LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: +36 76/449-011, 449-003
Fax.: +36 76/449-055
Ikt.szám: LPH/2562-1/2021.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2021. (III.11.) számú határozata
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázat
benyújtása és a szükséges önerő biztosítása
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:
Az állami forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén a projekt a költségvetési rendeletbe
való beépítésről gondoskodom, valamint rendelkezem a 2022-ben biztosítandó
önkormányzati saját forrás összegének a költségvetésben történő elkülönítéséről és támogatom a megvalósítani kívánt pályázatot az alábbi paraméterekkel.
Megnevezés
A pályázat megvalósítási helyszínének
pontos címe
A pályázat megvalósítási helyszínének
helyrajzi száma
A pályázati kiírás megnevezése

A tervezett beruházás teljes beruházási
költsége
Pályázati forrásból származó támogatás
igényelt összege
A saját erő számszerű összege
A saját erő forrásának formája

Hozzárendelés
6065 Lakitelek, Táncsics Mihály utca
Hrsz: 128
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok
felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
bruttó 23.238.736 Ft
bruttó 19.752.926 Ft
bruttó 3.485.810 Ft
saját forrás

Felelős: Madari Róbert polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár

Lakitelek, 2021. március 11.
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/2579-1/2021.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2021. (III.11.) számú határozata
Döntés a Lakiteleki Öntözési Korlátolt Felelősségű Társaság létesítéséről

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:
Lakitelek Önkormányzata a településen mezőgazdasági tevékenységet folytató magánszemélyek és vállalkozások segítése, az esetenként aszályos időjárás természetes
környezeti és gazdasági károkozásának lehetséges csökkentése, a termelés biztonságának növelése, valamint a gazdák közötti kölcsönös előnyökön, ám ha szükséges
közös áldozatvállaláson alapuló együttműködésének támogatása végett döntött arról,
hogy
1./ a növénytermesztési szolgáltatási tevékenységet végző gazdasági társaság nevében szerepeljen a településnév, Lakiteleki Öntözési Korlátolt Felelősségű Társaság
(rövidített név: Lakiteleki Öntözési Kft.) névvel,
2./ a Lakiteleki Öntözési Kft. székhelye a Lakitelek Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, természetben 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. szám alatti, kivett községháza megnevezésű, 289. hrsz. alatti ingatlan legyen,
3./ Lakitelek Önkormányzata alapítóként tagsági viszonyt létesítsen a Lakiteleki Öntözési Korlátolt Felelősségű Társaságban, a határozat mellékletét képező társasági szerződésben foglaltak szerint,
4./ Lakitelek Önkormányzata biztosítsa a Lakiteleki Öntözési Korlátolt Felelősségű
Társaság törzsbetétje 50 %-os üzletrészeként a 2021. évi költségvetése terhére a
1.500.000.- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint készpénz befizetését biztosítja.
Melléklet: Lakiteleki Öntözési Kft. társasági szerződése
Felelős:
Határidő:

Madari Róbert polgármester
azonnal

Értesül:

pénzügyi csoport
irattár

Lakitelek, 2021. március 11.
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/2562-6/2021.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2021. (III.11.) számú határozata

Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság beszámolója 2020. évi tevékenységéről
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:
Lakitelek Önkormányzata a Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Madari Róbert polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság
- Pénzügyi csoport
- Irattár

Lakitelek, 2021. március 11.

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/2562-8/2021.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2021. (III.11.) számú határozata

Laki-Mancs Állatvédelmi Egyesület beszámolója 2020. évi tevékenységéről
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:
Lakitelek Önkormányzata a Laki-Mancs Állatvédelmi Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Madari Róbert polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Laki-Mancs Állatvédelmi Egyesület
- Pénzügyi csoport
- Irattár

Lakitelek, 2021. március 11.

Madari Róbert s.k.
polgármester

