JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. augusztus 14-i rendes, nyílt üléséről

Rendeletek: 25/2014. (VIII. 15.)
Határozatok: 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177/2014. (VIII.14.)

KT-2014-12/a

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én, 14 órakor
tartott rendes, nyílt üléséről.
Jelen vannak:

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

Meghívottak:

dr. Tóth-Péli Emőke
Tóth Sándor
Kis Nándorné
Szuetta Béla
Molnárné Lezsák Anna
Molnár Arnold
Varga Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő (később érkezett)
képviselő
képviselő
jegyző
külső bizottsági tag
pénzügyi csoportvezető
piacfelügyelő
lakiteleki lakos
lakiteleki lakos
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 Olajos István és Szentirmay Tamás 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 módosított napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
NAPIREND:
1. Tájékoztató a 2014. június 28. és augusztus 8. közötti időszak polgármesteri
munkáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
2. Tájékoztató a 2014. június 28. és augusztus 8. közötti időszak alpolgármesteri
munkáról
Előadó: Madari Andor alpolgármester
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
4. A vásárokról és a piacokról szóló 18/2001.(VI.27.) számú rendelet, valamint a Piac
Üzemeltetési Szabályzatának módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
5. A lakiteleki köztemető üzemeltetője által 2014. évben befizetett összegek
felhasználása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
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6. Csereingatlan felajánlása a K&H Bank Zrt. részére
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
7. Lakitelek kerékpárút által érintett önkormányzati ingatlanok telekalakításához
hozzájárulás
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
8. A Magyar Állam tulajdonában álló 02/1, 02/2, 02/3, 02/4, 02/5, 02/6 és 02/7 hrsz-ú
ingatlanok térítésmentes átadása az önkormányzat részére
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
9. KEOP-2014-4.10.0/N jelű pályázat beszerzési eljárásának lefolytatása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
10. A lakiteleki 1289 hrsz-ú ingatlan egy részére vételi szándék
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
11. Lakitelek részvétele a kecskeméti Hírös Vágtán
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
12. A piactér területén lévő lángossütő helyiség bérlése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
13. Lakitelek Önkormányzata tulajdonát képező, már nem használatos tárgyak
árverésen való meghirdetése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
14. A lakiteleki 0180/5 és 0180/26 hrsz-ú ingatlanok haszonkölcsönbe adása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
15. Egyéb ügyek
ZÁRT ÜLÉS
16. Helyi Választási Bizottság megválasztása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

1. NAPIREND –

Tájékoztató a 2014. június 28. és augusztus 8. közötti időszak
polgármesteri munkáról
/Tájékoztató kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

3

Tájékoztató a 2014. június 28. és augusztus 8. közötti időszak
alpolgármesteri munkáról

2. NAPIREND –

/Tájékoztató kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3. NAPIREND –

/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a beszámolóhoz 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
166/2014. (VIII.14.) határozata
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a 2014. júliusban lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

4. NAPIREND –

- Irattár

A vásárokról és a piacokról szóló 18/2001.(VI.27.) számú
rendelet, valamint a Piac Üzemeltetési Szabályzatának
módosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
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Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelete
A vásárokról és a piacokról szóló 18/2001.(VI.27.) számú rendelet módosításáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 13. §-ában biztosított feladatkörében eljárva, a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Idegenforgalmi továbbá az Emberi Erőforrások Bizottsága
véleményének kikérését követően az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
A vásárokról és a piacokról szóló 18/2001. (VI.27.) számú rendelet 6. § (2) bekezdésének
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A piacon és a vásáron az elárusító helyen árusítást végezni területhasználati szerződés,
vagy alkalmi helypénzfizetés alapján lehet. Egy árus árusítás céljára legfeljebb 15 fm vagy 12
m2 árusítóhelyet vehet igénybe.
2. §
A 2. sz. melléklet (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A piacon elfoglalt helyért és az igénybe vett szolgáltatásért a helyhasználó a hatályos díjszabás
szerinti összeget (helypénz) köteles fizetni.
a) A helypénz összege az asztalról történő árusítás esetében: 200,Ft/alkalom/asztal;
b) a helypénz összege a földről történő árusítás esetében: 200,- Ft/alkalom/fm
(2) Állandó hely megváltásának díja (bérlet): 400,- Ft/fm/hó.
3. §
(1) A rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2014. szeptember 1. napján lép
hatályba.
(2) A rendelet 2. § (2) bekezdése 2015. január 1. napján lép hatályba.
(3) A rendelet a (2) bekezdés hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Lakitelek, 2014. augusztus 14.
dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

