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68/2017. (V.25.) határozata
Beszámoló a Tiszakécske Rendőrőrs 2016. évi tevékenységéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tiszakécske Rendőrőrs 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Tiszakécske Rendőrőrs
- Irattár

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester
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jegyző
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2017. (V.25.) határozata
A Lakitelek Önkormányzata által támogatott civil szervezetek és egyházak 2016. évi elszámolása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület elfogadja a lakiteleki civil szervezetek és egyházak 2016. évi
önkormányzati támogatásáról szóló elszámolását.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Érintett szervezetek
- Pénzügyi csoport
- Irattár
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2017. (V.25.) határozata
Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi, éves összefoglaló ellenőrzési jelentése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek 2016. évi összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentését jóváhagyja.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

- Molnár István belső ellenőr
- Irattár

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

2016. évi
Összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
Lakitelek Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél lefolytatott
belső ellenőrzési tapasztalatokról.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Kormányrendelet, (a továbbiakban Bkr.) 49.§ (1) bekezdés értelmében a belső ellenőrzési
vezető felelős az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért, melyet a Bkr 49§ (3a) bekezdése értelmében,
„(3a) A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves
összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel
egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
Az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést a Bkr 48.§ ban foglaltak figyelembe vételével
állítottam össze.

I
A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr 48.§ a.)
pont
I/1 Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr.48 §aa.)
pont)
I/1/a.) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi Belső ellenőrzési terve szerint az
alábbi ellenőrzéseket kellett elvégezni:




Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
Lakitelek Faluszépítő Egyesület,
Lakiteleki Tölgy Alapítvány

A 2016. évben az alábbi ellenőrzéseket végeztem:




Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Lakitelek Faluszépítő Egyesület, Lakiteleki Tölgy
Alapítvány.
Az ellenőrzés tárgya: Az önkormányzat által támogatott szervezeteknél és a hivatalban,
a támogatás kapcsán keletkezett valamennyi irat, bizonylat.
Az ellenőrzés célja: Annak feltárása, hogy a 2015. évi elszámolások igazolják-e a támogatási szerződésben (megállapodásban) megfogalmazott célok megvalósulását.
Az ellenőrzés során alkalmazott módszer: helyszíni ellenőrzés keretében a bizonylatok tételes ellenőrzése, az érintettekkel interjúkészítés, a munkatársak kikérdezése.



Lakitelek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és beruházási csoportja,
térfigyelő kamera rendszer bizonylati munkája.
Az ellenőrzés tárgya: A pályázat útján, az alapítvány által megvalósított térfigyelő
kamera rendszer kapcsán keletkezett valamennyi irat, bizonylat.



Az ellenőrzés célja: Annak feltárása, hogy a keletkezett bizonylatok alapján, a jövőben származik-e kötelezettsége az önkormányzatnak a térfigyelő kamera rendszer
megvalósításából.
Az ellenőrzés során alkalmazott módszer: helyszíni ellenőrzés keretében a bizonylatok tételes ellenőrzése, az érintettekkel interjúkészítés, a munkatársak kikérdezése.

I/1/b.) Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, ártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett
jelentések száma és rövid összefoglalása
Az önkormányzat által ellenőrzés alá vont intézményei, gazdasági társaságai tevékenységei közül egyiknél sem került sor a címben szereplő megállapításokra, tehát egyetlen
egy ilyen jelentés nincs a beszámolási időszakban.
I/2 A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása(Bkr.48.§ ab.) pont)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX Törvény 119.§ (4) bekezdése értelmében,
” A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani
útmutatók, és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi
önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési
szervek ellenőrzéséről is.”
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Bkr ) 15§ (7) bekezdése értelmében,
„Az önkormányzati költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja,
a)6 az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott, vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr.”
A hivatal a fenti jogszabályi előírásra figyelemmel polgári jogi szerződés keretében határozatlan idejű Megbízási szerződést kötött a belső ellenőrrel a feladatok elvégzésére.
A hivatal által megbízott személy a 2011. évi 195. törvény 70.§ (4) bekezdésében
rögzített előírásoknak maradéktalanul megfelel.
Feladatait Belső ellenőrzési vezetőként látja el.
A megbízási szerződés szerint 2016. évben a belső ellenőr 18 revizori napot volt köteles
teljesíteni.
A fenti számú revizori napot teljesítettem mely a megbízó által meghatározott feladatok
elvégzésére fordítottam.
A belső ellenőrzési tevékenység ellátásának minősége száz százalékban megfelel a
jogszabályi előírásoknak.

A személyi és tárgyi feltételek megfelelőek.
A hivatal mindenkor biztosítja a belső ellenőrzés adminisztrációs munkájához szükséges
humán erőforrásokat.
Az ellenőrzési megállapításokat az ellenőrzött szervezetek vezetőivel, érintett dolgozóival, minden esetben, érdemben meg tudjuk vitatni.
Az ellenőrzött szervezetek dolgozói, illetve az ellenőrzésben közreműködők igen konstruktívak.
Tapasztalatom szerint kifejezetten hatékony az ellenőrzés folyamán történő megbeszélés. Ekkor az érintett dolgozó azonnal hasznosítja az ellenőrzés tapasztalatait.

I/2/a). A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás ellátottsága
A Bkr 31. § (1) bekezdés értelmében,
„ A belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállítja
a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.”
(2) Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés
alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.
A kapacitás ellátottságot a 2016. évben érvényes Megbízási szerződésben foglaltak,
valamint a 2016. évi munkanapok egymáshoz viszonyításával kezdem bemutatni.
A megbízási szerződés szerint 2016. évben összesen 18 nap áll a belső ellenőr rendelkezésére.
Ezt növeli a 3 nap továbbképzés, és a 6 nap egyéb munkavégzés.
Például. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, éves ellenőrzési jelentés
elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.
A 2016.évi munkanapok száma összesen 255 nap.
2016.évben összesen 0,11 fő a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrás.
(27nap/év:255nap/év= 0,106 fő kerekítve 0,11 fő/év)
Az ellenőrzési tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás, rendelkezésre állt, mert a tervet a rendelkezésre álló erőforrás figyelembe vételével készítettem.
A képzettség, és a gyakorlati tapasztalat teljes mértékben megfelelő.
Informatikai ellenőrzésre nem került sor, mert tervezve sem volt, de betervezés esetén
külső szakértő igénybe vétele válna szükségessé.
A belső ellenőr, kötelező továbbképzése a beszámolási időszakban megtörtént, így a két
évenkénti kötelező továbbképzés teljesítve van.
Mind e mellett a jogszabályváltozások miatt mindenkor aktuális továbbképzésen is részt
vett a belső ellenőr.
A belső ellenőr rendelkezik az Áht70§ (4) bekezdésében előirt engedéllyel.

