JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő - testületének
2019. január 30-i rendkívüli, nyílt üléséről

Rendeletek: Határozatok: 5 - 7 /2019. (I.30.)

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 30-án tartott rendkívüli,
nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai: Kiss Anita
Szentirmay Tamás
Bende László
Csikós Mihály
Dakóné Harkai Csilla
Dékány Zoltánné
Mihalik Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

aljegyző
pénzügyi csoportvezető
Kft-k ügyvezetője
ügyvéd
jegyzőkönyv-vezető

Gondi Etelka
Pap Marianna
Tóth Ferenc
dr. Tóth Benedek
Szabó-Zádori Ivett

Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli Képviselő-testületi
ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 képviselőből 7 képviselő
jelen van.
A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtom a napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

NAPIREND:
1. A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő
fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatását biztosító gazdálkodó szervezet
kiválasztása
Előadó: Kiss Anita polgármester
2. Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft. cégjegyzékének módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester
3. Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. cégjegyzékének módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester
ZÁRT ÜLÉS
4. Laki-Gazda Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. veszteségeinek rendezése / jegyzett tőkéjének
leszállítása
Előadó: Kiss Anita polgármester
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1. NAPIREND -

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó
háztartások egyszeri támogatását biztosító gazdálkodó
szervezet kiválasztása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Lefolytattuk a beszerzési eljárást, és 2 db érvényes árajánlat
érkezett, melyek lényegi részét az előterjesztés tartalmazza. Az árak mellett figyelembe kell
venni a tüzelőanyag átvételi lehetőségét is. A határozat-tervezet tartalmazza a nyertes
pályázóra vonatkozó döntést.
Dékány Zoltánné képviselő: Mindenképpen helyesnek ítélem azt, hogy helyi vállalkozókat
támogatunk. Így az emberek még könnyebben hozzá tudnak jutni a tüzelőanyaghoz, valamint
ezzel is támogatjuk mind a vállalkozót, mind az érdekelteket. Én javaslom elfogadásra.
Kiss Anita polgármester: Az oka, hogy a döntést erre a rendkívüli ülésre behoztam, az, hogy
a lakosság minél előbb hozzájusson a 12 ezer Ft-os utalványokhoz, hogy akinek szüksége van
rá, be tudja váltani. Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (I.30.) határozata
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől
eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatását biztosító gazdálkodó
szervezet kiválasztása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozza:
1.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az alábbi ajánlattevőkkel a
szerződéskötést, valamint a Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert a
megállapodások aláírására.
a./ Szerződő fél: FLAGA Hungária Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar
utca 14. )
Szerződéses összeg: 372. 000.- Ft bruttó összegben
b./ Szerződő fél: Szabó Lászlóné (székhely: 6065. Lakitelek, Széchenyi krt. 146. )
Szerződéses összeg: 3.540.000.- Ft bruttó összegben

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerűen
Értesül:

- Igazgatási Csoport
- Pénzügyi Csoport
- Irattár
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2. NAPIREND -

Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft.
cégjegyzékének módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: A Törvényszéktől kapott egy levelet a cég vezetése, mely szerint
nem szerepel a honlap a cégjegyzékben, ezért ezt módosítani szükséges, melyhez képviselőtestületi határozat szükséges. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (I.30.) határozata
Laki-Gazda Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. cégjegyzékének módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Kiss

Anita

polgármester

előterjesztést

A Képviselő-testület döntése alapján, a hiányosság pótlására a cégjegyzék módosítása
szükséges az alábbiak szerint:
Az elektronikus elérhetőségre szolgáló honlap címe: www.lakigazdakft.hu
A Képviselő-testület felkéri Tóth Ferenc ügyvezetőt, hogy az ehhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Tóth Ferenc, ügyvezető
Határidő: értelemszerű
Értesül:

3. NAPIREND -

- Laki-Gazda Nonprofit Kft.
- dr. Tóth Benedek
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. cégjegyzékének módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Ugyanaz a helyzet, mint az előző napirendi pontnál. Van-e kérdés,
hozzászólás?
Bende László képviselő: Nagyon sok kft-t ismerek, de ilyen észrevételt nem hallottam még.
Joguk van kifogásolni, de nem jellemző.
Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet.
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A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019. (I.30.) határozata
Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. cégjegyzékének módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület döntése alapján a hiányosság pótlására a cégjegyzék módosítása
szükséges.
A Képviselő-testület felkéri Tóth Ferenc ügyvezetőt, hogy az ehhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Felelős:
Határidő:

Tóth Ferenc ügyvezető
értelemszerű

Értesül:

- Tőserdő Nonprofit Kft.
- Pénzügyi csoport
- Dr. Tóth Benedek ügyvéd
- Irattár

Kiss Anita polgármester: Köszönöm! A Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését bezárom, és
zárt ülést rendelek el.

kmf.

Kiss Anita
polgármester

Gondi Etelka
jegyző helyettesítésével megbízott
aljegyző
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