/Megjegyzés: a 25/2014. (VIII.15.) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2014.
augusztus 15. napján kihirdette./
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
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A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
167/2014. (VIII.14.) határozata
Piac Üzemeltetési Szabályzatának módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Piac Üzemeltetési szabályzatának módosítását,
az alábbiak szerint:
6. A helyhasználatért fizetendő díj
a) A piacon elfoglalt helyért és az igénybe vett szolgáltatásért a helyhasználó a
hatályos díjszabás szerinti összeget (helypénz) köteles fizetni. A helypénz
összege az asztalról történő árusítás esetében: 200,- Ft/alkalom/asztal;
földről történő árusítás esetében: 200,- Ft/alkalom/fm.
b) Állandó hely megváltásának díja (bérlet): 400,- Ft/fm/hó.
2. A helypénz változásait 2014. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. Az állandó
hely megváltás díjának változásait 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
3. A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert a szükséges lépések
megtételére.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

5. NAPIREND –

- Irattár

A lakiteleki köztemető üzemeltetője által 2014. évben befizetett
összegek felhasználása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy 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
168/2014. (VIII.14.) határozata
Köztemető üzemeltetője által 2014. évben befizetett összegek felhasználása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
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1. A Képviselő-testület hozzájárul a köztemető területrendezési tervének
elkészítéséhez, az úthálózat, a parcellák kijelölése, a környezetrendezési munka,
zöldfelület fejlesztés, térburkolat és parkoló kialakítása kapcsán a tervek
elkészítéséhez.
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 2014. évben a köztemető
üzemeltetése kapcsán befolyó összegből nettó 530.000 Ft+áfa összeg a temető
felújítási munkái tervének elkészítésére legyen elkölthető.
3. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 2014. évben a köztemető
üzemeltetése kapcsán befolyó, és a 2014. évi költségvetésben nem szereplő
összegből a fennmaradó összeg céltartalékba kerüljön, mely csak a temető
felújítási munkálataira fordítható.
4. A Képviselő-testület a 2015. költségvetési évtől kezdődően a temető
üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódóan befolyt bevételeket elkülönítetten
rendeli el kezelni az önkormányzati költségvetésben.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert a szükséges
lépések megtételére.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

/dr. Rácz Péter képviselő megérkezett az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma: 7 fő./

6. NAPIREND –

Csereingatlan felajánlása a K&H Bank Zrt. részére
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
169/2014. (VIII.14.) határozata
Csereingatlan felajánlása a K&H Bank Zrt. részére
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
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A Képviselő-testület a 0115/31. hrsz-ú ingatlan helyett a 1039/2. hrsz-ú,
természetben Lakitelek, Széchenyi krt. 58. szám alatt található ingatlant kívánja
felajánlani a 328 000 000 Ft legmagasabb összeg erejéig bejegyzett
keretbiztosítéki jelzálogjog alapítására a K&H Bank Zrt. felé.
A Képviselő-testület felhatalmazza Felfödi Zoltán polgármestert a szükséges
dokumentumok aláírására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

7. NAPIREND –

- K&H Bank Zrt.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Lakitelek kerékpárút által érintett önkormányzati ingatlanok
telekalakításához hozzájárulás
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
170/2014. (VIII.14.) határozata
Lakitelek kerékpárút által érintett önkormányzati ingatlanok telekalakításához
hozzájárulás
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület hozzájárulását adja az alábbi telekalakítások ingatlannyilvántartásba történő bejegyzéséhez.
a. Lakitelek 2028, 2049/5, 2051, 2062/3 és 2062/5 hrsz-ú ingatlanok
telekalakítása. Telekalakítás során kialakuló ingatlanok 2028/1 kivett:
kerékpárút, 2028/2 kivett: közterület.
b. Lakitelek 02/2, 02/3, 02/4, 0255/1, 0258, és 0259/1 hrsz-ú ingatlanok
telekalakítása. Telekalakítás során kialakuló ingatlanok 02/9 kivett:
kerékpárút, 058 kivett: közút.
c. Lakitelek 02/6, 02/7, 0244/50, 0245, 0246/33, 0246/35, 0247/11, 0248 és
0249/7 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása. Telekalakítás során kialakuló
ingatlanok: 02/8 kivett: kerékpárút, 0245 kivett: közút, 0248 kivett: közút.
2. Valamennyi, az eljárás során felmerülő költséget Lakitelek Önkormányzata
magára vállalja, kiegyenlíti.
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3. A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert a szükséges lépések
megtételére.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

