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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 21-én, 9.30 órakor
tartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Felföldi Zoltán
Madari Andor
dr. Rácz Péter
Sallai András
Szentirmay Tamás

Meghívottak:

dr. Tóth-Péli Emőke
Kis Nándorné
Varga Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
pénzügyi csoportvezető
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 Madari Andor 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.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

NAPIREND:
1. HU07PA16-A2-2013. "Lévay központ kialakítása" című pályázat beadása és saját
erő biztosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

1. NAPIREND –

HU07PA16-A2-2013. "Lévay központ kialakítása" című pályázat
beadása és saját erő biztosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: a Norvég Alap pályázata keretében az Önkormányzat
szeretné felújítani Lakitelek két út menti keresztjét, az egy működő ártézi kutat, új kerítés
épülne a Széchenyi krt. 70-től a sportpályáig, felújításra kerülne a Lévay iskola, az új Pulai
Gyűjteménynél szabadtéri tárolók is épülnének. Megkérdezi, van-e az előterjesztéshez
hozzászólás?
Sallai András képviselő: támogató döntés esetén mikor indulhat a pályázati tartalom
megvalósítása?
Felföldi Zoltán polgármester: támogató döntés után 2015 nyarán várható a beruházás
megvalósítása.
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dr. Rácz Péter képviselő: a pályázat szerint állattartás is megvalósulna a Lévay iskolánál, ez
közegészségügyi szempontból megfelelő?
Felföldi Zoltán polgármester: a haszonállatok nem az Lévay iskola területén lennének,
hanem az orvosi szolgálati lakások mögött, így megvalósítható az elképzelés.
dr. Rácz Péter képviselő: a híradásokból hallható, hogy a Norvég Alap pályázatainak egy
része fel lett függesztve, ez is abba sorolható?
Felföldi Zoltán polgármester: az Önkormányzatnak nincs tudomása arról, hogy ez a
beadandó pályázat is érintett lenne a hírekben hallható vitákban. Szavazásra bocsátotta a
határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
131/2014. (V.21.) határozata
HU07PA16-A2-2013 „Lévai központ kialakítása” című pályázat beadása és saját erő
biztosítására vonatkozóan
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az alábbiakban részletezett
pályázat beadását valamint kijelenti, hogy annak megvalósításához szükséges saját
forrást biztosítja.
1.) Részletezés:
Megnevezés
A pályázat megvalósítási
helyszínének pontos címei, helyrajzi
számai
A pályázati kiírás megnevezése

A pályázati konstrukció száma
A projekt megnevezése
A tervezett beruházás teljes
beruházási költsége pályázatban nem
elszámolható költségekkel együtt
A tervezett beruházásnak a
támogatás szempontjából elismerhető
(elszámolható) bekerülési költsége
A KEOP forrásból származó
támogatás igényelt összege (95%)
Az önkormányzati saját erő
számszerű összege (5 %)
Az önkormányzati saját erő
forrásának formája

Hozzárendelés
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 72. 1039/4 hrsz.
Kulturális és természeti örökség megőrzése és
megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség
megőrzése
HU07PA16-A2-2013
„Lévai központ kialakítása”
bruttó 146 763 000 Ft

bruttó 146 763 000 Ft
bruttó 139 424 850 Ft
bruttó 7 338 150 Ft
saját forrás

2.) Lakitelek
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megvalósításához szükséges önerőt biztosítja.
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kijelenti,

hogy

a

pályázat

3.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az EGT és
Norvég Finanszírozási Mechanizmusok forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén
a projekt a költségvetési rendeletbe való beépítésről gondoskodjon, valamint
rendelkezzen az önkormányzati saját forrás összegének a költségvetésben történő
elkülönítéséről.
4.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
előkészítő munkálatok koordiánálására, a pályázat aláírására, kapcsolódó
nyilatkozatok megtételére valamit a pályázat Közreműködő Szervezethez történő
benyújtására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár

Felföldi Zoltán polgármester, mivel több bejelentés, észrevétel nem volt, a nyílt ülést
berekesztette és zárt ülést rendelt el.

kmf.

Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Madari Andor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sallai András
jegyzőkönyv-hitelesítő
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