgyú,
0301482004D. számú támogatási szerződés rendelkezésére - kötelezettségként
vállalja, hogy a pályázat keretén belül megvalósított infrastrukturális szolgáltatásról
(épületen végrehajtott építési munkák fenntartásáról és ezáltal a gyermekétkeztetési
feladatok ellátásáról) 10 éven keresztül gondoskodik.
4. Megállapodó Felek tudomásul veszik, hogy az óvodai és iskolai gyermekétkeztetési
feladatok ellátása az Önkormányzat kötelező feladata, mivel a 2. pontban megjelölt
intézmények az Önkormányzat közigazgatási területén működnek. A feladat ellátási
kötelezettség független attól fennáll, hogy az Óvodát önkormányzati társulás
működteti, míg az iskola fenntartása az állami intézményfenntartóhoz került. A
gyermekétkeztetési állami támogatást az Önkormányzat igényli, és számol el azzal.
5. Az Önkormányzata számol el a gyermekétkeztetési feladatok ellátására leigényelt
állami támogatással a Magyar Állam Kincstárnak . A támogatás igénylésével, annak
elszámolásával kapcsolatban bármely okból felmerülő esetleges visszafizetési
kötelezettség vonatkozásában a Kft.-t semmiféle felelősség ( arányos visszafizetés )
nem terheli.
6. Felek jelen Megállapodást határozatlan időre kötik.
7. Felek jelen Megállapodás ideje alatt együttműködésre kötelesek, haladéktalanul
tájékoztatást adnak egymásnak képviselőjük útján minden, a jelen megállapodás
teljesítésével összefüggő lényeges kérdésről. Jogvitás kérdéseket elsősorban békés
úton rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre úgy kiköti a Kecskeméti
Járásbíróság illetékességét.
8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Gyvt., a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.
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9. A
jelen
Megállapodást
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
182/2013.(VII.11.) számú határozatával elfogadta es felhatalmazta a polgármestert
annak aláírására.
Lakitelek, 2013. július 11.
…………………………………………
Lakitelek Önkormányzata
(képv.elj.: Madari Andor alpolgármester)

2. NAPIREND –

……………………………………
Laki-Konyha Kft.
(képv.elj.:Tóthné Balla Mária ügyvezető)

Lakitelek árvízvédelmi töltés önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok megosztásához való hozzájárulás
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Madari Andor alpolgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Madari Andor alpolgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
182/2013. (VII.11.) számú önkormányzati határozat
Lakitelek
árvízvédelmi
töltés
önkormányzati
megosztásához való hozzájárulás

tulajdonban

lévő

ingatlanok

Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az árvízvédelmi töltés építéssel érintett
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok megosztásához változatlan tulajdoni
állapot szerinti bejegyzéssel.
2. A megosztással érintett ingatlanok, melyeket Kecskemét Járási Hivatal Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala – a Révész Péter által készített változási
vázrajzok alapján – jóváhagyott
- lakiteleki 0207 hrsz: gyep, összes terület 6290 m2, töltéshez igénybe vett terület
6290 m2
- lakiteleki 0164/1 hrsz: kivett töltés, össze terület 6 ha 6387 m2, töltéshez
igénybe vett terület 48 m2, visszamaradt 6 ha 6339 m2
- lakiteleki 0200/23 hrsz: kivett út, összes terület 1259 m2, töltéshez igénybe vett
terület 295 m2, visszamaradt 964 m2
- lakiteleki 0199 hrsz: kivett út, összes terület 5313 m2, töltéshez igénybe vett
terület 674 m2, visszamaradt 4639 m2
- lakiteleki 0197 hrsz: kivett út, összes terület 4689 m2, töltéshez igénybe vett
terület 1831 m2, visszamaradt 2858 m2
- lakiteleki 3677/1 hrsz: kivett közterület, összes terület 5249 m2, töltéshez
igénybe vett terület 1253 m2, visszamaradt 3996 m2
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3. A Képviselő-testület a gáthoz tartozó fenti területeket forgalomképtelennek
nyilvánítja.
4. A Képviselő-testület feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a fenti megosztás változatlan tulajdoni állapot alapján, a mellékelt
változási vázrajzok szerint az ingatlan-nyilvántartásba átvezetésre kerüljön.
(tulajdonos: Lakitelek Önkormányzata, törzskönyvi kivonat szám: 724624,
székhely: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.)
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Madari Andor alpolgármestert ezen
eljárásban az ügyvéd részére történő meghatalmazás kiadásra valamint a
Földhivatali eljárás lefolytatására.
Felelős: Madari Andor alpolgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár

Madari Andor alpolgármester, mivel több észrevétel nem volt, a nyílt ülést berekesztette és
zárt ülést rendelt el.

kmf.

Madari Andor
alpolgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Czinege Edit
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sallai András
jegyzőkönyv-hitelesítő