8. NAPIREND –

- Kecskeméti Járási Földhivatal
- Irattár

A Magyar Állam tulajdonában álló 02/1, 02/2, 02/3, 02/4, 02/5,
02/6 és 02/7 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes átadása az
önkormányzat részére
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
171/2014. (VIII.14.) határozata
A Magyar Állam tulajdonában álló 02/1, 02/2, 02/3, 02/4, 02/5, 02/6 és 02/7 hrsz-ú
ingatlanok térítésmentes átadása az önkormányzat részére
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület hozzájárulását adja a 02/2, 02/3, 02/4, 02/5, 02/6, 02/7 hrsz-ú
ingatlanok Lakitelek Önkormányzata részére történő térítésmentes átadásához,
igényt tart ezen állami vagyonra.
2. A Képviselő-testület meghatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert az átadásátvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, jognyilatkozatok
megtételére.
3. Telekalakítással érintett helyrajzi szám: Lakitelek 02.
Záradékolt vázrajz száma: 185/2013.
Kialakuló helyrajzi számok:
- 02/1 hrsz országos közút – állami tulajdon marad
- 02/2, 02/3, 02/4, 02/5, 02/6, 02/7 hrsz közút, Lakitelek település
tulajdonába kerül.
4. A térítésmentes átvétel megtételére a 2007. évi CVI. törvény 36. §, és a 254/2007.
Korm. rendelet 50. §-a szerinti eljárás alapján van lehetőség.
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5. Valamennyi, az eljárás során felmerülő
Önkormányzata magára vállalja, kiegyenlíti.

járulékos

költséget

Lakitelek

6. Lakitelek Önkormányzata nyilatkozik arra nézve, hogy megtartja mindazon
rendelkezéseket, melyeket a jogszabályok a védett vagyonra vonatkozóan írnak
elő.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

9. NAPIREND –

- Beruházási Csoport
- Irattár

KEOP-2014-4.10.0/N jelű pályázat beszerzési eljárásának
lefolytatása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
172/2014. (VIII.14.) határozata
KEOP-2014-4.10.0/N jelű pályázat beszerzési eljárásának lefolytatása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert a KEOP-20144.10.0/N jelű pályázat kapcsán feltételes beszerzési eljárás lefolytatására és a
feltételes szerződés megkötésére a legkedvezőbb ajánlattevővel, azzal a
feltétellel, hogy amennyiben a pályázat nyer, a kivitelezés megvalósul.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

