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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én, 12 órakor
tartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Felföldi Zoltán
Madari Andor
Czinege Edit
Olajos István
dr. Rácz Péter
Sallai András
Szentirmay Tamás

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

dr. Tóth-Péli Emőke
Bende László
Tóth Sándor
Varga Zoltán

jegyző
külső bizottsági tag
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 6 fő jelen
van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Czinege Edit és Madari Andor képviselőket javasolja.
Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

NAPIREND:
1. Lakitelek 044/67, 044/34 és 045 hrsz-ú állami utak önkormányzati tulajdonba vétele
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
2. Kamatmentes visszatérítendő támogatás
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
3. Visszatérítendő támogatás nyújtása az I. Kárpát-medencei Fúvószenekarok
Találkozója előfinanszírozására
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

1. NAPIREND –

Lakitelek 044/67, 044/34 és
önkormányzati tulajdonba vétele

045

hrsz-ú

állami

utak

Felföldi Zoltán polgármester: a Magyar Állam korábban megkereste az önkormányzatokat
azzal, hogy az önkormányzatoknak lehetőségük van bizonyos állami tulajdonú ingatlanokat
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tulajdonukba venni térítésmentesen. Lakitelek is kapott egy ilyen listát korábban, amely főleg
használaton kívül lévő utakat tartalmazott, így akkor nem élt az Önkormányzat a tulajdonba
vétel lehetőségével. A Lakitelek Népfőiskolán indult kiemelt kormányzati beruházás kapcsán
felvetődött, hogy a népfőiskolai terület összevonások segítése érdekében mégis meg kellene
pályázni a Népfőiskola mellett lévő utakat önkormányzati tulajdonba. A tulajdonba kerülést
követően területcsere révén kerülnének az utak a Népfőiskola tulajdonába. Megkérdezi, az
előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
226/2013. (IX.17.) határozata
Lakitelek, a Lakitelek 044/67, 044/34 és 045 hrsz-ú állami utak önkormányzati tulajdonba
vétele
Lakitelek
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

1.

A Képviselő-testület kezdeményezi a 044/34, 044/67 és 045 hrsz-ú utak
önkormányzati tulajdonba vételét a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi
LXXXVII. törvény 21.§ (5) bekezdése alapján.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy az
önkormányzati tulajdonba vétel kapcsán teljes körűen eljárjon.

Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Beruházási Csoport
- Irattár
/Olajos István képviselő megérkezett az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma: 7 fő./

2. NAPIREND –

Kamatmentes visszatérítendő támogatás

Felföldi Zoltán polgármester: a KEOP 6.2.0 pályázat kapcsán a Generál Centrál Kft., mint
kivitelező az Önkormányzattal kötött szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítette,
azonban a pályázat közreműködő szervezete a közbeszerzési eljárása vélt hibái miatt
szabálytalansági eljárást indított. Amíg a szabálytalanság eljárás le nem zárul, addig a
közreműködő szervezet nem fizet a kivitelezőnek sem. A kivitelező benyújtotta a 30%-os
előlegszámlát, a beruházás már át van adva, viszont a cég még az előleget sem kapta meg a
munka elvégzéséhez. A bruttó 45 millió Ft beruházási összegből az Önkormányzat
visszatérítendő támogatásként 10 millió Ft összeget nyújtana a Generál Centrál Kft-nek,
melyet vissza kell utalnia a cégnek, amint utal neki a közreműködő szervezet.
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dr. Rácz Péter képviselő: mi történne abban az esetben, ha a közreműködő szervezet
szabálytalannak találná a közbeszerzést?
Felföldi Zoltán polgármester: erre az esetre az Önkormányzat még nem alakította ki az
álláspontját, reményei szerint a szabálytalansági eljárás pozitív, megnyugtató eredménnyel
fog zárulni.
Bende László külső bizottsági tag: üzleti kockázat abban mutatkozik, ha a cég a
közreműködő szervezettől megkapja a pénzét, és netán nem fizetné vissza az
Önkormányzatnak a megadandó támogatást. Tulajdonosi készfizető kezességet javasol a
támogatási szerződés mellé biztosítékként.
Szentirmay Tamás képviselő: a visszafizetendő támogatás kamatmentes vagy kamattal
terhelt lenne?
Felföldi Zoltán polgármester: kamatmentes támogatásról beszélünk. A támogatási
szerződésbe újabb pontként beemelhető, hogy a Kft. tulajdonosa vállaljon készfizető
kezességet. Megkérdezi, van-e további hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet azzal a
módosítással, hogy a támogatási szerződésben a kivitelező cég többségi tulajdonosa
készfizető kezességvállalása legyen kikötve.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
227/2013. (IX.17.) határozata
Kamatmentes visszatérítendő támogatás nyújtása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és a következő
határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat nevében Felföldi Zoltán
polgármester a melléklet szerinti támogatási szerződés ügyében eljárjon, és azt
aláírja azzal, hogy a támogatási szerződésben a kivitelező cég többségi
tulajdonosának, vagy egyenlő tulajdoni hányad esetén valamely tulajdonos
készfizető kezességvállalása legyen kikötve.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Pénzügyi Csoport
- Generál Centrál Kft.
- Irattár