I/2/b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr 18-19 § alapján)
A belső ellenőr a tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének –jegyző- közvetlenül
alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a jegyzőnek küldi meg.
A belső ellenőr nem vesz részt a költségvetési szerv operatív működéssel kapcsolatos
feladatok ellátásában.
I/2/c.) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr.20§ alapján)
2016. évben az ellenőrzött területeken összeférhetetlenségi eset nem fordult elő.
I/2/d.) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
Az Bkr 25. § a szerint,
„ A belső ellenőr jogosult:
a) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemmel az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére;
b) az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba, a közszolgálati
alapnyilvántartásba és más dokumentumokba, valamint elektronikus adathordozón tárolt
adatokba betekinteni a külön jogszabályokban meghatározott adatvédelmi és minősített
adatok védelmére vonatkozó előírások betartásával, azokról másolatot, kivonatot, illetve
tanúsítványt készíttetni, indokolt esetben az eredeti dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett jegyzőkönyvben rögzítetten átvenni, illetve visszaadni;
c) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjétől és bármely alkalmazottjától
írásban vagy szóban információt kérni;
d) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység működésével és gazdálkodásával öszszefüggő kérdésekben információt kérni más szervektől a belső ellenőrzési vezető jóváhagyásával;
e) a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni.”
Az ellenőrzött időszakban, azaz 2016. évben a fentiekben megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémák, korlátozások nem merültek fel.

I/2/e.) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
Erőforrás ellátottsággal semmi probléma nem merült fel a beszámolási időszakban.
Az információ ellátottság tökéletesen megfelel a belső ellenőrzési feladatok ellátásának.

I/2/f.) Az ellenőrzések nyilvántartása
Az elvégzett belső ellenőrzésekről, az iratkezelési szabályoknak megfelelő, iktatott bizonylatok irattári nyilvántartásával teszek eleget a nyilvántartási kötelezettségnek.
Felfektettem a Bkr 22. és 50.§ szerinti nyilvántartást is.

I/2/g.) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
Az ellenőrzési rendszer, központilag magas színvonalon került megszervezésre. Helyi
szinten is jól szervezett, azonban az ellenőrzés további fokozásának a központi támogatás „belső ellenőrzés jogcím” szerinti elvétele korlátot jelent.
Javaslom a „belső ellenőrzés jogcím” szerinti központi támogatás vissza állítását, olyan
támogatási színvonalon, mely a jelenleginél nagyobb mozgásteret ad a helyi szerveknek.

I/3 A tanácsadó tevékenység bemutatása(Bkr 48§ ac.) pont)
A beszámolási időszakban sem írásbeli felkérés, sem szóbeli felkérés alapján elvégzett
tanácsadói tevékenység nem volt.
Kvázi tanácsadási tevékenység, a hivatal vezetőjével, vezető beosztású dolgozóival,
esetszerűen folytatott megbeszélésen történt, írásba foglalás nélkül.

II
A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr
48§ b.) pont)

II/1 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr
48§ ba.) pont)
Az éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítéséhez kiadott Útmutató szerint, ebben a fejezetben, a Belső ellenőrzési Kézikönyv alapján,
„kiemelt ” kategóriába tartozó megállapításokat, a következtetések nyomán megfogalmazott javaslatokat, valamint az egyéb, a kontrollrendszert érintő jelentős javaslatokat
kell bemutatni.

A Belső Ellenőrzési Kézikönyv (a továbbiakban:BEK) 11. számú melléklete szerint:
„ Kiemelt jelentőségűnek minősül a megállapítás, ha olyan tényre mutat rá, amely megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően

eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, vagy olyan helyzetet tár fel,
amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős.
Ide tartozhat az eljárásrend nyilvánvaló megszegése, a jogszabályi, illetve kormányzati
rendelkezések be nem tartása, az olyan általánosan bevett gyakorlat szándékos figyelmen kívül hagyása, amellyel a szervezet, jelentős költségmegtakarítást érhetne el, vagy
hatékonyabban működhetne. A kiemelt jelentőségű megállapítások azonnali intézkedést igényelnek a vezetés részéről.”
A Bkr 41§ (2) bekezdés értelmében,
„A belső ellenőr köteles az ellenőrzési jelentésben objektíven szerepeltetni minden
olyan lényeges tényt, pozitív és negatív megállapítást, hiányosságot és ellentmondást,
amely biztosítja a vizsgált tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét.”
Ugyan ezt írja elő a BEK 28. számú iratmintája is.

A kiemelt megállapításokat az alábbiakban mutatom be:
II/1/a.) Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Lakitelek Faluszépítő Egyesület, Lakiteleki
Tölgy Alapítvány.
A vizsgálat címe: A civil szervezetek önkormányzati támogatás felhasználásának szabályszerűségi ellenőrzése.
Megállapítás:
Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Összességében a bizonylatok igazolják a támogatási szerződésben megfogalmazott cél
szerinti felhasználást, ezért az elszámolást elfogadom.
Lakitelek Faluszépítő Egyesület
A kiadásokat igazoló bizonylatokat áttekintve megállapítottam, hogy azok megfelelnek a
Számvitelről szóló 2000. évi C. Tv. 165-167 §-ban foglalt előírásoknak, melyek a bizonylati rendről és fegyelemről szólnak.
A kiadást megfelelő alapbizonylatokkal alátámasztották,(Műsorterv, Fotófelvételekkel
gazdagított beszámoló,).
Összességében a bizonylatok igazolják a támogatási szerződésben megfogalmazott cél
szerinti felhasználást, ezért az elszámolást elfogadom.
Tölgy Alapítvány
A felhasználást igazoló bankszámlakivonatok megfelel a Számvitelről szóló 2000. évi C.
Tv. 165-167 §-ban foglalt előírásoknak, melyek a bizonylati rendről és fegyelemről szólnak.
A bizonylatok igazolják, hogy az alapítvány a támogatási célnak megfelelően használta
fel a támogatást, ezért az elszámolást elfogadom.
Következtetés: A civil szervezetek betartották a támogatási szerződés előírásait. Szakszerűen elszámoltak a támogatással. Ezzel megnyílt a lehetőség az esetleges ismételt
támogatásra.
Javaslat: Az eddigi helyes gyakorlathoz hasonlóan a jövőben is ellenőriztesse a támogató szerv a belső ellenőrével a támogatásokról szóló elszámolásokat.

