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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án, 9 órakor
tartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Felföldi Zoltán
Czinege Edit
Olajos István
dr. Rácz Péter
Szentirmay Tamás

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távol van:

Madari Andor
Sallai András

alpolgármester
képviselő

Meghívottak:

dr. Tóth-Péli Emőke
Tóth Sándor
Varga Zoltán

jegyző
külső bizottsági tag
jegyzőkönyv-vezető

Felföldi Zoltán polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a 7 fő képviselőből 4 fő jelen
van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Czinege Edit és dr. Rácz Péter képviselőket javasolja.
Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Felföldi Zoltán polgármester a napirendet az alábbi módosítások szerint javasolja
elfogadásra:
- 1. napirendként javasolja tárgyalni: Tájékoztató a Tőserdei vízi foglalkoztató beruházásról
- 2-6. napirend az eredeti 1-5. napirend.
Felföldi Zoltán polgármester: Szentirmay Tamás képviselő javaslatára kerül napirendre a
Tőserdei vízi foglalkoztató ügye, azonban a képviselő a Képviselő-testület üléséről késik.
Ennek ellenére javasolja a tájékoztatót első napirendként tárgyalni, mivel a beruházó
képviselője, Honti Attila rövid időre tud a Képviselő-testület rendelkezésére állni.
dr. Rácz Péter képviselő: ha Szentirmay Tamás javasolta, hogy napirenden legyen a kérdés,
jó lenne őt megvárni. Addig lehetne más napirendet is tárgyalni.
Honti Attila, Tőserdei vízi foglalkoztató beruházójának képviselője: negyed 10-ig tud
maradni a Képviselő-testület ülésén.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a módosított napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

NAPIREND:
1. Tájékoztató a Tőserdei vízi foglalkoztató beruházásról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
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2. A belügyminiszter 19/2013. (V.22.) BM rendelete a helyi önkormányzatok és az
önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítéséhez nyújtható támogatásról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
3. „Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése Lakiteleken” című pályázat beadása és saját
erő biztosítása a pályázatra vonatkozóan
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
4. „A helyi piac komplex fejlesztése Lakiteleken” című pályázat beadása és saját erő
biztosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
5. Közszolgáltatási szerződés megkötése a Laki-Gazda Nonprofit Kft-vel a települési
szilárd hulladék, valamint a települési folyékony hulladék szállítására
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
6. A 2013. évi dunai árvízi védekezésben részt vevő lakitelekiek elismerése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

1. NAPIREND – Tájékoztató a Tőserdei vízi foglalkoztató beruházásról
Felföldi Zoltán polgármester: valamennyi képviselőt érinti, hogy a Tőserdei vízi foglalkoztató
beruházás pontosan milyen fázisban van, az mikor nyithat meg. Erről korrekt tájékoztatást a
beruházás kivitelezői tudnak adni. A beruházás engedélyeztetése folyamatban van az
ATIKÖTEVIFE hatóságnál, melyet a tulajdonos Önkormányzatnak kell megkérnie. Az
engedély kiadása hiánypótlási szakaszban van. Felkéri Honti Attilát, tájékoztassa a
képviselőket a beruházás jelenlegi állásáról.
Honti Attila, Tőserdei vízi foglalkoztató beruházójának képviselője: bármely képviselő
bemehet a Tősfürdő érintett területére és megtekintheti a beruházást. A fizikai
megvalósításból néhány hét van hátra, azt követően az engedélyekre lesz szükség várni.
Vízjogi létesítési engedély nélkül nem kerülhet víz a foglalkoztatóba. Mire az engedély
vélhetően meglesz, a beruházás is fizikailag megvalósul.
Czinege Edit képviselő: ha bezár a Tősfürdő, hogyan fog üzemelni a foglalkoztató?
Honti Attila, Tőserdei vízi foglalkoztató beruházójának képviselője: meghosszabbított
üzemmódban is működhetne akár a foglalkoztató, még nincs egyeztetve a pontos nyitva
tartás.
dr. Rácz Péter képviselő: mi volt a csúszás oka? Úgy tudta, hogy szezonnyitásra kész lesz a
foglalkoztató.
Honti Attila, Tőserdei vízi foglalkoztató beruházójának képviselője: valóban volt ilyen
elképzelés. Tavasszal vált nyilvánvalóvá, hogy vízjogi létesítési engedélyt kell beadni a
foglalkoztatóra. Előtte azt gondolták, hogy a meglévő strand engedélyeibe illeszthető lehetett
volna. Az eljárásrendben sem volt egyetértés: három környezetvédelmi mérnök három
megoldási lehetőséget adott.
dr. Rácz Péter képviselő: a pályázatban van megvalósítási határidő?
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Honti Attila, Tőserdei vízi foglalkoztató beruházójának képviselője: igen, a pályázat
megvalósítási határideje 2013. december 31. napja.
Felföldi Zoltán polgármester: az eddigiek alapján vélelmezhető, hogy az idei szezonban
nem fog kinyitni a vízi foglalkoztató?
Honti Attila, Tőserdei vízi foglalkoztató beruházójának képviselője: ez a kérdés még
nyitott, szeptemberben néhány hét még megvalósítható, akár próbaidőként.
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: az ATIKÖTEVIFE a tegnapi napon küldte meg a vízjogi
létesítési engedélyre a hiánypótlási felhívást. Az eddigiek alapján a hiánypótlás teljesíthető.
/Szentirmay Tamás képviselő megérkezik az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma: 5 fő./
Felföldi Zoltán polgármester ismerteti az eddig elhangzottakat.
Szentirmay Tamás képviselő: miért nem dolgoznak a kivitelezők?
Honti Attila, Tőserdei vízi foglalkoztató beruházójának képviselője: dolgoznak, folyik a
kivitelezés, a hőség miatt olykor van néhány órás leállás.
Felföldi Zoltán polgármester ismerteti az ATIKÖTEVIFE hiánypótlási felhívását. Megköszöni
Honti Attila részvételét, egyben kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