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
visszatérítendő támogatás nyújtásáról
Amely létrejött egyrészről Lakitelek Önkormányzata (székhely: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.,
képviseli: Felföldi Zoltán polgármester), mint Támogatást nyújtó - a továbbiakban: Támogató
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Másrészről Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Kikőrösi út 24.
szám, adószáma: 12974760-2-03, bankszámla száma: 52400078-10061264, képviselik:
Szemerédi Tibor ügyvezető, Utassy Péter ügyvezető) mint Támogatott - között alulírott napon és
helyen, az alábbi feltételek szerint:
1.)Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató Lakitelek Önkormányzata Képviselőtestületének 227/2013.(IX.17.) határozata alapján összesen 10.000.000,-Ft (HUF), azaz
Tízmillió forint (továbbiakban: támogatás) visszatérítendő támogatást nyújt a Támogatottnak. A
támogatás átadása-átvétele úgy történik, hogy a Támogató a támogatás összegét 2013.
szeptember 30-ig egyösszegben átutalja a Támogatott Orgoványi Takarékszövetkezetnél
vezetett 52400078-10061264 számú bankszámlájára. A támogatás összegét Támogatott
csak és kizárólag a KEOP-6.2.0/B/11-2011-0045 pályázatban meghatározott célok
megvalósítására jogosult és köteles felhasználni.
2.)Szerződő felek a támogatás visszafizetésének idejében és módjában az alábbiak szerint
állapodnak meg:
a) Támogatott a támogatást legkésőbb a 2013. augusztus 1. napján kiállított számlán szereplő
pénzösszeg Közreműködő Szervezet (NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia
Központ Nonprofit Kft.) általi átutalásának napját követő munkanapon köteles teljes
egészében és hiánytalanul visszafizetni a Támogatónak, mely támogatás összege
10.000.000.- Ft, azaz Tízmillió Forint.
b) Támogatott nem jogosult részletekben történő teljesítésre. A Támogatott felhatalmazói levél
aláírásával azonnali beszedési megbízást (inkasszót) ad a fenti támogatási összegre, a
Támogatott javára. Az inkasszóra vonatkozó nyilatkozat jelen szerződés mellékletét képezi.
A Támogató a Támogatott Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-1110018
számú bankszámlájára köteles a támogatás összegét átutalni.
c) A támogatás visszafizetése akkor minősül jogszerűen teljesítettnek, amennyiben a teljes
támogatás teljes összege a 2/a. pontban megjelölt napig megérkezik Támogató 2/b. pontban
megjelölt bankszámlájára.
d) Amennyiben Támogatott legkésőbb a 2/a. pontban meghatározott napig nem fizeti, vagy
részben fizeti vissza a támogatást, akkor a Szerződő felek megállapodása alapján Támogatott a visszafizetés napjáig köteles a Ptk. 301/A.§ (2) bekezdésében meghatározott
késedelmi kamat megfizetésére. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári
félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege.
e) A határidő elmulasztása, valamint a támogatás visszafizetésének nem teljesítése esetén
Támogatott kizárja magát bármilyen jogcímen történő további önkormányzati támogatás
folyósításának lehetőségéből.
f) Alulírott Utasi Péter (szül.:Kecskemét, 1980.06.02., anyja neve: Aczél Julianna, lakcím: 6077
Orgovány, felsőjárás 219/A), természetes személy, egyébként, mint a Generál Centrál
Építőipari és Kereskedelmi Kft. tulajdonosa, ügyvezetője, a támogatási megállapodás 1.
számú mellékleteként, külön nyilatkozatban
készfizető kezességet – a támogatási
megállapodást biztosító mellékkötelezettségként - vállal arra, hogy amennyiben a Támogatott
nem teljesít, úgy maga fog helyette a jogosultnak, azaz a Támogatónak teljesíteni.
3.)A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a hatályos magyar
jogszabályok idevonatkozó rendelkezései az irányadóak.
4.)Szerződő felek a jelen jogügyletből eredő – egyezséggel vagy más módon nem rendezhető –
közöttük vitás kérdések eldöntésére értékhatártól függően a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a
Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
5.)Szerződő felek a fenti támogatási megállapodást - annak elolvasása és közös értelmezése után
- mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá. Jelen
szerződés 4 eredeti példányban készült.
Kelt: Lakitelek, 2013. szeptember 17.
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…………………………………………..
Felföldi Zoltán polgármester
Támogató képviseletében