10. NAPIREND –

- Beruházási Csoport
- Irattár

A lakiteleki 1289 hrsz-ú ingatlan egy részére vételi szándék
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
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Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
173/2014. (VIII.14.) határozata
1289 hrsz-ú ingatlan egy részére vételi szándék
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a Lakitelek 1289 helyrajzi számú
földterületet, egyben felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert nyílt
pályázati eljárás lefolytatására.
2. A pályázatnak a vételáron felül tartalmaznia kell az ajánlatadó nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy az eljárással felmerülő költségeket megfizeti.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázat kiírója: Lakitelek Önkormányzata
A pályázat célja: 1289 hrsz-ú ingatlan értékesítése
A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós
A pályázat tárgya: a lakiteleki 1289 helyrajzi számú ingatlan értékesítése
Az adott ingatlant egyben, vagy két részre osztva lehet megpályázni. Az ingatlan
értékesítésére csak abban az esetben kerül sor, ha az egész területre vonatkozóan születik
érvényes ajánlat. Az értékesítéssel, és telekalakítással kapcsolatban felmerülő minden egyéb
költség a vevőt terheli.
Ingatlan adatai: az 1289 hrsz-ú ingatlan teljes területe 6247 m2 térmértékű, kivett művelési
ágú, belterületi ingatlan. Az ingatlan D-i részét egy 8m széles útkisajátítás terheli, mely
értékesítés esetén levonásra kerül a területből (kb. 520 m2). Az ingatlan így kb. 65m széles és
86,6 m hosszú lesz.
Az ajánlatok benyújtásának helye, módja: A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani
Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Polgármesteri Hivatal, Lakitelek, 6065, Széchenyi krt.
48.). A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK 1289 HRSZ-Ú INGATLAN
MEGVÁSÁRLÁSÁRA-FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget
fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a
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vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10
napon belül visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal
pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 5200001811100018 számú számla javára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 31.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
 A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza a terület ajánlott
vételárát.
 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja a telekalakítással, és értékesítéssel
kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
 Pályázati díj megfizetésének igazolása.
 Nyilatkozat az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
A beérkezett pályázatok bontására 2014. szeptember 1. 10 órakor kerül sor. Az ajánlatok
bontásánál minden ajánlatevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek Önkormányzata
Polgármestere, vagy annak meghatalmazottja végzi. Az pályázatok elbírálását a Képviselőtestület soron következő ülésén tárgyalja.
A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár alapján
történik.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Lakitelek Polgármesterétől, Jegyzőjétől és
építésügyi főmunkatársától személyesen (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es
telefonszámon, vagy a jegyzo@lakitelek.hu, illetve a epitesugy@lakitelek.hu e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában
visszavonja, érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilvánítsa vagy új pályázatot írjon ki.
Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli
értesítést kap.
Lakitelek, 2014. augusztus 14.
Felföldi Zoltán
polgármester

11. NAPIREND –

Lakitelek részvétele a kecskeméti Hírös Vágtán
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Czinege Edit képviselő: a Képviselő-testületnek miért kell ehhez a hozzájárulása?
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: a Lakitelek név használata miatt, a ló Lakitelek képviseletében
indulna a Nemzeti Vágtán.
Czinege Edit képviselő: támogatni kell a javaslatot, mivel a település érdeke ezt kívánja.
Vannak a háttérben ellenérdekek is, de támogatandó Lakitelek részvétele a Hírös Vágtán, jó
szereplés esetén pedig a Nemzeti Vágtán. Az induló ló a megyei polgárőrség tulajdona,
jelenleg Raisz Árpádnál van elhelyezve, akinek tudnia kellett, hogy a lovat előbb vagy utóbb
versenyeztetni fogják.
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dr. Rácz Péter képviselő: nem érzékeli az témában az erős ellentéteket, inkább a
polgárőrségen belül van ellentét az indulás miatt.
Szentirmay Tamás képviselő: nem értette Czinege Edit hozzászólásának minden részletét
az ellentétekkel kapcsolatban.
Molnárné Lezsák Anna lakiteleki lakos: Lakitelek neve többször elhangozhat a Hírös
Vágtán és reményei szerint a Nemzeti Vágtán is, így hírnevet hozhat a ló a településnek.
Anyagilag nem kerül költségbe a Hírös Vágtán való részvétel. Ha a Nemzeti Vágtára bejut a
ló, ott sátorállítási lehetőség lesz, ami már költséggel jár. Az Országos Polgárőr Szövetség
Lovas Tagozata és Lakitelek Önkormányzata az eddigiekben közös sátorban jelent meg a
Nemzeti Vágtán. Ha ez most nem így lenne, akkor a Népfőiskola Alapítvány állná a sátor
költségét Lakitelek Önkormányzata számára. Volt valaki, aki vágóhídnak hívta a Hírös Vágtát,
amit visszautasít.
Czinege Edit képviselő: ha Lakitelek nem indítaná a lovat, akkor is indulna a Vágtán?
Molnárné Lezsák Anna lakiteleki lakos: ha Lakitelek nem indítaná a lovat, abban az estben
Kunadacs lenne az indító. A ló eddigi tartója jelezte, hogy nem kívánja tartani tovább, ha indul
a Vágtán. Ebben az esetben más lakitelekinél lesz elhelyezve a ló.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3
tartózkodás mellett elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
174/2014. (VIII.14.) határozata
Lakitelek részvétele a 2014. évi Hírös Vágtán
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség
tulajdonában álló Alexa nevű kanca és lovasa, Drahos József nevezésekor
Lakitelek Önkormányzatát képviselje a Hírös Vágtán.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség
- Irattár