2. NAPIREND –

A belügyminiszter 19/2013. (V.22.) BM rendelete a helyi
önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai
uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez
nyújtható támogatásról
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester ismerteti, hogy jelen pályázat rövid beadási határideje miatt lett
összehívva a rendkívüli ülés. Bizonyos, futó pályázatokhoz önerő támogatást tud igényelni az
Önkormányzat. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
184/2013. (VIII.06.) határozata
DAOP-4.2.1-11-2012-0003. A lakiteleki Szivárvány Óvoda felújítása és bővítése pályázat
BM EU-önerőalap igénylés támogatása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület támogatja „A belügyminiszter 19/2013. (V.22.) BM rendelete a
helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési
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pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról” szóló rendelet
szerinti Önerő-igénylést az alábbiak szerint:
Igénylés alapját képező paraméterek:
Támogatás mértéke: 95%
Önerő: 5%, azaz 5.996.738.BM EU Önerő Alap támogatás maximális mértéke a BM rendelet 6.§-ban foglaltak
szerinti számítás alapján (%-ban): 40%, azaz 2.398.695.- azaz Kettőmillióháromszázkilencvennyolcezer-hatszázkilencvenöt forint.
19/2013. (V.22.) BM rendelet 10. § (2) pont szerinti meghatározás
Pályázó megnevezése
Lakitelek Önkormányzata
Képviselőtestületi határozat száma (pályázat
benyújtása előtt)
32/2012. (III.01.)
Tervezett fejlesztés
A lakiteleki Szivárvány Óvoda felújítása és
bővítése
- Pontos megnevezés
119 934 765.- Összköltség
Csatolt dokumentumok:
- Pénzügyi ütemezés
- Elszámolható költségek
- Pénzügyi forrásainak összetétele és
- Elszámolható költségek részletezése
azok éves ütemezése
- A
projekt
tevékenységeinek
ütemezése
- A projekt kifizetési ütemezése
Saját forrás biztosításának módja
Lakitelek Önkormányzatának
költségvetésébe történő beépítés megtörtént,
a sajáterő rendelkezésre állása ezen
forrásból biztosított.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Beruházási Csoport
- Irattár
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
185/2013. (VIII.06.) határozata
KEOP-6.2.0/B-11-2011-0045 „Iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás
Lakiteleken pályázat BM EU-önerőalap igénylés támogatása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza.
A Képviselő testület támogatja „A belügyminiszter 19/2013. (V.22.) BM rendelete a
helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról” szóló rendelet
szerinti Önerő-igénylést az alábbiak szerint:
Igénylés szerinti paraméterek:
Támogatás mértéke: 95%
Önerő: 5%, azaz 3.788.140.-

6

BM EU Önerő Alap támogatás maximális mértéke a 6.§-ban foglaltak szerinti
számítás alapján (%-ban): 40%, azaz 1. 515.256.- azaz Egymillióötszáztizenötezer-kettőszázötvenhat forint.
19/2013. (V.22.) BM rendelet 10. § (2) pont szerinti meghatározás
Pályázó megnevezése
Lakitelek Önkormányzata
Képviselőtestületi határozat száma (pályázat
benyújtása előtt)
93/2011. (VII.07.)
Tervezett fejlesztés
„Iskolazöldítés és kapcsolódó
szemléletformálás Lakiteleken”
- Pontos megnevezés
75.762.797.- Összköltség
Csatolt dokumentumok:
- Pénzügyi ütemezés
- A projekt elszámolható költségeinek
- Pénzügyi forrásainak összetétele és
forrásai
azok éves ütemezése
- A projekt megvalósítás pénzügyi
ütemterve
Saját forrás biztosításának módja
Lakitelek Önkormányzatának
költségvetésébe történő beépítés megtörtént,
a sajáterő rendelkezésre állása ezen
forrásból biztosított.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Beruházási Csoport
- Irattár
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
186/2013. (VIII.06.) határozata
DAOP-3.1.1/B-11-2012-0002 „Dr. Deák István utca felújítása és körforgalom építése
Lakiteleken” pályázat BM EU-önerőalap igénylés támogatása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza.
A Képviselő testület támogatja „A belügyminiszter 19/2013. (V.22.) BM rendelete a
helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról” szóló rendelet
szerinti Önerő-igénylést az alábbiak szerint:
Igénylés alapját képező paraméterek:
Támogatás mértéke: 90%
Önerő: 5%, azaz 13.428.248.BM EU Önerő Alap támogatás maximális mértéke a 6.§-ban foglaltak szerinti
számítás alapján (%-ban): 50%, azaz 6.714.124.- azaz Hatmillióhétszáztizennégyezer-egyszázhuszonnégy forint.
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19/2013. (V.22.) BM rendelet 10. § (2) pont szerinti meghatározás
Pályázó megnevezése
Lakitelek Önkormányzata
Képviselőtestületi határozat száma (pályázat
benyújtása előtt)
199/2011. (XII.01)
Tervezett fejlesztés
„Dr. Deák István utca felújítása és
körforgalom építése Lakiteleken”
- Pontos megnevezés
134.282.480.- Összköltség
Csatolt dokumentumok:
- Pénzügyi ütemezés
- Elszámolható költségek ütemezése
- Pénzügyi forrásainak összetétele és
- Elszámolható költségek részletező
azok éves ütemezése
ütemezése
- Tervezett elszámolások
- Források és ütemezés
Saját forrás biztosításának módja
Lakitelek Önkormányzatának
költségvetésébe történő beépítés megtörtént,
a sajáterő rendelkezésre állása ezen
forrásból biztosított.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Beruházási Csoport
- Irattár