II/1/b.) Lakitelek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és beruházási
csoportja, térfigyelő kamera rendszer bizonylati munkája.
A vizsgálat címe: Pályázat útján, a Lakitelek Közbiztonsági Alapítvány által megvalósított térfigyelő kamera rendszer kapcsán keletkezett valamennyi irat, bizonylat ellenőrzése.
Megállapítás: A hivatalban megtekinthető Ellenőrzési jelentés 1.-9. pontjaiban részletezett tényfeltárás szerint, megállapítható, hogy az önkormányzatnak csak a 6. és 7. számú mellékletben foglaltak szerint van a jövőben is kötelezettsége, azonban elengedhetetlen, hogy az alapítvánnyal konstruktív együttműködésben tegyenek kísérletet a tulajdonlás,-a település számára előnyös-esetleges megszerzésére.
Következtetés: A hivatal körültekintően kézben tartja a térfigyelő kamera rendszer
ügyét, melynek lezárása pozitív végeredményt fog hozni a település számára.
Javaslat: Az önkormányzat nyújtson szakmai, illetve jogi segítséget az alapítványnak a
jogi státuszuk, alapítóval történő rendezésére.


Összefoglalva a 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésben foglaltakat megállapítható, hogy a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal nagyon fontosnak tartja a belső ellenőrzést,
ezért meg is tett mindent a szabályszerű végrehajtásért.

II/2 A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr 48§ bb.) pont)
1.A kontrollkörnyezet értékelése
1.1 Célok és szervezeti felépítés
A Lakiteleki Polgármesteri Hivatal és az intézmények céljai jogszabályi kertek között került meghatározásra, amelyekhez igazodik a szervezeti felépítés.
1.2 Belső szabályzatok
Valamennyi kötelező és ajánlott belső szabályzattal rendelkeznek, amelyeket rendszeresen aktualizálnak.
1.3 Feladat és felelősségi körök
Az SZMSZ, a gazdálkodási ügyrend,a munkaköri leírások megfelelően szabályozzák.
1.4 A folyamatok meghatározása és dokumentálása
A folyamatokat a belső szabályzatok, folyamatábrák, ellenőrzési nyomvonal részletesen
meghatározzák és dokumentálják.
1.5 Humán-erőforrás
Jogszabályi keretek között meghatározott erőforrás, mely a közigazgatás átszervezésével gyakorlatilag központilag felügyelt.
1.6 Etikai értékek és integritás
A dolgozók alkalmazásában és feladatvégzésükben maradéktalanul érvényesülnek az
etikai értékek.
2. Kockázatkezelés
2.1 A kockázatok meghatározása és felmérése

A kockázatokat folyamat áttekintéssel, interjú-készítéssel, kockázatelemzéssel határozzuk meg, illetve mérjük fel.
2.2 A kockázatok elemzése
Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel támasztjuk alá.
2.3 A kockázatok kezelése
A kockázatok minimalizálásával, a dolgozói felelősség pontos meghatározásával kezeljük.
2.4 A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata
Évenként megtörténik a belső szabályzatok, és folyamatok felülvizsgálatával.
2.5 Csalás, korrupció
A szabályozott folyamatok tökéletesen kizárják.
3. Kontrolltevékenységek
3.1 Kontrollstratégiák és módszerek
Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés.(FEUVE).
3.2 Feladatkörök szétválasztása
Belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban tökéletesen megtörténik.
3.3 A feladatvégzés folytonossága
A helyettesítés rendszerének pontos működtetésével garantált.
4. Információ és kommunikáció
4.1 Információ és kommunikáció
Vezetői értekezletek, közvetlen vezetői információ elektronikus úton, napi munkakapcsolat segítségével zökkenőmentes.
4.2 Iktatási rendszer
Számítógépes program segítségével zökkenőmentes.
4.3 Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése
A hiányosságokat a belső ellenőrzési jelentések megfogalmazták, korrupciós eset nem
volt a beszámolási időszakban.
5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)
5.1 A szervezeti célok megvalósításának monitoringja
A négy szem elméletének maradéktalan érvényesítésével történik.
5.2 A belső kontrollok értékelése
A belső kontrollrendszer zavartalanul, és zökkenőmentesen működik.

5.3 Belső ellenőrzés
A jogszabályi előírások szerint működik.

III.
Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr 48§ c.) pont.)
A belső ellenőri javaslatokat minden esetben elfogadták, intézkedtek az előfordult hiányosságok megszüntetésére.
Az intézkedések végrehajtásában késedelem nem fordult elő.

Lakitelek, 2016.12.14.
Molnár István
Belső ellenőr

A 2016. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentést jóváhagyom.

Lakitelek, 2017.__hó__nap.
-------------------------dr. Pethő Anada Zsuzsa
Jegyző

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakitelek

KIVONAT
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 25-i ülésének jegyzőkönyvéből
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2017. (V.25.) határozata
A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi zárszámadásának elfogadásáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi
zárszámadását elfogadja.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakitelek

KIVONAT
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2017. (V.25.) határozata
A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2016. évi
zárszámadását elfogadja.

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata
- Nyárlőrinc Község Önkormányzata
- Irattár

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakitelek

KIVONAT
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2017. (V.25.) határozata
Önkormányzati lakások pályázat útján történő bérbeadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
I. A Képviselő-testület kijelöli az alábbi lakásokat pályázat útján történő bérbeadásra:

1. Címe: 6065 Lakitelek, Tücsök u. 2.
Komfortfokozata: félkomfortos
Alapterülete: 49 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 260,- Ft/m2
2. Címe: 6065 Lakitelek, Tücsök u. 2/a.
Komfortfokozata: félkomfortos
Aapterülete: 49 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 260,- Ft/m2
3. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra u. 5.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 70 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
4. Címe: 6065 Lakitelek, Ady E. u. 4.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 64 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
5. Címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 72.
Komfortfokozata: összkomfortos
Alapterülete: 72 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 640,- Ft/m2

II. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az alábbi ingatlanok bérleti szerződése pályázat kiírása nélkül meghosszabbításra kerül 2017. szeptember 30-ig. Az ingatlanok
további hasznosításáról egy későbbi Képviselő - testületi ülésen dönt.