12. NAPIREND –

A piactér területén lévő lángossütő helyiség bérlése
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: a bizottságok azt javasolták, hogy 20 m2 terület legyen bérbe
adva 853 Ft-os áron, illetve a megkötendő szerződésben ne szerepeljen egyik fél részéről
sem kötelezettség terasz építésére. Megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
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Madari Andor alpolgármester: felmerült, hogy szükséges lenne kialakítani a piac egységes
arculatát. Erre készíttetni kell egy koncepciót.
Szentirmay Tamás képviselő: a piac kivitelezője mikor fogja kijavítani a piac hibáit? A
vízelvezetéssel vannak problémák.
Felföldi Zoltán polgármester: a vízelvezetési probléma nem kivitelezői hiba, mivel a
pályázatot nem érintette. Helyi vállalkozókkal már áttekintették, hogyan lehet megoldani az
említett problémát. Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
175/2014. (VIII.14.) határozata
A piactér területén lévő lángossütő helyiség bérlése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 22/2013. (X.04.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés c)
pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a lakiteleki piac területén működő, 20 m2
területű lángossütő helyiség bérleti jogát 2015. január 1. napjától további 5 évre
Kakó Jánosné (6065 Lakitelek, Bocskai utca 1/a) kapja meg 853 Ft/m2/hó összeg
ellenében.
2. A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a helyiség
bérlésére a bérleti szerződést kösse meg akként, hogy abban sem a bérlő, sem a
bérbeadó részére ne írjon elő felújítási kötelezettséget.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár

13. NAPIREND – Lakitelek

Önkormányzata tulajdonát képező,
használatos tárgyak árverésen való meghirdetése

már

nem

/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: az árverési hirdetmény mellékletében több változás is történt a
bizottsági ülések alkalmával, melyeket már tartalmaz a határozat-tervezet. Megkérdezi, az
előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Madari Andor alpolgármester: az
intézményeknek, azok megmaradnak.

olyan

tételek,

amelyekre

szükségük

van

az

Szentirmay Tamás képviselő: ki fogja beárazni az egyes anyagokat? Mikor lesz az árverés
és a befolyt összegek kiket fognak érinteni?
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Felföldi Zoltán polgármester: Madari Andor és Szuetta Béla fogja beárazni az anyagokat. Az
árverés időpontja a tervek szerint jövő héten pénteken lenne. A befolyó összegek tekintetében
a hagyatéki összeg megy a hagyatékba, az Önkormányzatot érintő bevételek pedig a
költségvetésbe kerülnek.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
176/2014. (VIII.14.) határozata
Lakitelek Önkormányzata tulajdonát képező, már nem használatos tárgyak árverésen
való meghirdetése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza.
1. A Képviselő-testület árverésre jelöli ki mindazon eszközöket, ingóságokat,
melyek a Gondozási Központ hagyatéki eljárásában, vagy az önkormányzati
beruházások megvalósítása során visszamaradtak, és az Önkormányzatnál,
illetve intézményeinél és gazdasági társaságainál felhasználásukra szükség
nincsen.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert nyílt árverés
lefolytatására és árverési hirdetmény közzétételére.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - sajtó
- Irattár
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Lakitelek Önkormányzata nyílt árverés útján kívánja értékesíteni a tulajdonában álló, az
Önkormányzat intézményeinél felszabadult és már nem szükséges tárgyakat, eszközöket.
Az értékesíteni kívánt eszközök listája az árverési hirdetmény mellékletében található.
Az árverés időpontja: 2014. augusztus 22.
Helyszín:

- 10 óra: Lakitelek, Kiss János utca 1. (Eötvös Iskola udvara)
- 13 óra: Lakitelek, Rákóczi F. u. 28. (Magyari Zoltán-féle ház)

Kikiáltási ár: az árverési hirdetmény mellékletében feltüntetve.
Az árverésen való részvétel:
- Az árverés nyíltan történik, bármilyen természetes vagy jogi személy részt vehet rajta,
aki a megadott időpontban és helyen megjelenik vagy képviselteti magát.
- Árverésen ajánlatot tenni, licitálni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A
meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
- Az árverésen az eladási ár a kikiáltási ár alá nem csökkenthető.
- Az árverést a kiíró által megbízott személy vezeti.
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-

Az ajánlott legmagasabb árat ajánló az árverés nyertese az ajánlati összeget egy
összegben a helyszínen fizetendő készpénzben, a tárgyak átvétele előtt.
Tárgyak átvétele: Az eredményes licitálást követően és a vételi ár megfizetése után az
eszközök személyesen átvehetők az árverés időpontjában a helyszínen.
Az árverés eredménytelen, ha a vagyontárgyra érvényesen senki nem tett ajánlatot.