3. NAPIREND –

„Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése Lakiteleken” című
pályázat beadása és saját erő biztosítása a pályázatra
vonatkozóan
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: a tanyagondnoki pályázat egy kisebb összegű pályázat, a
tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e
hozzászólás?
dr. Rácz Péter képviselő: a pályázatban a projektmenedzsment költségei milyen jellegűek?
Csorba Ildikó vagyongazdálkodási és beruházási csoportvezető: külső projektmenedzsmentet enged a pályázat.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
187/2013. (VIII.06.) határozata
„Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése Lakiteleken” című pályázat beadása és saját erő
biztosítása a pályázatra vonatkozóan
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza.
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1. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az alábbiakban
részletezett pályázat beadását, valamint kijelenti, hogy a pályázat
megvalósításához szükséges önerőt biztosítja.
2. A pályázat célja: Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése Lakiteleken
3. A pályázat adatai:
 A pályázat megvalósítási helyszíne: Lakitelek
 Eszközbeszerzés útján a tanyagondnoki szolgálat fejlesztése
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletbe
való beépítéséről és az önerő biztosításáról gondoskodjon.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Beruházási Csoport
- Irattár

Melléklet
Költségnem megnevezés

Elszámolható
összeg Nettó
Ft

Eszközbeszerzés:
Sthil motoros kasza
Karcher magasnyomású mosó
Honda áramfejlesztő
IBO szennyvízszivattyú
ETA digitális személymérleg
ACER notebook
Microsoft Windows 8
Microsoft Office 2013
HP multifunkciós nyomtató
Sony digitális fényképezőgép
Omron vérnyomásmérő
Accu-Chek vércukorszint mérő
ALFA TEN utánfutó
Ponyvaváz
Ponyva
Projektmenedzsment
ÖSSZSEN:

1 421 955

ÖNRÉSZ (nettó összköltség 10%-a)

180 589,00

4. NAPIREND –

181 024
155 669
356 850
94 961
2 598
80 183
21 811
52 802
42 150
23 543
26 300
16 064
198 000
52 000
38 000
80 000

ÁFA Ft

(Bruttó Ft)

48 876,00
42 031,00
96 350,00
25 639,00
701,00
21 649,00
5 889,00
14 257,00
11 381,00
6 357,00
7 101,00
4 337,00
53 460,00
14 040,00
10 260,00
21 600,00
383 928

229 900,00
197 700,00
453 200,00
120 600,00
3 299,00
101 832,00
27 700,00
67 059,00
53 531,00
29 900,00
33 401,00
20 401,00
251 460,00
66 040,00
48 260,00
101 600,00
1 805 883

Támogatás
90%

1 625 294

„A helyi piac komplex fejlesztése Lakiteleken” című pályázat
beadása és saját erő biztosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: az utolsó pillanatig kérdés volt, hogy a piacfejlesztési
pályázatot a Laki-Park Kft. vagy az Önkormányzat adja be. Voltak érvek mindkét beadás
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mellett, biztonsági szempontból az önkormányzati benyújtás a jobb. 59 millió Ft összegű lenne
a pályázat. Fedett árusító pultok, falak nélkül vannak tervezve belső úttal, parkolóval.
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Szentirmay Tamás képviselő: a fedett rész pontosan hol lenne elhelyezve?
Felföldi Zoltán polgármester: ez szinte ugyanaz a terv, ami már másfél évvel ezelőtt egyszer
már be lett nyújtva. A pavilonsor felől lennének az árusító pultok U alakban. Ha ez a
beruházás is megvalósulna, rendeződne a piactér környéke. Elkészül a körforgalom, az Univer
már megrendelte az előtte lévő parkoló térkövezését, a többi boltos még egyértelműen nem
döntött. Ehhez kapcsolódva tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Tősfürdő napelem
pályázata nyert.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
188/2013. (VIII.06.) határozata
„A helyi piac komplex fejlesztése Lakiteleken” című pályázat beadása és saját erő
biztosítása a pályázatra vonatkozóan
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza.
1. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az alábbiakban
részletezett pályázat beadását, valamint kijelenti, hogy a pályázat
megvalósításához szükséges önerőt biztosítja.
2. A pályázat célja: a helyi piac komplex fejlesztése Lakiteleken
A pályázat adatai:
A pályázat megvalósítási helyszíne: 1042/19 hrsz.
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 59.965.000,- Ft
A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési
költsége (elszámolható költsége): bruttó 59.965.000,- Ft
 Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: bruttó 8.965.000,Ft, saját forrás