………………………………………….
Szemerédi Tibor ügyvezető
Támogatott képviseletében

………………………………………….
Utasi Péter ügyvezető
Támogatott képviseletében

1. számú melléklet

Nyilatkozat
Alulírott, Utasi Péter (szül.:Kecskemét, 1980.06.02., anyja neve: Aczél Julianna, lakcím: 6077
Orgovány, felsőjárás 219/A), természetes személy, egyébként, mint a Generál Centrál Építőipari
és Kereskedelmi Kft. tulajdonosa, ügyvezetője a támogatási megállapodás 1. számú
mellékleteként, jelen nyilatkozatban készfizető kezességet - fenti, a támogatási szerződést
biztosító mellékkötelezettségként - vállalok a 10.000.000.- Ft támogatási összeg erejéig,
akként, hogy a KEOP-6.2.0/B/11-2011-0045 pályázatban megjelölt és teljesített munkák
ellenértékének szállítói finanszírozás keretében történő megérkezéséig és a 10.000.000.- Ft
támogatás Támogatónak történő visszafizetéséig, amennyiben a Támogatott, azaz a Generál
Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. nem teljesít, úgy helyette saját magam, mint
magánszemély teljesítek a jogosultnak, azaz a Támogatónak, Lakitelek Önkormányzatának.
Kelt: Lakitelek, 2013. szeptember 17.

………………………………………….
Utasi Péter

FELHATALMAZÓ LEVÉL
Tisztelt ……………………………………..(pénzintézet neve)
………………………………………(pénzintézet címe)
Megbízom Önöket az alább megjelölt fizetési számlám terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben
foglalt feltételekkel:
Fizető fél számlatulajdonos
megnevezése:
Felhatalmazással érintett fizetési
számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett fizetési számlájának

Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft.,
6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.
52400078-10061264
Lakitelek Önkormányzata 6065 Lakitelek,
Széchenyi krt. 48.
52000018-11100018
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pénzforgalmi jelzőszáma:
A felhatalmazás időtartama*: ….év, ……….hó ……naptól ……év, ……..…hó …..napig
visszavonásig
a)* a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni
b)* a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni: okirat(ok)
megnevezése:……
További feltételek*:

a) nem kerülnek meghatározásra
b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár: ……. Ft
c) benyújtási gyakoriság: ……… (pl.napi, havi, évi)
d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama 35 nap
e) a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli
hozzájárulásával vonható vissza

Kelt, ………………,.…...év, …………… hó ……… nap

.............................................................
Fizető fél számlatulajdonos
Záradék
……………………………………………………………. pénzforgalmi szolgáltató, mint Generál
Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. fizető fél számlatulajdonos számlavezető pénzforgalmi
szolgáltatója tudomásul vesszük, hogy a Kedvezményezett számlatulajdonossal szemben
fennálló bármely követelését a fizető fél jogosult a Számlatulajdonos fizetési számlája terhére,
jelen felhatalmazó levél alapján benyújtott beszedési megbízás útján – beszedni.
Kijelentjük, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot nyilvántartásba vettük, melynek alapján
benyújtott beszedési megbízásokat mindaddig teljesítjük, ameddig annak visszavonásáról a
Kedvezményezett és a fizető fél Számlatulajdonos együttesen nem rendelkezik - cégszerűen
aláírt jognyilatkozatukban.
Kelt: …………………………………………….
…………………………………………………
Számlavezető Pénzforgalmi szolgáltató

3. NAPIREND –

Visszatérítendő támogatás nyújtása az I. Kárpát-medencei
Fúvószenekarok Találkozója előfinanszírozására