1. Címe: 6065 Lakitelek, Muraközy u. 29/3.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 63 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
2. Címe: 6065 Lakitelek, Muraközy u. 29/1.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 46 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
3. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 46 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
4. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 45 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
5. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 30 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
6. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 58 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
7. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 29 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

- Gál Ferencné
- Irattár

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakitelek

KIVONAT
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2017. (V.25.) határozata
Lakitelek Önkormányzata és intézményei Közbeszerzési terve a 2017. költségvetési évre
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület Lakitelek Önkormányzata és költségvetési szervei Közbeszerzési tervét a 2017. költségvetési évre elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza a Zobokiné Kiss Anita Polgármestert, hogy a Közbeszerzési terv nyilvánosságát a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítsa.
Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzatának közbeszerzési terve 2017.
Beszerzés
tárgya

A szerződéshez
rendelt
elnevezés

A beszerzés tárgya:1

Becsült érték:
(nettó Ft)

Az alkalmazott
eljárásrend

A közbeszerzési
eljárás fajtája

Kerékpárút
kivitelezés

vállalkozási
szerződés

Építési beruházás

151 181 102 Ft

Nemzeti eljárásrend (Kbt.
harmadik rész)

Meghívásos eljárás

vállalkozási
szerződés

Építési beruházás

75 794 375 Ft

Nemzeti eljárásrend (Kbt.
harmadik rész)

Meghívásos eljárás

vállalkozási
szerződés

Építési beruházás

29 571 912 Ft

Nemzeti eljárásrend (Kbt.
harmadik rész)

Meghívásos eljárás

Lakiteleki dűlőutak mechanikai stabilizációja
Lakitelek
könyvtárának
külső felújítása
és energetikai
korszerűsítése

1

árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakitelek

KIVONAT
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2017. (V.25.) határozata
Rendezési terv módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
1.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a rendezési tervvel kapcsolatos
módosítási javaslatokat.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert a módosítási eljárás lefolytatására.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Beruházási Csoport
- Rédeiné Bondor Klára tervező
- Irattár

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

LAKITELEK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2017. ÉVI MÓDOSÍTÁSA
MÓDOSÍTÁSI HELYSZÍNEK ISMERTETÉSE
1. sorszámú ügy:
Helyszín: 041 hrsz-ú temető, 039/ 1 hrsz-ú erdő
Érintett szelvény:K6, K10, B1
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
Változással érintett terület nagysága: 1,5050 ha
alaptérkép

A terület műhold képe

A módosítás tárgya

A temető jelenleg a 44-es számú főútról közelíthető csak meg, ami rendkívül balesetveszélyes.
A temető szentkirályi, 4622. jelű országos mellékútról való megközelítés biztosítása, parkoló
kialakítása, továbbá a temető bővítési területének biztosítása. Földmérési munkák során kiderült, hogy a temető kerítése, illetve a területhasználat nem a jogi telekhatároknak megfelelő.

geodéziai felmérés

Ezzel összefüggésben a 44-es számú országos közút és Széchenyi körút csomópontjának megvalósult állapot szerinti ábrázolása

A módosítás célja, várható hatása:
A módosítás célja a temető telkének jogi rendezése, a biztonságos megközelítés és parkoló
megoldása, továbbá a temető bővítési területének biztosítása. Hatása a temetkezés hosszú
távú biztosítása, a temető biztonságosabb megközelíthetősége, a bizonytalan jogi állapot rendezése, feleslegessé vált (megvalósult) szabályozási vonalak törlése
Hatályos szerkezeti terv a változtatási szándékkal

A pirossal jelölt területek a bővítési igényt, a tervezett parkoló helyét, továbbá a jogi határtól
eltérő területhasználatot ábrázolják.
2. sorszámú ügy
Helyszín: Művelődési ház, Polgármesteri hivatal mögötti terület, hrsz: 279/2 útszélesítési szabályozás levétele;
271/1/2, 272/1/2 hrsz-ú ingatlanok átsorolása Lk1 övezetből Lf1 övezetbe
Érintett szelvény: B2
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szabályozási terv, HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A 279/2 hrsz-ú út lényegében nem funkcionál, jelenleg még gyalogos forgalmat sem bonyolít,
ezért a 12 m szélességre szabályozása megszüntetendő. A szabályozás megszüntetésével
megközelíthetetlen telek nem alakul ki, illetve jelenleg sincs. 271/1/2, 272/1/2 hrsz-ú ingatlanok
átsorolása illeszkedik a jelenleg kialakulóban lévő családi házas beépítéseknek.
Hatályos szabályozási terv

3. sorszámú ügy
Helyszín: Óvodához kialakított parkoló TRT-ben történő átvezetése
Érintett szelvény: B2
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
Az óvodához kialakított közhasználatú parkoló TRT-ben történő átvezetése, zöldfelületetk rendezése a kialakult állapot szerint.
Hatályos szabályozási terv

4. sorszámú ügy
Helyszín: 359 hrsz-ú Tasi-éri főcsatorna
Érintett szelvény: B2
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A 370/12 hrsz-ú lakóépülettel beépített ingatlan közterületi útkapcsolat biztosítása rendezett jogi
állapot érdekében
Hatályos szabályozási terv

5. sorszámú ügy
Helyszín: 359 hrsz-ú Tasi-éri főcsatorna
Érintett szelvény: B2
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A területet feltáró 22 m széles út szabályozásának felülvizsgálata, útterület csökkentése 16-18
m-re.
Hatályos szabályozási terv

6. sorszámú ügy
Helyszín: 1334/2 hrsz
Érintett szelvény: B3
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A 1334/2 hrsz-ú telek egységes Gksz övezetbe történő átsorolása, Lf terület megszüntetése
Hatályos szabályozási terv

7. sorszámú ügy
Helyszín: Buzogány utca, 3129/13 hrsz
Érintett szelvény: B3
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A Buzogány utca kikötése a Zalán utcára a megvalósult állapot szerint
Hatályos szabályozási terv

8. sorszámú ügy
Helyszín: Jókai és Móricz Zs. utcák hrsz:1324/1, 1324/2
Érintett szelvény: B3
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
Megvalósult szabályozási vonal törlése
Hatályos szabályozási terv

9. sorszámú ügy
Helyszín: dr. Deák I. utcai körforgalom hrsz:1044/1, 1044/2
Érintett szelvény: B3
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szabályozási terv , HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
Megvalósult szabályozási vonalak törlése
Hatályos szabályozási terv

10. sorszámú ügy
Helyszín: 1237 hrsz-ú út (Dobó u.) szélesítése
Érintett szelvény: B3
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szabályozási terv , HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A Dobó I. utca a Széchenyi körúti kereszteződésben mindössze 7 m széles, amin ugyan a burkolat kiépített, de az épületek homlokzati síkjáig használt, a kiszélesítés mintegy 10 m szélességűre lehetséges, melynek jogi alapját teremtené meg a szabályozás.
Hatályos szabályozási terv

11. sorszámú ügy
Helyszín: Gát javítása a megvalósult állapot szerint geodéziai felmérés és alaptérkép alapján
Érintett szelvény: B4, B6
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A gát a szabályozási tervre még 2006-ban, az akkori tervek szerint került felvezetésre. A megvalósult állapot ettől eltérő, a módosítás célja a TRT és a térképi, megvalósult állapot összhangjának megteremtése, a kerékpárút nyomvonalának kiigazítása, amely egy szakaszon a gáton
halad.
Hatályos szabályozási terv