3.




4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletbe
való beépítésről és a saját erő rendelkezésre állásáról gondoskodjon.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Beruházási Csoport
- Irattár

5. NAPIREND –

Közszolgáltatási szerződés megkötése a Laki-Gazda
Nonprofit Kft-vel a települési szilárd hulladék, valamint a
települési folyékony hulladék szállítására
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
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Felföldi Zoltán polgármester: az új hulladékról szóló törvény alapján a Képviselő-testület
nonprofittá alakította át a Laki-Gazda Kft-t. A Laki-Gazda Nonprofit Kft-nek újból be kell
szereznie a közszolgáltatáshoz kapcsolódó engedélyeket. A korábbi közszolgáltatási
szerződés változatlan tartalommal történő elfogadását javasolja. Megkérdezi, hogy az
előterjesztéshez van-e hozzászólás?
dr. Rácz Péter képviselő: a rezsicsökkentés hogyan érinti a Kft. életét, nyereséges lesz?
Tornyi Gyula, Laki-Gazda Nonprofit Kft. ügyvezetője: a legnagyobb probléma jelenleg a
kintlévőség. Jelenleg hozzávetőleg 10,5 millió Ft kintlévőséggel rendelkezik a Kft. Rossz a
fizetési hajlandóság. A nyereségességet jelenleg nem lehet megmondani, sok múlik a
kintlévőségeken. A törvényi változások miatt színes nyomtatót kell vásárolni, mivel több adatot
is fel kell tüntetni a számlán. 2014. január 1-jétől központi ármeghatározás lesz, ez pozitívan
és negatívan is befolyásolhatja a Kft. életét.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
189/2013. (VIII.06.) határozata
Közszolgáltatási szerződés megkötése a Laki-Gazda Nonprofit Kft-vel a települési
szilárd hulladék, valamint a települési folyékony hulladék szállítására
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza.
1. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, a települési
szilárd hulladék szállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a LakiGazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft-vel megkösse.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, a települési
folyékony hulladék szállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a LakiGazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft-vel megkösse.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft.
- Irattár

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Székhelye:
Képviseli:
Adószáma:
Bankszámlaszáma:
Számlavezető pénzintézete:
Kapcsolattartója:
Telefon, fax:

