LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: +36 76/449-011, 449-003
Fax.: +36 76/449-055
Ikt.szám: LPH/1295-2/2021.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2021. (II.16.) számú határozata
TOP-2.1.3-16 kódszámú Lakitelek csapadékvíz elvezetés szikkasztó árkokkal II. ütem
pályázat benyújtása
Lakitelek Önkormányzata Polgármestere Magyarország Kormánya által a 27/2021 (I.29.)
kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4)
bekezdésében – azaz veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének,
feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja - biztosított polgármesteri jogkörömben
eljárva az alábbi határozatot hozom:
1. Lakitelek Önkormányzata jóváhagyja a TOP-2.1.3-16 kódszámú, Települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázati felhívásra benyújtandó Lakitelek csapadékvíz elvezetés szikkasztó árkokkal II. ütem építésére
irányuló pályázatot.
2. Lakitelek Önkormányzata hozzájárul a pályázat megvalósításához szükséges
beszerzési eljárások lefolytatásához, majd a legjobb ajánlattevőkkel a szerződések megkötéséhez.
3. Lakitelek Önkormányzata hozzájárul a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel a konzorciumi megállapodás, valamint a pályázati
támogatási szerződés megkötéséhez.
Felelős: Madari Róbert polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Pénzügyi csoport
- Irattár

Lakitelek, 2021. február 16.

Madari Róbert s.k.
polgármester

LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: +36 76/449-011, 449-003
Fax.: +36 76/449-055
Ikt.szám: LPH/1295-4/2021.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2021. (II.16.) számú határozata
A Magyar Falu Program keretében „MFP-OKE/2020 Önkormányzati kerékpárút építése” című pályázat megvalósításához kivitelező kiválasztásáról
Lakitelek Önkormányzat Polgármestere Magyarország Kormánya által a 27/2021 (I.29.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4)
bekezdésében – azaz veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének,
feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja - biztosított polgármesteri jogkörömben
eljárva az alábbi határozatot hozom:
Lakitelek Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében „MFP-OKE/2020 Önkormányzati kerékpárút építése” című pályázat megvalósításához az Önkormányzati tulajdonú kerékpárút felújítására Lakitelek-Kapásfalu és Lakitelek Zalán u. közötti szakaszán a legkedvezőbb árajánlatot adó SIGNUM ALFA TEAM Kft.-vel köt szerződést.

Felelős: Madari Róbert polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár

Lakitelek, 2021. február 16.

Madari Róbert s.k.
polgármester

LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: +36 76/449-011, 449-003
Fax.: +36 76/449-055
Ikt.szám: LPH/1295-6/2021.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2021. (II.16.) számú határozata
Együttműködési megállapodás megkötése a „Duna-Tisza közi térségi turisztikai koncepció támogatása” tárgyú projekt részeként megvalósuló „Lakitelek turisztikai fejlesztési koncepciója” című, ET-2020-02-111 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan
elkészülő Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányra (továbbiakban: RMT)
Lakitelek Önkormányzat Polgármestere Magyarország Kormánya által a 27/2021 (I.29.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4)
bekezdésében – azaz veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének,
feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja - biztosított polgármesteri jogkörömben
eljárva az alábbi határozatot hozom:
Lakitelek Önkormányzata döntése alapján felhatalmazza a Polgármestert, hogy Lakitelek Önkormányzata nevében a „Duna-Tisza közi térségi turisztikai koncepció támogatása” tárgyú projekt részeként megvalósuló „Lakitelek turisztikai fejlesztési koncepciója” című, ET-2020-02-111 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan, a Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmány (továbbiakban: RMT) elkészítéséhez az alábbi jogi
személyekkel az együttműködési megállapodást megkösse:
-

Nyárlőrinc Község Önkormányzata
Tiszaug Község Önkormányzata
Termáldomb Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság.

Felelős: Madari Róbert polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár

Lakitelek, 2021. február 16.

Madari Róbert s.k.
polgármester