11. sorszámú ügy
Helyszín: A vasút, Árpádszállási út és 4625 jelű országos közút által határolt terület újra szabályozása
Érintett szelvény: B4
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A tervezett Lk területek kialakítása ma nem életszerű, célszerűen ezeket falusias lakóterületbe
javasolt átsorolni, és a Vt településközpont területek mérete is átgondolandó.
Hatályos szabályozási terv

12. sorszámú ügy
Helyszín: üdülőterület, hrsz: 3584/2 és 3585
Érintett szelvény: B5
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A két telket érintő szabályozási vonal törlendő, mert a 3584/2 hrsz-ú telek önálló üdülőtelekként
kialakított, a 3585 hrsz-ú teleknek pedig a Csöpp utca felől biztosított a bejárata. A 3588 hrsz-ú
területen gépjárművel közlekedni nem szükséges, a Gém és Csónak utcák biztosítják az É-D
irányú közlekedést.
Hatályos szabályozási terv

13. sorszámú ügy
Helyszín: 44-es út melletti megépült kerékpárút
Érintett szelvény: B8, B9
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ
A nyomvonal kiigazítása a megvalósult állapot szerint.
14. sorszámú ügy
Tárgy: Üdülőterületek szabályozásának felülvizsgálata lakóház elhelyezhetősége, hétvégi
ház lakóépületté átminősítése érdekében
Érintett szelvény:B3,B4,B5, B6
Kezdeményező: Polgármester,
Módosul: HÉSZ
A módosítási eljárásban vizsgálandó, hogy az üdülőterületen meglévő üdülőépületek hogyan
minősíthetők át lakóépületté, mert van néhány olyan üdülőépület, hétvégi ház, amely ténylegesen lakott és megfelel a lakásra vonatkozó követelményeknek, de lakcím bejelentés csak akkor
lehetséges, ha az épület az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként szerepel. Az OTÉK 23.§ (3)
bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„(3)66 A helyi építési szabályzatban megengedhető olyan építmények elhelyezése, amelyek a
terület rendeltetésével összhangban vannak és azt szolgálják, valamint sportépítmények elhelyezése.”
Értelmezésünk szerint a lakóépületek és a hétvégi házak rendeltetése nem ellentétes, ha néhány lakóház ékelődik a hétvégi házak közé, az azt biztosítja, hogy a terület télen sem néptelenedik el. Ez a közbiztonságot javítja, és ebben az értelemben néhány lakóépület elhelyezhetősége az üdülőterület közbiztonságát, annak rendeltetését szolgálja.
15. sorszámú ügy
Tárgy: Helyi építési szabályzat módosítása a jogharmonizáció jegyében
Kezdeményező: polgármester
Módosul: mezőgazdasági területek beépíthetőség mértékének 10%-ra való emelése, OTÉK-kal
összhangban.
16. sorszámú ügy
Helyszín: hrsz: 050/37 , Ks beépítésre nem szánt különleges sportolási célú terület átsorolása
K-Mü mezőgazdasági üzemi területbe
Érintett szelvény: K6
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv,
HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A telken quad-pálya üzemelt, amely már évek óta nem működik. Igény lenne a művelésből kivett területen zöldség-gyümölcsfeldolgozó és hűtőház létesítésére, de ezt a hatályos terv szerinti előírások és a 2 %-os beépíthetőség nem teszik lehetővé. A területen áthalad a VárosföldEndrőd nagynyomású gázvezeték, amelynek védősávja korlátozza a telek beépíthetőségét,
ezért is indokolt az átsorolás mezőgazdasági üzemi területbe.
Hatályos szabályozási terv

17. sorszámú ügy
Helyszín: hrsz: 0115/2, /6, /7, /11, /30, /31, /32, /33
Érintett szelvény: K7
Kezdeményező: Polgármester, Dunaaszfalt Kft.
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A területen a Dunaaszfalt Kft. aszfaltkeverő telephelye van, jelenleg több helyrajzi számon szerepel. A telekegyesítés és fejlesztés érdekében szükséges – a szennyvíztelep kivételével- a
gazdasági területi átsorolás.

Hatályos szabályozási terv

18. sorszámú ügy
Helyszín: hrsz: …, Gksz terület visszasorolása Má mezőgazdasági területbe, Kme terület átsorolása erdő területbe
Érintett szelvény: K11
Kezdeményező: Polgármester, Felföldi Zoltán
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ

Hatályos szabályozási terv

19. sorszámú ügy
Helyszín: hrsz: 0147/9, Má terület átsorolása Gipe ipari területbe
Érintett szelvény: K11, K12
Kezdeményező: Polgármester, Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A terület jelenleg mezőgazdasági területbe sorolt, kivett telephely, amelyen gáz töltőüzem működik. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölte a felső küszöbértékű veszélyességi üzem
védőövezetét, melyet a TRT-be most be kell építeni.

Hatályos szabályozási terv
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2017. (V.25.) határozata
Bácsvíz közműtervezés jóváhagyása
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
1.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Bácsvíz Zrt. 020754-001/2017
számú árajánlatát és az abban foglalt tervezési és engedélyezési munkákat megrendeli.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert a szerződés megkötésére és az eljárás lebonyolítására.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Beruházási Csoport
- Pénzügyi Csoport
- Bácsvíz Zrt.
- Irattár

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakitelek
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Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2017. (V.25.) határozata
Autóskemping bérleti szerződésének módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert az autóskemping bérleti szerződés jelen határozat mellékletét képező módosításának megkötésére.
Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Váradi Erika
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

1. sz. melléklet

Bérleti szerződés 2. módosítása
amely létrejött egyfelől: Lakitelek Önkormányzata (Székhely: Lakitelek, Széchenyi krt. 48., képviseli:
Zobokiné Kiss Anita polgármester) mint Bérbeadó
másfelől: Váradi Erika Ildikó (sz.: Berettyóújfalu, 1965.09.22. an.: Papp Piroska, 6065 Lakitelek, Kinizsi Pál u. 3., adószáma: 60787671-1-23) mint Bérbevevő
között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
1.) A Felek egymással 2011. április 7. napján bérleti szerződést kötöttek a Bérbeadó kezelésében lévő
Lakitelek 3423/14 hrsz-ú, természetben Lakitelek, Zalán u. 2. szám alatti kemping bérletére.
2.) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 2016. június 18. napjától hatályos 41. §
(6) bek. alapján: „(…) nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés,
amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. (…)”
E törvényi előírásra tekintettel Felek bérleti szerződésüket a mai napi hatállyal kiegészítik az alábbi 15.
ponttal:
„15. Bérlő nyilatkozik, hogy az Áht. 41. § (6) bek. alapján átlátható szervezetnek minősül, az ezzel kapcsolatos külön nyilatkozatot Bérbeadó felé kiadja.”
3.) Felek megállapodnak, hogy a bérleti szerződésükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezési az irányadóak.
4.) Felek a bérleti szerződés egyéb pontjait változatlan tartalommal tartják hatályban.
Lakitelek, 2017. ………………….