Lakitelek Önkormányzata
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Felföldi Zoltán polgármester
15724629-2-03
52000018-11100018
Lakiteleki Takarékszövetkezet
Zobokiné Kiss Anita
76/449-011; 76/449-055
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mint megrendelő (a továbbiakban: Önkormányzat)
Másrészről
Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft.
Székhelye:
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Képviseli:
Tornyi Gyula ügyvezető
Kapcsolattartója:
Tornyi Gyula ügyvezető
Telefon, fax:
76/449-987
KÜJ száma:
102 905 065
KTJ száma:
102 289 922
Adószáma:
14373615-2-03
Bankszámlaszáma:
52000018-11022970
mint vállalkozó (a továbbiakban: Közszolgáltató)
között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
A közszolgáltatási szerződés tárgya, időtartama és a közszolgáltatás kizárólagossága
1) Szerződő Felek tudomással bírnak arról, hogy Lakitelek Önkormányzata Közbeszerzési
eljárás keretében kiválasztotta a kötelezően igénybe vehető hulladéklerakót, amely a
kecskeméti Regionális Hulladéklerakó (6000. Kecskemét, Kisfái). A Regionális
Hulladéklerakót üzemeltető Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató kft-vel a
település Önkormányzata megkötötte a Közszolgáltatási szerződést.
2) Jelen közszolgáltatási szerződés tárgya Lakitelek Nagyközség közigazgatási területén a
települési szilárd hulladék begyűjtése és elszállítása a – mindenkor hatályos – magasabb
szintű jogszabályok, illetve a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 11/2012. (III.02.) számú Ök. rendelet
(továbbiakban: Ör.) rendelkezései alapján.
3) A hulladék begyűjtési és szállítási feladat magában foglalja:
a) a hulladék begyűjtését és elszállítását kb. 1500 db 80-110 literes lakossági
gyűjtőedényzetből, illetve a közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő
zsákból heti egy alkalommal.
b) lomtalanítási akció megszervezését.
4) Szerződő felek a közszolgáltatási szerződést 2013. július 10. napjával kezdődő
hatállyal, határozott időtartamra 2022. december 31. napjáig kötik, azzal a feltétellel,
hogy ezen idő alatt 90 napos felmondási határidővel bármelyik fél jogosult a szerződést
felmondani.
- Szerződő felek rögzítik, hogy Lakitelek közigazgatási területén a
települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, illetve a kijelölt
hulladékkezelőben történő ártalommentes elhelyezésére Közszolgáltató kizárólagos
jogot szerzett.
Közszolgáltató kötelezettségei
5) Közszolgáltató a települési szilárd hulladék begyűjtésére és szállítására irányuló
közszolgáltatás teljesítése során begyűjtött települési szilárd hulladékot kizárólagosan a
kecskeméti Regionális Hulladékkezelő Központban jogosult elhelyezni.
6) Közszolgáltató köteles biztosítani a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló
hulladékkezelési közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását, a hulladékkezelési
közszolgáltatás zavartalan teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű eszközt,
berendezést, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert, munkaerőt
alkalmazni.
7) Köteles kidolgozni a hulladék begyűjtés és szállítás optimális járattervét, és erről értesíteni
a tulajdonosokat és az Önkormányzatot.
8) Köteles az ünnepnapok miatti esetleges szállítási változásokról a lakosságot tájékoztatni.
Az értesítés történhet a helyi média vagy hirdetmények, illetve szórólap útján.
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9) Abban az esetben, ha a beütemezett járatterv szerinti begyűjtési és szállítási napon vis
maior vagy gépmeghibásodás következtében a begyűjtés és a szállítás elmarad, úgy a
rákövetkező munkanapon minden esetben soron kívül pótolni az elmaradt begyűjtést és
szállítást.
10) Köteles javaslatot kidolgozni a tulajdonosi panaszok és észrevételek elintézési rendjének a
megállapítására. A tulajdonosi panaszokat 30 nap alatt kivizsgálni és elintézni.
11) A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás
teljesítésével összefüggő nyilvántartási rendszert működtetni köteles. Az Önkormányzat
képviselője útján jogosult e nyilvántartásokba betekinteni, illetve az általa szükségesnek
ítélt mértékben a Közszolgáltatót a közszolgáltatás végzésével kapcsolatban ellenőrizni,
aki ezt tűrni köteles.
12) Az Önkormányzat megkeresésére a megkeresés kézhezvételétől számított 8 napon belül
a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás
teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást teljesíteni.
13) Évente egy alkalommal köteles tájékoztatni az Önkormányzatot az alkalmazott
közszolgáltatási díj mértékéről, a díjkalkuláció módszeréről és az alkalmazás
tapasztalatairól.
14) A Közszolgáltató kizárólag a szabványos hulladékgyűjtő edényzetben, vagy az általa
biztosított emblémával ellátott szabványzsákból köteles a hulladékot elszállítani. Ezen
kívül, köteles a karácsonyi ünnepeket követően a közterületre kihelyezett fenyőfák
elszállítására is.
15) Közszolgáltató biztosítja a szabványzsákok beszerzését az ügyfélszolgálaton.
16) A közszolgáltató évente legalább 1 alkalommal gondoskodik a lomtalanítás
megszervezéséről és lebonyolításáról, illetve a lomtalanítás során közterületre helyezett
hulladék elszállításáról.
Önkormányzat kötelezettségei
17) Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései
által meghatározott keretek között átadni Közszolgáltatónak a közszolgáltatói
kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, a kezelésekben lévő
közérdekű adatokat és információkat (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme.) A
közszolgáltató jogosult a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok
(közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme) kezelésére. A személyes adatok kezelésére
csak a közszolgáltatással összefüggésben kerülhet sor. A közszolgáltató a közszolgáltatás
körében tudomására jutott, illetve általa kezelt személyes adatokat csak a közszolgáltatás
igénybevevőjének hozzájárulásával adhatja át harmadik személy részére.
18) Szorosan együttműködni Közszolgáltatóval a települési szilárd hulladék kezelésére
irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásának az
elősegítése érdekében.
19) Lakitelek közigazgatási területén a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló
hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát meghatározó Ör. módosítása, amennyiben a
magasabb szintű jogszabályok változásai a módosítást szükségessé teszik.
A közszolgáltatási díjjal kapcsolatos szerződési kikötések
20) A kihelyezett egyéni hulladékgyűjtő edények, zsákok vonatkozásában az
ingatlantulajdonosnak a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
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közszolgáltatás igénybevételéért hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie,
amelynek díját az Ör. 1. számú melléklete tartalmazza. A hulladékkezelési közszolgáltatási
díjat az ingatlantulajdonos minimálisan 80 literes gyűjtőedényzet után köteles megfizetni.
21) A közszolgáltatási díj kivetése az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi
díjtételek meghatározásával a 2012. évi CLXXXV. tv-ben valamint a 11/2012. (III.12.) Ör.
meghatározottak szerint történik.
22) A fizetendő közszolgáltatási díj alapját jelentő egységnyi díjtétel az Ör. mellékletében kerül
rögzítésre. A közszolgáltatást igénybe vevők által fizetendő nettó díj mértékét az
egységnyi díjtétel és a használt szabvány edényzet űrtartalmának szorzata adja meg
ürítési alkalmanként, a mindig hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével.
Amennyiben a díjmegállapítás módját érintő jogszabályváltozás lép hatályba, Felek a
hatályos előírásokat szerződésükben érvényre juttatják.
23) Közszolgáltató vállalja, hogy külön díjazás nélkül a kivetendő díj részeként megszervezi és
lebonyolítja a hulladék ártalmatlanítási díjnak a beszedését.
24) Az ártalmatlanítási díj beszedésére Közszolgáltató negyedévente – utólag – számlát állít
ki, melyet az igénybe vevőktől közvetlenül készpénz-átutalási megbízáson, vagy
beszedési megbízással egyenlíthetnek ki. Késedelmes fizetés esetén Közszolgáltató
jogosult a Ptk. 301. bekezdésében meghatározott késedelmi kamat felszámolására.
25) A közszolgáltató vállalja, hogy a Magyar Energia Hivatal részére a közszolgáltatói
felügyeleti díjat befizeti.
26) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a
behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.
27) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja
annak teljesítésére.
28) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 45. napot
követően a közszolgáltató – a felszólítása megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralék
adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (továbbiakban: NAV)
kezdeményezi.
29) A NAV – a kezdeményezés kézhezvételétől számított nyolc napon belül – a külön
jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, késedelmi kamat és a
felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot,
valamint a követelés jogosultjának ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a
NAV 8 napon belül átutalja a követelés jogosultjának.
30) Ha közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele
szemben lefolytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a
felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosától, illetve vagyonkezelőjétől kell behajtani.
Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges.
31) A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényről és okáról a NAV – a behajtás
eredménytelenségét követő nyolc napon belül – igazolást ad a követelés jogosultjának.
Egyéb szerződési kikötések
32) Jelen közszolgáltatási szerződés megszűnik
- a benne meghatározott időtartam lejártával
- a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével
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-

