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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. november 20-i rendkívüli, nyílt üléséről

Rendeletek: –
Határozatok: 267, 268, 269/2013 (XI.20.)
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20-án, 11 órakor
tartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Felföldi Zoltán
Madari Andor
Olajos István
Sallai András
Szentirmay Tamás

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távol van:

Czinege Edit
dr. Rácz Péter

képviselő
képviselő

Meghívottak:

dr. Tóth-Péli Emőke
Kis Nándorné
Tigyi Istvánné
Csorba Ildikó

jegyző
pénzügyi csoportvezető
Gondozási Központ vezetője
jegyzőkönyv-vezető

Felföldi Zoltán polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a 7 fő képviselőből 5 fő jelen
van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Olajos István és Sallai András képviselőket javasolja.
/Szentirmay Tamás képviselő kiment a teremből, így a Képviselő-testület létszáma: 4 fő./
Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

NAPIREND:
1. Gondozási Központ tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához EMVA pályázati
forrásból gépjármű beszerzéséhez önerő biztosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
2. Gondozási Központ tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához gépjármű beszerzése
EMVA pályázati forrásból
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
3. 260/2013. (XI.07.) számú határozat módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

3

1. NAPIREND – Gondozási

Központ tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához
EMVA pályázati forrásból gépjármű beszerzéséhez önerő
biztosítása

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
267/2013. (XI.20.) határozata
Gondozási Központ tanyagondnoki szolgáltatás ellátása fejlesztésének szükségessége,
ennek érdekében gépjármű beszerzése EMVA pályázati forrásból
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és a következő
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület szükségesnek tartja a Gondozási Központ által ellátott
tanyagondnoki szolgáltatás további fejlesztését, ennek érdekében támogatja az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól nyújtandó
támogatások jogcímre benyújtandó pályázatot, a gépjármű beszerzés
megvalósítását és a projekt fenntartását.
2. A szolgáltatásfejlesztés szükségességének indoklása: a Gondozási Központ
kettő tanyagondnoki körzetének ellátásához szükséges gépjárművek
beszerzése. E kettő körzetet két tanyagondok látja el. Jelenleg kettő elavult és
régi gépjárművel látják el a tanyagondnoki szolgálatot. Ahhoz, hogy az ellátás
minél gyorsabb és szakszerűbb lehessen, szükség van kettő új gépjárműre.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Pénzügyi Csoport
- Gondozási Központ
- Irattár

2. NAPIREND – Gondozási

Központ tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához
gépjármű beszerzése EMVA pályázati forrásból

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
268/2013. (XI.20.) határozata
Gondozási Központ tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához EMVA pályázati forrásból
gépjármű beszerzéséhez önerő biztosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és a következő
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület támogatja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2013-tól nyújtandó támogatások jogcímre benyújtandó pályázatot,
a gépjármű beszerzés megvalósítását és fenntartását.
2. A pályázat adatai:
- A tervezett pályázat teljes költsége: bruttó 19.811.999,- Ft
- Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása (önrész):
bruttó 4.811.999,- Ft.
3. A közbeszerzés díját, valamint a tulajdonba kerüléshez szükséges egyéb
költségeket megtéríti Lakitelek Önkormányzata.
4. A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a költségvetési
rendeletbe való beépítésről és a saját erő ill. az egyéb költségek rendelkezésre
állásáról gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a pályázat beadására és teljes
körű lebonyolítására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Pénzügyi Csoport
- Gondozási Központ
- Irattár

3. NAPIREND – 260/2013. (XI.07.) számú határozat módosítása
Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
269/2013. (XI.20.) határozata
260/2013. (XI.07.) számú határozat módosítása
Lakitelek
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester
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1. A Képviselő-testület a pavilonsor (hrsz: 1042/2, 1042/3, 1042/9 - 1042/18) előtti
közterület térkövezéséhez hozzájárul, biztosítja a költségvetésben az ahhoz
szükséges pénzügyi fedezetet.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert a vállalkozási
szerződés megkötésére Gulyás Imre egyéni vállalkozóval.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Felföldi Zoltán polgármester, mivel több észrevétel nem volt, a Képviselő-testület ülését
berekesztette.
kmf.

Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Olajos István
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sallai András
jegyzőkönyv-hitelesítő