Lakitelek, 2014. augusztus 15.
Felföldi Zoltán
polgármester

Melléklet
(Az eladás ÁFA köteles, a kikiáltási ár az ÁFA összegét nem tartalmazza)
1. 90 x 210 Ajtótok (új)
2. 100 x 210 Ajtótok (új)
3. 140 x 210 Bejárati ajtó (új)
4. 140 x 220 Bejárati ajtó halszálkás (új)
5. 150 x 170 3 részes ablak (új)
6. 140 x 160 2 szárnyas ablak (új)
7. 42 x 170 3 szárnyas kapcsolt Gerébtokos ablak (új)
8. 72 x 55 fürdőszoba ablak (új)
9. 75 x 210 beltéri ajtó (új)
10. 150 x 180 3 szárnyas ablak (új)
11. 140 x210 kazettás 2 szárnyas ajtó (új)
12. 140 x 155 2 szárnyas ablak (új)
13. 76 x 205 beltéri ajtó (új)
14. 140 x 155 2 szárnyas ablak (új)
15. 215x187 redőnytokos ablak (új)
16. 5 hl hordó (állapota ismeretlen)
17. 6 hl hordó ( állapota ismeretlen)
18. 110 l-es hordó (állapota ismeretlen)
19. kátránypapír
20. Hullámpala (tetőn – oldalfalon)
21. Hullámpala (raklapon)
22. öntöttvas kályha (kovácsoltvas)
23. 3 db betonkád
24. 1 db kemping kerékpár (működő)
25. 1 db kb 26-os fiú kerékpár javításra szorul

1 db….1500 Ft
1 db….1500 Ft
1 db….2500 Ft
1 db….2500 Ft
1 db….2000 Ft
1 db….2000 Ft
1 db….2000 Ft
1 db….2000 Ft
3 db….2500 Ft
1 db….2000 Ft
1 db….2500 Ft
1 db….2000 Ft
1 db….2500 Ft
1 db….2500 Ft
1 db….2000 Ft
1 db….1000 Ft
1 db….1000 Ft
1 db….1000 Ft
4 tekercs….1500 Ft
115 db….300 Ft/db
28 db….300 Ft/db
2 db….5000 Ft/db
3 db….1000 Ft/db
….2500 Ft
….1500 Ft

Az alábbi fém tárgyak, eszközök az aktuális hulladék átvételi áron lesznek kikiáltva.
8 tagos radiátor
10 tagos radiátor
12 tagos radiátor
13 tagos radiátor
15 tagos radiátor
radiátor burkolat (fa)
radiátor burkolat (fém)
villanybojler
armatúrák (régi)
Thermotéka gázkazán
Vogel radiátor
300/1000
600/520
600/400
600/1120

1 db
22 db
4 db
3 db
3 db
27 db….500 Ft/db
1 db
1 db….1500 Ft
kb. 26 db
1 db
2 db
5 db
1 db
4 db
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Öntvény radiátor

Acéllemez

600/1000
900/1200
600/21 tag
600/20
600/22
600/27
600/15
600/10
600/25
600/20
600/22
600/11
600/9
600/7
600/27
600/25
22/900

1 db
12 db
7 db
1 db
1 db
3 db
15 db
4 db
1 db
4 db
1 db
3 db
1 db
1 db
3 db
1 db
3 db
7 db