felmondással

33) Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést azonnal felmondhatja, ha – a
Közszolgáltató – közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységére vonatkozó
jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét
bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította; továbbá, ha a Közszolgáltató a
közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan
megsértette.
34) Szerződő felek súlyos szerződésszegésnek tekintik Közszolgáltató részéről különösen:
- ha neki felróhatóan a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési
közszolgáltatást nem a vonatkozó jogszabályok, és jelen közszolgáltatási szerződés
alapján végzi;
- ha neki felróhatóan a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési
közszolgáltatást Lakitelek közigazgatási területén egy hete meghaladó ideig
szünetelteti;
- ha Lakitelek közigazgatási területén gyűjtött települési szilárd hulladékot nem az 1.
pontban megjelölt hulladékkezelőben helyezi el;
35) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést azonnal akkor mondhatja fel, ha az
Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – a
közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt
okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.
36) Közszolgáltató a települési szilárd hulladékkezelésre irányuló hulladékkezelési
közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe.
Közszolgáltató a közreműködő vagy teljesítési segéd tevékenységéért teljes körű
felelősséggel tartozik.
37) A Közszolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a szerződés hatálya alatt a tevékenység
végzésére feljogosító engedélyekkel rendelkezik.
38) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés
úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Erre az esetre Felek kikötik Kecskeméti
Városi Bíróság hatáskörét.
39) Jelen közszolgáltatási szerződés öt egymással szó szerint megegyező eredeti példányba
készült, melyet szerződő felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt aláírtak.
Lakitelek, 2013. július 10.
………………………………
Önkormányzat

……………………………
Közszolgáltató

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Székhelye:
Képviseli:

Lakitelek Önkormányzata
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Felföldi Zoltán polgármester