bérbeadó
Lakitelek Önkormányzata
Zobokiné Kiss Anita polgármester

bérlő
Váradi Erika

A bérleti szerződés jelen módosítását Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2017. (…..)
számú határozatával fogadta el.
Lakitelek, 2017. …………………
………………………………….
dr. Pethő Anada Zsuzsa
jegyző

Lakitelek Önkormányzat
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Lakitelek
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2017. (V.25.) határozata
Üdülőterületi fórum időpontjának meghatározása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita előterjesztését megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület döntése értelmében a 2017. évi üdülőterületi fórum időpontja:
2017. június 16. 18.00 óra.
Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Sajtó
- Irattár

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakitelek
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2017. (V.25.) határozata
Laki-Konyha Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Laki-Konyha Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját
elfogadja.
Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

- Laki-Konyha Kft.
- Pénzügyi csoport
- Irattár

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakitelek
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2017. (V.25.) határozata
A Laki-Konyha Kft. ügyvezetője részére felmentvény adása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület megadja a felmentvényt Tóthné Balla Mária, a Laki-Konyha Kft.
ügyvezetője részére, tekintettel arra, hogy a 2016. gazdasági évben a társaság érdekeinek megfelelő módon végezte munkáját.
Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Laki-Konyha Kft.
- Pénzügyi csoport
- Irattár

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakitelek

KIVONAT
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2017. (V.25.) határozata
Ügyvezető jutalmazásának megvitatása tárgyában
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Laki-Konyha Kft. 2017. évi bevételének terhére
Tóthné Balla Mária, a Laki-Konyha Kft. ügyvezetője bruttó 150.000.- Ft jutalomban részesül, mely összeg a munkáltató által fizetendő járulékokat is magában foglalja.
A Képviselő-testület támogatja, összesen 150000,- Ft jutalom kifizetését a Laki-Konyha
Kft. munkavállalója részére.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

- Laki-Konyha Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakitelek
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2017. (V.25.) határozata
A Laki-Gazda Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Laki-Gazda Nonprofit Kft. 2016. évre vonatkozó mérlegét és
eredmény kimutatását elfogadja.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

- Laki-Gazda Nonprofit Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakitelek
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2017. (V.25.) határozata
Laki- Gazda Nonprofit Kft. ügyvezetője részére felmentvény adása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Tóth Ferenc, a Laki-Gazda Nonprofit Kft. megbízott ügyvezetője részére felmentvényt ad, mivel 2016. szeptember 1-jétől a társaság érdekeinek megfelelő
módon végezte munkáját.

Felelős : Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

- Laki-Gazda Nonprofit Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat
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Lakitelek
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2017. (V.25.) határozata
Laki- Gazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazása tárgyában
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Laki-Gazda Kft. 2017. évi bevételének terhére
Tóth Ferenc, a Laki-Gazda Kft. ügyvezetője bruttó 200.000.- Ft jutalomban részesül,
mely összeg a munkáltató által fizetendő járulékokat is magában foglalja.
A Képviselő-testület támogatja, összesen 200000,- Ft jutalom kifizetését a Laki-Gazda
Kft. munkavállalója részére.

Felelős : Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

- Laki-Gazda Nonprofit Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat
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Lakitelek
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2017. (V.25.) határozata
Laki-Park Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Laki-Park Kft. 2016. évre vonatkozó mérlegét és eredmény
kimutatását elfogadta.

Felelős : Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

- Laki-Park Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakitelek
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2017. (V.25.) határozata
Laki- Park Kft. ügyvezetője részére felmentvény adása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Tóth Ferenc, mint a Laki-Park Kft. megbízott ügyvezetője részére
felmentvényt ad, mivel az ügyvezető a 2016. szeptember 1-jétől a társaság érdekeinek megfelelő módon végezte munkáját.

Felelős : Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

.

- Laki-Park Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat
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Lakitelek
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2017. (V.25.) határozata
A Laki-Agrár Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Laki-Agrár Kft. 2016. évre vonatkozó mérlegét és eredmény
kimutatását elfogadta.
Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

- Laki-Agrár Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakitelek

KIVONAT
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 25-i ülésének jegyzőkönyvéből
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2017. (V.25.) határozata
Laki- Agrár Kft. ügyvezetője részére felmentvény adása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Tóth Ferenc, mint a Laki-Agrár Kft. megbízott ügyvezetője részére felmentvényt ad, mivel 2016. szeptember 1-jétől a társaság érdekeinek megfelelő
módon végezte munkáját.

Felelős : Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Laki-Agrár Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakitelek

KIVONAT
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 25-i ülésének jegyzőkönyvéből
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2017. (V.25.) határozata
A Laki-Agrár Kft. alapító okiratának módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Laki-Agrár Kft. 100 %os tulajdonosa a Laki-Agrár Nonprofit Kft – a határozat 1. mellékletét képező – alapító okirat módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – alapító okiratát jóváhagyja.
2. Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Zobokiné
Kiss Anita polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést az illetékes Cégbíróság felé jegyeztesse be.
Felelős : Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Laki- Agrár Kft.
- Irattár

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakitelek

KIVONAT
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 25-i ülésének jegyzőkönyvéből
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2017. (V.25.) határozata
Tőserdő Turisztikai Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tőserdő Kft. 2016. évre vonatkozó mérlegét és eredmény
kimutatását elfogadta.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

- Tőserdő Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakitelek

KIVONAT
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 25-i ülésének jegyzőkönyvéből
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2017. (V.25.) határozata
Tőserdő Turisztikai Kft. ügyvezetője részére felmentvény adása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Tóth Ferenc, mint a Tőserdő Turisztikai Kft. megbízott ügyvezetője részére felmentvényt ad, mivel 2016. szeptember 1-jétől a társaság érdekeinek
megfelelő módon végezte munkáját.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Tőserdő Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakitelek

KIVONAT
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 25-i ülésének jegyzőkönyvéből
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
92/2017. (V.25.) határozata
Tagi kölcsön nyújtása a Tőserdő Turisztikai Kft. részére
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:


A Képviselő-testület hozzájárul a Tőserdő Turisztikai Kft. részére 4 000 000 Ft összegű tagi kölcsön nyújtásához.



A Képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert a tagi kölcsön
szerződés aláírására.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

- Tőserdő Turisztikai Kft.
- Pénzügyi csoport
- Irattár

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

TAGI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Lakitelek Önkormányzata (adószám: 15724629-2-03, bankszámlaszám: 52000018-11100018,
képv. eljárva: Zobokiné Kiss Anita polgármester) 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48., mint jogi
személy, mint tulajdonos, mint kölcsönadó – továbbiakban: Kölcsönadó –
másrészről
Tőserdő Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített név: Tőserdő Kft. (cégjegyzékszám: Cg: 03-09-123645, adószám: 23716146-2-03, bankszámlaszám: 5200001811027597, képv. eljárva: Tóth Ferenc ügyvezető) 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. sz. alatti
gazdasági társaság, mint kölcsönvevő – továbbiakban: Kölcsönvevő –
között, alulírott helyen időben, az alábbi feltételek szerint.
1.

Előzmények, megalapozások

A szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a Kölcsönadó kizárólagos tulajdonnal rendelkezik a
gazdasági társaságban.
A tagi kölcsön adása és a jelen szerződés alapján nyújtott kölcsön visszafizetésének feltételeit
jelen szerződésben szabályozzák a szerződő felek.
2.

A tagi kölcsön biztosításának célja

Kölcsönvevő működőképességének biztosítása.
3.

A tagi kölcsön összege

Kölcsönadó 4 000 000.- Ft, azaz Négymillió forint összegű tagi kölcsönt ad Kölcsönvevő részére.
4.

A kölcsön felvétele

A Kölcsönadó jelen szerződés aláírásával Kölcsönvevő részére a 3. pontban megjelölt kölcsön
összegét egy összegben átutalással folyósítja.
5.

A kölcsön kamata

A jelen szerződés alapján a folyósított kölcsön összege után a Kölcsönvevő a futamidőre a
2017. május 1. napján érvényes jegybanki alapkamatot fizeti meg akként, hogy azt a tőkeöszszeggel együtt a kölcsönösszeg visszafizetésének napján fizeti meg.
6.

A kölcsön futamideje, a kölcsön visszafizetése

A jelen szerződés alapján folyósított kölcsönt, a tőkeösszeget és a kamatot Kölcsönvevő köteles visszafizetni legkésőbb 2018. december 31. napjáig akként, hogy előtörlesztésre jogosult.
Késedelmes fizetés esetén a Kölcsönvevő köteles a visszafizetendő kölcsön és kamaton felül
késedelmi kamatot is megfizetni, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő.
A Kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön teljes visszafizetéséig nem tanúsít
olyan magatartást, - így különösen vagyonát bármely ügylettel nem csökkenti oly mértékben, hogy az a jelen kölcsönszerződésben foglalt kötelezettségének teljesítését veszélyeztesse.
7.

Az alkalmazandó jog, a szükséges eljárások meghatározása

A szerződés megkötésével járó, a tárgyi eszköz tulajdonszerzésével, illetve az egyéb esetlegesen felmerülő költségeket a Kölcsönvevő viseli.
Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a hatályos adó- és illetékjogszabályokat, a
pénzmosással kapcsolatos jogszabályi előírásokat ismerik.
Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy vitás ügyeiket azok felmerülésétől számított 8
napon belül peren kívül, békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen szerződés aláírásával Szerződő Felek kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyarországon érvényes és
hatályos jogszabályok valamint a Polgári Törvénykönyvnek a szerződésekre vonatkozó általános szabályai és a kölcsönszerződésre vonatkozó előírásai az irányadóak.
8.

A tagi kölcsönszerződés hatályba lépése, érvényessége

A jelen tagi kölcsönszerződés a szerződő felek, illetve képviselőik részéről történő aláírásával
lép hatályba.
Szerződő felek illetve képviselőik a jelen kettő oldalon készült szerződést, a jelen szerződést
átolvasás, értelmezés és megértést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban aláírták. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésnek csak
eredeti példányai érvényesek és hatályosak. Jelen szerződésből három példány Kölcsönadónál,
három példány Kölcsönvevőnél kerül megőrzésre.
Lakitelek, 2017. május ……

……………………………………………
Kölcsönvevő

……………………………………………….
Kölcsönadó

………………………………………………..

Kis Nándorné
Pénzügyi ellenjegyző

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakitelek

KIVONAT
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 25-i ülésének jegyzőkönyvéből
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2017. (V.25.) határozata
Tagi kölcsön nyújtása a Laki-Gazda Nonprofit Kft. részére
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:


A Képviselő-testület hozzájárul a Laki-Gazda Nonprofit Kft. részére 1 500 000 Ft összegű tagi kölcsön nyújtásához.



A Képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert a tagi kölcsön
szerződés aláírására.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Laki-Gazda Nonprofit Kft.
- Pénzügyi csoport
- Irattár

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

TAGI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Lakitelek Önkormányzata (adószám: 15724629-2-03, bankszámlaszám: 52000018-11100018,
képv. eljárva: Zobokiné Kiss Anita polgármester) 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48., mint jogi személy, mint tulajdonos, mint kölcsönadó - továbbiakban: Kölcsönadó másrészről
Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített név:
Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft. (cégjegyzékszám: Cg: 03-09-116366, adószám: adószám: 14373615-2-03, bankszámlaszám: 52000018-11022970, képv. eljárva: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató ) 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. sz. alatti gazdasági társaság, mint
kölcsönvevő -továbbiakban: Kölcsönvevő között, alulírott helyen időben, az alábbi feltételek szerint.

1.

Előzmények, megalapozások
A szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a Kölcsönadó kizárólagos tulajdonnal rendelkezik a gazdasági társaságban.
A tagi kölcsön adása és a jelen szerződés alapján nyújtott kölcsön visszafizetésének feltételeit
jelen szerződésben szabályozzák a szerződő felek.
2..

A tagi kölcsön biztosításának célja

Kölcsönvevő működőképességének biztosítása.
3.

A tagi kölcsön összege

Kölcsönadó jelen tagi kölcsönszerződés aláírásával mindösszesen 1 500 000.-, azaz Egymillióötszázezer forint összegű tagi-hitelt biztosít Kölcsönvevő részére.
4.

A kölcsön felvétele

1 500.000.- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint összeget jelen szerződés aláírását követően
Kölcsönadó azonnal átutal Kölcsönvevő bankszámlájára.
5.

A kölcsön kamata

A jelen szerződés alapján a folyósított kölcsön összege után a Kölcsönvevő a futamidőre a 2017.
május 1. napján érvényes jegybanki alapkamatot fizeti meg, akként, hogy azt a tőkeösszeggel együtt
a kölcsönösszeg visszafizetésének napján fizeti meg.
6.

A kölcsön futamideje, a kölcsön visszafizetése

A jelen szerződés alapján folyósított kölcsönt, a tőkeösszeget és a kamatot Kölcsönvevő köteles visszafizetni legkésőbb 2018. december 31. napjáig, akként, hogy előtörlesztésre jogosult.
Késedelmes fizetés esetén a Kölcsönvevő köteles a visszafizetendő kölcsön és kamaton felül
késedelmi kamatot is megfizetni, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő.

A Kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön teljes visszafizetéséig nem tanúsít
olyan magatartást, - így különösen vagyonát bármely ügylettel nem csökkenti oly mértékben, hogy az a jelen kölcsönszerződésben foglalt kötelezettségének teljesítését veszélyeztesse.
7.

Az alkalmazandó jog, a szükséges eljárások meghatározása

A szerződés megkötésével járó, a tárgyi eszköz tulajdonszerzésével, illetve az egyéb esetlegesen felmerülő költségeket a Kölcsönvevő viseli.
Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a hatályos adó- és illetékjogszabályokat, a
pénzmosással kapcsolatos jogszabályi előírásokat ismerik.
Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy vitás ügyeiket azok felmerülésétől számított 8 napon belül peren kívül, békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben az egyeztetés nem vezet
eredményre, úgy jelen szerződés aláírásával Szerződő Felek kikötik a Kecskeméti Járásbíróság,
illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyarországon érvényes és
hatályos jogszabályok valamint a Polgári Törvénykönyvnek a szerződésekre vonatkozó általános
szabályai és a kölcsönszerződésre vonatkozó előírásai az irányadóak.
8.

A tagi kölcsönszerződés hatályba lépése, érvényessége

A jelen tagi kölcsönszerződés a szerződő felek, illetve képviselőik részéről történő aláírásával
lép hatályba.
Szerződő felek illetve képviselőik a jelen kettő oldalon készült szerződést átolvasás, értelmezés és
megértést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban aláírták. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésnek csak eredeti példányai érvényesek és
hatályosak. Jelen szerződésből három példány Kölcsönadónál, három példány Kölcsönvevőnél kerül
megőrzésre.

Lakitelek, 2017. május….

……………………………………….
Kölcsönvevő

……………………………………………..
Kölcsönadó

.………………………………………
Kis Nándorné
Pénzügyi ellenjegyző

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakitelek

KIVONAT
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 25-i ülésének jegyzőkönyvéből
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2017. (V.25.) határozata
A Gondozási Központ intézményvezetői beosztásra vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1./ A Képviselő-testület a Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyre vonatkozó pályázati kiíráshoz – a mellékelt pályázat szerinti tartalommal – hozzájárul.
2./ Felkéri a jegyzőt a vonatkozó jogszabályok szerint, a pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatok ellátásával.
3./ Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a
Emberi Erőforrások Bizottságának véleményével együtt a Képviselő-testület elé terjessze.

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Munkaügy
- Irattár

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakitelek

KIVONAT
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 25-i ülésének jegyzőkönyvéből
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2017. (V.25.) határozata
A Lakiteleki Közvilágítási Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Lakiteleki Közvilágítási Kft. 2016. üzleti
évéről készült egyszerűsített éves beszámolóját a Felügyelő Bizottság javaslatának
megfelelően elfogadta.
Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Lakiteleki Közvilágítási Kft
- Pénzügyi csoport
- Irattár

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakitelek

KIVONAT
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 25-i ülésének jegyzőkönyvéből
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2017. (V.25.) határozata
A Lakiteleki Közvilágítási Kft. ügyvezetőjének felmentvény megadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület megadja a felmentvényt Izsó Gyula, a Lakiteleki Közvilágítási Kft.
ügyvezetője részére, tekintettel arra, hogy a 2016. gazdasági évben a társaság érdekeinek megfelelő módon végezte munkáját.

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Lakiteleki Közvilágítási Kft.
- Pénzügyi csoport
- Irattár

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakitelek

KIVONAT
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 25-i ülésének jegyzőkönyvéből
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2017. (V.25.) határozata
Visszatérítendő támogatás nyújtása a Lakiteleki Torna Egylet részére
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta, és a következő
határozatot hozta:
A. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat nevében Zobokiné Kiss
Anita polgármester a melléklet szerinti visszatérítendő támogatási szerződés
ügyében eljárjon, és azt aláírja.
Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül: - Pénzügyi Csoport
- Lakiteleki Torna Egylet
- Irattár

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
1. A támogató szervezet adatai:
Megnevezése:
Székhelye:
Bankszámlaszáma:
Adószáma:
Képviselője:

Lakitelek Önkormányzata (Támogató)
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
52000018-11100018
15724629-2-03
Zobokiné Kiss Anita polgármester

2. A támogatott szervezet adatai
Megnevezése:
Székhelye:
Bankszámlaszáma:
Adószáma:
Képviselője:

Lakiteleki Torna Egylet (Támogatott)
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 78.
52000018-15100010
19971562-1-03
Szentirmay Tamás elnök

3. A támogatás összege, kifizetése:
11 129 390.- Ft, azaz Tizenegymillió-százhuszonkilencezer-háromszázkilencven forint
(visszatérítendő támogatás), melyet a Támogató a Támogatott bankszámlájára azonnal átutal.
4. A támogatás célja:
A Támogatott által az MLSZ országos sporttelep felújítási program keretében pályázott, a sportszékház tetőcseréjének megvalósításához kapcsolódó támogatás megelőlegzése a kivitelezési
munkák finanszírozásához.
5. Számadási kötelezettség:
A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét kizárólag a szerződésben
meghatározott célra használja fel, melyről köteles elszámolni.
Az elszámolás (számadás) módja: írásban, a felhasználást igazoló számlák illetve egyéb kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának csatolásával. A számadást Lakitelek Polgármesteréhez kell benyújtani.
Az elszámolás (számadás) benyújtási határideje: 2017. augusztus 15.
A visszatérítendő támogatást a Támogatott 2017. augusztus 15. napjáig a Támogató Fókusz
Takarékszövetkezet Lakiteleki Kirendeltségénél vezetett 52000018-11100018 számú bankszámlájára köteles visszautalni. A Támogatott előtörlesztésre jogosult.
Támogatott nem jogosult részletekben történő teljesítésre. A Támogatott felhatalmazó levél aláírásával azonnali beszedési megbízást (inkasszót) ad a fenti támogatási összegre a Támogató
javára. Az inkasszóra vonatkozó nyilatkozat jelen szerződés mellékletét képezi.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a benyújtott számlákon szereplő eszközök
nyilvántartásba vételét, meglétét a tárolás helyén külön is ellenőrizheti.

Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben
nem tesz eleget, a Támogató a kötelezettség teljesítéséig a további támogatást felfüggeszti,
illetve a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatottat visszafizetésre kötelezi.

Lakitelek, 2017. május ….

------------------------------------Zobokiné Kiss Anita
Támogató

----------------------------------Kis Nándorné
Pénzügyi ellenjegyző

-----------------------------------Szentirmay Tamás
Támogatott