Felföldi Zoltán polgármester: a Lakiteleki Gyermekalapítvány pályázatot nyert az I. Kárpátmedencei Fúvószenekari Találkozó megrendezésére. Az Önkormányzat csatlakozott a
Szeretlek Magyarország! rendezvénysorozathoz a program kapcsán, így önkormányzati
társrendezésű lett a rendezvény. A Gyermekalapítvány a Nemzeti Együttműködési Alaphoz
pályázott, a pályázati összeget előfinanszírozással kapja meg az Alapítvány, azonban ez a
mai napig nem érkezett meg. Ezért javasolja, hogy az Önkormányzat előfinanszírozást
biztosítson az Alapítványnak 2.000.000 Ft összeg erejéig.
Olajos István képviselő: a Szeretlek Magyarország! programsorozat kapcsán előfordulhat,
hogy kitelepül Lakitelekre a Magyar Televízió és bemutatja a fúvószenekari fesztivált?
Felföldi Zoltán polgármester: erről még nincs az Önkormányzatnak információja.
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Bende László külső bizottsági tag: a Gyermekalapítvány támogatási szerződése esetében
is szükség lenne egy pénzügyi biztosítékra, azonnali beszedési megbízásra.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet azzal a
módosítással, hogy a támogatási szerződés mellé aláírásra kerüljön egy azonnali beszedési
megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél a Gyermekalapítvány kuratóriumának elnöke
részéről.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
228/2013. (IX.17.) határozata
I. Kárpát-medencei Fúvószenekari Találkozó anyagi hátterének biztosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és a következő
határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat nevében Felföldi Zoltán
polgármester a melléklet szerinti visszatérítendő támogatási szerződés ügyében
eljárjon, és azt aláírja azzal, hogy a támogatási szerződés egészüljön ki egy, a
Lakiteleki Gyermekalapítvány számlájára kibocsátandó azonnali beszedési
megbízással, illetve az erre felhatalmazó levélnek a kuratóriumi elnök általi
aláírásával.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Pénzügyi Csoport
- Lakiteleki Gyermekalapítvány
- Irattár

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
1. A támogató szervezet adatai:
Megnevezése:
Székhelye:
Bankszámlaszáma:
Adószáma:
Képviselője:

Lakitelek Önkormányzata
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
52000018-11100018
15724629-2-03
Felföldi Zoltán, polgármester

2. A támogatott szervezet adatai
Megnevezése:
Székhelye:
Bankszámlaszáma:

Lakiteleki Gyermekalapítvány
6065 Lakitelek, Hunyadi János utca 2.
52000018-16100453
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Adószáma:
Képviselője:

18353444-1-03
Kókai-Szabó Péter kuratóriumi elnök

3. A támogatás összege, kifizetése:
2.000.000.- Ft, azaz Kettőmillió forint (visszatérítendő támogatás), melyet a támogató a
támogatott bankszámlájára azonnal átutal.
4. A támogatás célja:
Az „I. Kárpát-medencei Fúvószenekari Találkozó” anyagi hátterének biztosítása, a rendezvény
megtartásával kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére.
5. Számadási kötelezettség:
A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét kizárólag a szerződésben
meghatározott célra használja fel, melyről köteles elszámolni.
Az elszámolás (számadás) módja: írásban, a felhasználást igazoló számlák illetve egyéb
kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának csatolásával. A számadást Lakitelek
Polgármesteréhez kell benyújtani.
Az elszámolás (számadás) benyújtási határideje: 2013. október 24.
A számadás elfogadásáról a Képviselőtestület 2013. novemberi ülésén dönt. A visszatérítendő
támogatást az Alapítvány ezt követően 2013. november 10. napjáig köteles Lakitelek
Önkormányzata 52000018-11100018 számú bankszámlájára visszautalni.
A támogatott tudomásul veszi, hogy a támogató a benyújtott számlákon szereplő eszközök
nyilvántartásba vételét, meglétét a tárolás helyén külön is ellenőrizheti.
Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének
határidőben nem tesz eleget, a támogató a kötelezettség teljesítéséig a további támogatást
felfüggeszti, illetve a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása
esetén a támogatottat visszafizetésre kötelezi.
Lakitelek, 2013. szeptember 17.
------------------------------------Felföldi Zoltán
Támogató

--------------------------------Kókai-Szabó Péter
Támogatott

------------------------------------Kis Nándorné
Pénzügyi ellenjegyző

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

Madari Andor
jegyzőkönyv-hitelesítő