15

Adószáma:
15724629-2-03
Bankszámlaszáma:
52000018-11100018.
Számlavezető pénzintézete:
Lakiteleki Takarékszövetkezet
mint megrendelő (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről
Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft.
Székhelye:
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Képviseli:
Tornyi Gyula ügyvezető
Cégjegyzékszám:
03-09-116366
Adószáma:
14373615-2-03
Telefon, fax:
76/449-987
KÜJ száma:
102 905 065
KTJ száma:
102 289 922
Adószáma:
14373615-2-03
Bankszámlaszáma:
52000018-11022970
Számlavezető pénzintézete:
Lakiteleki Takarékszövetkezet
mint vállalkozó (a továbbiakban: Közszolgáltató)
között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A közszolgáltatási szerződés tárgya, időtartama és a közszolgáltatás kizárólagossága
1) Jelen közszolgáltatási szerződés tárgya Lakitelek közigazgatási területén a települési nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére – begyűjtésére irányuló
hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátása a hulladékgazdálkodásra vonatkozó –
mindenkor hatályos – magasabb szintű jogszabályok, illetve a települési nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló
49/2012. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) rendelkezései
2) A hulladék begyűjtési feladat magában foglalja:
a) a hulladék begyűjtését
b) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz az ártalmatlanítás céljából történő
elszállítása
3) Szerződő felek a közszolgáltatási szerződést 2013. július. 10. napjával kezdődő
hatállyal 2022. december 31. napjáig terjedő, határozott időre kötik.
4) Szerződő felek rögzítik, hogy Lakitelek közigazgatási területén a települési nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás
körébe tartozó hulladék begyűjtésére, illetve a kijelölt hulladékkezelőben történő
ártalommentes elhelyezésére Közszolgáltató kizárólagos jogot szerzett.
5) A Közszolgáltató veszélyes hulladékot nem szállít.
Közszolgáltató kötelezettségei
6) Közszolgáltató a települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére
irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítése során begyűjtött szennyvizet
kizárólagosan Lakitelek Önkormányzata tulajdonában lévő, a Lakitelek 0115/31 helyrajzi
számú ingatlanon kijelölt ártalmatlanító helyen köteles elhelyezni.
7) Közszolgáltató köteles biztosítani a települési nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás folyamatos és teljes körű
ellátását, a hulladékkezelési közszolgáltatás zavartalan teljesítéséhez szükséges
mennyiségű és minőségű eszközt, berendezést, valamint a szükséges létszámú és
képzettségű szakembert, munkaerőt alkalmazni.
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8) Köteles javaslatot kidolgozni a tulajdonosi panaszok és észrevételek elintézési rendjének a
megállapítására. A tulajdonosi panaszokat 30 nap alatt kivizsgálni és elintézni.
9) A települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló
hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésével összefüggő nyilvántartási rendszert
működtetni köteles. Az Önkormányzat képviselője útján jogosult e nyilvántartásokba
betekinteni, illetve az általa szükségesnek ítélt mértékben a Közszolgáltatót a
közszolgáltatás végzésével kapcsolatban ellenőrizni, aki ezt tűrni köteles.
10) Az Önkormányzat megkeresésére a megkeresés kézhezvételétől számított 8 napon belül
a települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló
hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást teljesíteni.
11) Évente egy alkalommal tájékoztatni az Önkormányzatot az alkalmazott közszolgáltatási díj
mértékéről, a díjkalkuláció módszeréről és az alkalmazás tapasztalatairól.
12) Vízgazdálkodási tv. 44/H §. (1) bek. a közszolgáltató köteles a közszolgáltatói
tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő
év március 31-ig a települési önkormányzatnak benyújtani.
13) A települési folyékony hulladék begyűjtése az ideiglenes tárolásra szolgáló gyűjtőhelyről az
ingatlan kezelőjének bejelentésétől számított 3 munkanapon belül történik.
14) Az előre nem tervezhető, vis maior miatt bekövetkező megrendelések legfeljebb 24 órán
belül teljesítésére (pl.: árvíz vagy egyéb rendkívüli esemény). A belvízzel, vagy árvízzel
kapcsolatban keletkező megrendeléseket nem köteles teljesíteni, hiszen az nem, „nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz”.
Önkormányzat kötelezettségei
15) Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései
által meghatározott keretek között átadni Közszolgáltatónak a közszolgáltatói
kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, a kezelésekben lévő
közérdekű adatokat és információkat (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme.) A
közszolgáltató jogosult a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok
(közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme) kezelésére. A személyes adatok kezelésére
csak a közszolgáltatással összefüggésben kerülhet sor. A közszolgáltató a közszolgáltatás
körében tudomására jutott, illetve általa kezelt személyes adatokat csak a közszolgáltatás
igénybevevőjének hozzájárulásával adhatja át harmadik személy részére.
16) Szorosan együttműködni Közszolgáltatóval a települési nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás folyamatos és
teljes körű ellátásának az elősegítése érdekében.
17) Lakitelek közigazgatási területén a települési nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát meghatározó Ör.
módosítása, amennyiben a magasabb szintű jogszabályok változásai a módosítást
szükségessé teszik.
A közszolgáltatási díjjal kapcsolatos szerződési kikötések
18) A közszolgáltatási díj kivetése az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi
díjtételek meghatározásával a 2012. évi CLXXXV. tv-ben és a 49/2012. (XII.14) Ör.-ben
meghatározottak szerint történik.
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19) A fizetendő közszolgáltatási díj alapját jelentő egységnyi díjtétel az Ör. mellékletében kerül
rögzítésre. A vezetékes ivóvíz bekötéssel rendelkező megrendelők részére a
Közszolgáltató számlát bocsájt ki a települési nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz közszolgáltatás díjáról, az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.
A vezetékes ivóvíz bekötéssel nem rendelkező megrendelők esetén a szolgáltatási díj
megfizetése a zárt tartályban, medencében (EWC 20 03 04) ürítése után, számla
ellenében, készpénzfizetéssel történik a helyszínen a szippantást követően azonnal. A
Közszolgáltató a Megrendelővel – kivéve a természetes személyeket – halasztott
(utalással történő) fizetésben is megegyezhet.
20) Közszolgáltató vállalja, hogy külön díjazás nélkül a kivetendő díj részeként megszervezi és
lebonyolítja a hulladék ártalmatlanítási díjnak a beszedését.
21) A közszolgáltató vállalja, hogy a Magyar Energia Hivatal részére a közszolgáltatói
felügyeleti díjat befizeti.
22) A közszolgáltató vállalja, hogy külön díjazás nélkül a kivetendő díj részeként megszervezi
és lebonyolítja a vízterhelési díj beszedését.
23) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a
behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.
24) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja
annak teljesítésére.
25) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 45. napot
követően a közszolgáltató – a felszólítása megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralék
adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (továbbiakban: NAV)
kezdeményezi.
26) A NAV – a kezdeményezés kézhezvételétől számított nyolc napon belül – a külön
jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, késedelmi kamat és a
felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot,
valamint a követelés jogosultjának ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a
NAV 8 napon belül átutalja a követelés jogosultjának.
27) Ha közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele
szemben lefolytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a
felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosától, illetve vagyonkezelőjétől kell behajtani.
Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges.
28) A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényről és okáról a NAV – a behajtás
eredménytelenségét követő nyolc napon belül – igazolást ad a követelés jogosultjának.
Egyéb szerződési kikötések
29) Jelen közszolgáltatási szerződés megszűnik
- a benne meghatározott időtartam lejártával
- a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével
- felmondással
30) Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést azonnal felmondhatja, ha – a
Közszolgáltató – közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységére vonatkozó
jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét
bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította; továbbá, ha a Közszolgáltató a
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közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan
megsértette.
31) Szerződő felek súlyos szerződésszegésnek tekintik Közszolgáltató részéről különösen:
- ha neki felróhatóan a települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatást nem a vonatkozó jogszabályok,
és jelen közszolgáltatási szerződés alapján végzi;
- ha neki felróhatóan a települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatást Lakitelek közigazgatási területén
egy hetet meghaladó ideig szünetelteti;
- ha Lakitelek közigazgatási területén gyűjtött települési nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvizet nem az 6. pontban megjelölt ártalmatlanító helyen helyezi el;
32) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést azonnal akkor mondhatja fel, ha az
Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – a
közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt
okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.
33) A Közszolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés hatálya alatt a tevékenység
végzésére feljogosító engedélyekkel rendelkezik.
34) A felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban megnevezett szolgáltatás begyűjtés és
szállítás részének ellátásához a Közszolgáltató közreműködőket foglalkoztathat. Ezekkel a
közreműködőkkel a Közszolgáltató megállapodást köt a települési nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására. A megállapodás részletesen szabályozza a
közreműködők által beszállítandó települési szennyvíz minőségét és az általuk ellátandó
feladatokat, valamint a rájuk vonatkozó, betartandó környezetvédelmi és technológiai
előírásokat. Megrendelők a beszállítást közvetlenül a Közszolgáltatóval megállapodással
rendelkező közreműködőktől is megrendelhetik. A Közszolgáltató a közreműködők által
ellátott tevékenységért teljes körű felelősséget vállal. A Közszolgáltató és az általa
megbízott közreműködő között esetlegesen felmerülő vitás kérdés nem veszélyeztetheti a
Közszolgáltatónak jelen szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítését.
35) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés
úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Erre az esetre Felek kikötik Kecskeméti
Városi Bíróság hatáskörét.
36) Jelen közszolgáltatási szerződés öt egymással szó szerint megegyező eredeti példányba
készült, melyet szerződő felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt aláírtak.
Lakitelek, 2013. július 10.
………………………………
Önkormányzat