A lakiteleki 0180/5 és
haszonkölcsönbe adása

0180/26

Gázkazán

14. NAPIREND –

hrsz-ú

ingatlanok

/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás.
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
177/2014. (VIII.14.) határozata
A lakiteleki 0180/5 és 0180/26 hrsz-ú ingatlanok haszonkölcsönbe adása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Gondozási Központ tulajdonában lévő, 0180/5 és 0180/26
hrsz. alatti ingatlanokat haszonkölcsönbe adja a Laki-Agrár Mezőgazdasági
Korlátolt Felelősségű Társaság részére 2014. augusztus 15. napjától a mellékelt
haszonkölcsön szerződés szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza Tigyi Istvánné intézményvezetőt és Tornyi
Gyula ügyvezetőt a haszonkölcsön szerződés aláírására.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Laki-Agrár Kft.
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- Pénzügyi Csoport
- Irattár
HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Gondozási Központ (adószám: 16636327-2-03, bankszámlaszám: 52000018-11027810,
képv.eljárva: Tigyi Istvánné intézményvezető) 6065 Lakitelek, Béke utca 20., mint jogi
személy, mint tulajdonos, mint haszonkölcsönadó – a továbbiakban: Kölcsönadó –
másrészről
Laki-Agrár Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített név: Laki-Agrár
Kft. (cégjegyzékszám: Cg.03-09-126887, adószám: 24752763-2-03, bankszámlaszám:
52000018-11029489, képv.eljárva: Tornyi Gyula ügyvezető) 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
sz. alatti gazdasági társaság, mint haszonkölcsönvevő – a továbbiakban: Kölcsönvevő –
együttes megnevezésben szerződést kötő Felek között, alulírott napon, helyen, időben,
alábbi feltételekkel:
1. Kölcsönadó kizárólagos tulajdonát képezi a
a) lakiteleki, külterületi, 0180/5 hrsz. alatti, 0,2158 ha alapterületű, tanya megnevezésű
ingatlan,
b) lakiteleki, külterületi, 0180/26 hrsz. alatti, 0,0720 ha alapterületű, szőlő megnevezésű,
2,51 AK értékű ingatlan.
2. Kölcsönadó az 1. pontban megjelölt ingatlanokat jelen szerződéssel ingyenesen
Kölcsönvevő használatába adja, akként, hogy köteles azokat Kölcsönvevő jó gazda módjára
ápolni, tisztán tartani, a parlagfűtől mentesíteni. Kölcsönvevő az ingatlanokat a szerződés
aláírásával egyidejűleg átveszi, a szerződés megszűntekor pedig visszaadja.
Jelen szerződés célja összefüggésben van a Laki-Agrár Kft. tevékenységi köreinek
gyakorlásával. Kölcsönvevő a használatába kerülő 1. b) ingatlant köteles megművelni, köteles
földhasználatát a Körzeti Földhivatal felé bejelenteni.
Kölcsönadó az ingatlanokat határozott időre, 10 évre, 2014. augusztus 15. napjától kezdődően
2024. augusztus 15. napjáig terjedő időszakra adja Kölcsönvevő használatába.
3. Kölcsönvevő az ingatlanokat ingyenesen – jó gazda módjára való gondoskodás ellenében –
használhatja, hasznait szedheti. Harmadik személy használatába csak a Kölcsönadó
hozzájárulásával adhatja, valamint céljától eltérő, egyéb tevékenységre sem használhatja. E
kötelezettségek megszegése esetében Kölcsönvevő felel mindazokért a károkért, amelyek e
nélkül nem következtek volna be, ugyanakkor jelen esetben Kölcsönadó azonnali hatályú,
rendkívüli felmondási jogával élhet.
4. Kölcsönvevő köteles a szerződés fennállása alatt az ingatlanokat rendeltetésszerűen
használni.
A használat fennállása alatt Kölcsönvevő felelős minden olyan kárért, mely a
szerződésellenes vagy rendeltetésellenes használat folytán következett be.
Kölcsönvevőnek azonnali tájékoztatási kötelezettsége van Kölcsönadó irányába bármely, az
ingatlanokat ért váratlan eseményről.
Kölcsönvevő a földeket rendeltetésüknek megfelelően, a jó gazda gondosságával köteles
művelni, úgy, hogy termőképességük fennmaradjon. Azokon csak mezőgazdasági termelést
folytathat, akként, hogy ne veszélyeztesse a termelés eredményességét, a föld
termőképességét, az állatállományt vagy a felszerelést.
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Kölcsönvevő, amennyiben ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy kölcsönadó 15
napos határidővel felhívja a teljesítésére, melynek eredménytelen elmúlását követően jogosult
azonnali hatállyal felmondani a szerződést.
5. Kölcsönadó fenntartja a jogot, hogy jelen szerződést a szerződés tárgyának értékesítése
esetén előzetes írásbeli értesítéssel, 30 napos határidővel felmondja.
6. Szerződést kötő felek felmondhatják a szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 6:359. § (4) bekezdésében foglalt esetekben.
Szerződést kötő felek bármelyike rendes felmondási jogot a gazdasági év végére, azaz
szeptember 30. napjára, írásban, indokolás nélkül gyakorolhat. A felmondást legalább 1
hónappal szeptember 30. előtt kell közölni a másik féllel. A felmondás egyoldalú
jognyilatkozat, mely a szerződést a jövőre nézve szünteti meg, a felek egymással szemben
kötelesek elszámolni. Kölcsönvevő a felmondási nyilatkozat megtételével egyidejűleg köteles
a dolgot átvételre felajánlani, Kölcsönadó pedig köteles azt átvenni.
7. Szerződést kötő felek megállapodása szerint a dolog szaporulata Kölcsönvevőt
illeti.Kölcsönvevőt az ingatlan fenntartásának költségei Kölcsönvevőt terhelik. Kölcsönvevő a
dologra fordított egyéb költségeit a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint követelheti.
8. Szerződést kötő felek megállapodása szerint Kölcsönvevőt terheli az ingatlanokkal
kapcsolatos közterhek viselése. Amennyiben a közterheket határidőben nem egyenlítette ki,
úgy azok lejárta után Kölcsönadó 15 napos határidő tűzésével, annak eredménytelen
lejártával, írásban felszólítással él a kiegyenlítés iránt. Kölcsönadó a határidő eredménytelen
elteltét követően azonnali hatállyal jogosult felmondani a szerződést.
9. Kölcsönvevő viseli az ingatlanok rendes használatával, azok fenntartásával együtt járó,
rendszeresen előforduló, szokásos kisebb felújítások, javítások költségeit.
Kölcsönvevő rendkívüli, értéknövelő beruházást csak kölcsönadó előzetes, írásbeli
hozzájárulásával, azaz külön, eseti megállapodás megkötésével végezhet. A megállapodás
nélkül eszközölt értéknövelő beruházásai ellenértékének megtérítésére igényt nem tarthat.
10. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a
Polgári Törvénykönyv szabályai alkalmazandók.
11. Amennyiben a Szerződő Felek között vita alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton
kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerződő Felek alávetik
magukat a területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességének.
Szerződő felek jelen szerződést  elolvasás és értelmezés után  mint az akaratukkal
mindenben egyezőt, jóváhagyólag, saját kezűleg írták alá.
Lakitelek, 2014. augusztus 14.
………………………………………
Gondozási Központ
Kölcsönadó
képv. eljárva: Tigyi Istvánné intézményvezető

15. NAPIREND –

………………………………….
Laki-Agrár Kft.
Kölcsönvevő
képv. eljárva: Tornyi Gyula ügyvezető

Egyéb ügyek
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1) Czinege Edit képviselő: örömmel látta, hogy elkezdődött a kátyúzás a faluban, ráfért már
az utakra. Ki a kivitelező?
Felföldi Zoltán polgármester: egy kunfehértói cég, másabb technológiával javítja ki a
kátyúkat.
2) Czinege Edit képviselő: a héten kezdődik a Tiszavilág fesztivál programsorozat.
Augusztus 20-án a Művelődési Ház környékén lesz a rendezvény. 20-án fél 10-kor címert fog
avatni az Önkormányzat a piacon, délután pedig helyi értékekből álló kiállítás nyílik a
Művelődési Házban.
Felföldi Zoltán polgármester: ebben az évben a Tőserdei Lovasnap keretén belül
Huszártalálkozó is megrendezésre kerül augusztus 16-án. Gazdaversenyt hirdetnek
helyieknek és környékbelieknek egyaránt.
Szentirmay Tamás képviselő: a Tiszavilág fesztivál programjai nem találhatók meg az
interneten. Nem lehet tudni, mikor kezdődnek a rendezvények, más települések ilyen
szempontból előrébb járnak.
3) Szentirmay Tamás képviselő: a nagy esőzés miatt a Zalán utca végén vastag homokréteg
keletkezett, ami miatt kerékpárral el lehet esni, kéri ezt az állapotot megszüntetni. Ugyanez
tapasztalható a pavilonsornál, az Olimpia Bárnál is.

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

Olajos István
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szentirmay Tamás
jegyzőkönyv-hitelesítő
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