6. NAPIREND –

……………………………
Közszolgáltató

A 2013. évi dunai árvízi védekezésben részt vevő lakitelekiek
elismerése
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

19

Felföldi Zoltán polgármester: a 2013. évi dunai árvízi védekezésben részt vevő lakitelekiek
munkáját szeretné megköszönni az Önkormányzat. Előtte szeretné, hogy a Képviselő-testület
is fejezze kis a munkálatokban részt vevőknek köszönetét. Megkérdezi, hogy az
előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Czinege Edit képviselő: miből fog állni ez az elismerés?
Felföldi Zoltán polgármester: a tervek szerint az augusztus 20-i rendezvényen elhangzik
majd az érintettek neve. Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
190/2013. (VIII.06.) határozata
a 2013. évi dunai árvízi védekezésben részt vevő lakitelekiek elismerése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület köszönetet mond a 2013. évi dunai árvízi védekezésben részt
vevő lakitelekieknek.
A Képviselő-testület megköszöni Beregszászi Gábor, Dakó Tibor, Gyapjas János,
Kurucz Krisztián, László Ferenc, Müller Ferenc, Rácz Nándor, Szekeres János,
Tombácz Zoltán, Tóth Ferenc, Tóth Péter, Török Nándor, Vass Balázs Ákos
védekezésben nyújtott munkáját.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Érintettek
- Irattár
Felföldi Zoltán polgármester, mivel több észrevétel nem volt, a Képviselő-testület ülését
berekesztette.
kmf.

Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Czinege Edit
jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Rácz Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő

