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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2018. (III.08.) határozata
A polgármester cafetéria juttatása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a polgármester cafetéria juttatásának éves összegét bruttó
193250 Ft-ban határozza meg.
2. A Képviselő-testület a polgármester vonatkozásában alkalmazni rendeli el az előterjesztés mellékletét képező, a Lakiteleki Polgármesteri Hivatalra vonatkozó cafetéria
szabályzatot.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

Kiss Anita sk.
polgármester

- Pénzügyi csoport
- Irattár

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2018. (III.08.) határozata
Lakitelek Önkormányzata és intézményei Közbeszerzési terve a 2018. 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 2018. költségvetési évre elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza Kiss Anita polgármestert, hogy a Közbeszerzési
terv nyilvánosságát a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítsa.
Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Beruházási Csoport
- Irattár
Lakitelek Önkormányzatának közbeszerzési terve 2018.
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

165 011 812 Ft

Kbt. 115.§ 1)
bekezdés szerinti nyílt

meghívásos

TOP-4.1.1-16
Egészségház
fejlesztése

vállalkozási
szerződés

Építési beruházás

63 417 323 Ft

Kbt. 115.§ 1)
bekezdés szerinti nyílt

meghívásos

VP6-7.2.1 Külterületi út fejlesztés

vállalkozási
szerződés

Építési beruházás

78 690 919 Ft

Kbt. 115.§ 1)
bekezdés szerinti nyílt

meghívásos

1

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

Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2018. (III.08.) határozata
Nyárlőrinc-Lakitelek kerékpárút átadása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület hozzájárul a Nyárlőrinc-Lakitelek (95285 számú) (44)
6+350- 10+488 kmsz kerékpárútszakasz Magyar Közút Nonprofit Zrt. BácsKiskun Megyei Igazgatósága (6000 Kecskemét, Bocskai u. 5.) részére történő
kezelői birtokbaadáshoz.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert, hogy a
birtokbaadási jegyzőkönyvet aláírja, és az átadáshoz szükséges dokumentumok
másolatait átadja, valamint a karbantartási munkákra vonatozó alvállalkozói
szerződést megkösse.
Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Beruházási Csoport
- Pénzügyi Csoport
- Településüzemeltetési Csoport
- Irattár

Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2018. (III.08.) határozata
Lakitelek 0141/6 hrsz-ú terület kiemelt fejlesztési területté való átminősítése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozta:
1. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a lakiteleki 0141/6 hrsz-ú terület kiemelt fejlesztési területté való átminősítését.
2. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kiss Anita polgármestert
a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-vel a területbérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Sziget-Com Zrt.
- Beruházási Csoport
- Irattár

Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2018. (III.08.) határozata
Lakitelek 2001 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1.

A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a 2001 hrsz-ú ingatlant.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert nyílt pályázati eljárás
lefolytatására és eredményes pályázat esetén a nyertes ajánlattevővel az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Beruházási Csoport
- Irattár

Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázat kiírója: Lakitelek Önkormányzata
A pályázat célja: 2001 hrsz-ú ingatlan értékesítése
A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós
A pályázat tárgya: a Lakitelek 2001 helyrajzi számú, „legelő” és „szántó” besorolású, 14.890
m2 térmértékű ingatlan értékesítése
Az értékesítéssel kapcsolatban, a vételáron felül felmerülő minden költség a vevőt terheli (értékbecslés, szerződéskötési díj, földhivatali bejegyzési díj, művelés alóli kivonatás díja stb.).
E költségeket az önkormányzat az egyéb dologi kiadások előirányzata terhére megelőlegezi.
Az ajánlatok benyújtásának helye, módja:
A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Lakitelek
Önkormányzata, 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.).
A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK 2001 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 vételárba
beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10 napon belül a
pályázati díj visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018
számú számla javára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 30. 10 óra
Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult
pályázó – az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot
elveszti.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:







A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza az ingatlan ajánlott vételárát.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
Pályázati díj megfizetésének igazolása.
A pályázónak vállalnia kell, hogy a megvásárolt ingatlanon a tulajdonszerzéstől számított 3 éven belül olyan tevékenységet valósít meg, amelyből az önkormányzatnak adóbevétele származik. Az adásvételi szerződésben kikötésre kerül, hogy amennyiben a
Vevő ennek nem tesz eleget, úgy az ingatlan a szerződéskori vételár önkormányzat által
történő visszafizetése mellett a tulajdonjog visszaszáll Eladóra.
A pályázónak meg kell jelölni a beruházási célt, amelynek összeegyeztethetőnek kell
lenni az ingatlan szomszédságában található lakóingatlanokkal.

A beérkezett pályázatok bontására 2018. március 30-án 11 órakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál minden ajánlatevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek Önkormányzata Polgármestere, vagy annak meghatalmazottja végzi. A pályázatok elbírálását a Képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja.
A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár, illetve a
fejlesztési terv alapján történik.
Eredményes pályázat esetén az ingatlanra vonatkozóan értékbecslés kerül megrendelésre.
Amennyiben az értékbecsült ár magasabb, mint a nyertes ajánlat, úgy az ajánlattevők között
licitálásra kerül sor. A legkisebb ajánlható ár az értékbecsült ár.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Lakiteleki Polgármesteri Hivatal titkárságán sze-

mélyesen (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a
vagyongazdalkodas@lakitelek.hu e-mail címen.

76/449-011-es

telefonszámon,

vagy

a

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában,
akár indokolás nélkül is visszavonja, érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy
új pályázatot írjon ki.
Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap.
A pályázati kiírás a Lakitelek Önkormányzata hivatalos hirdetőtábláján és a honlapján
(www.lakitelek.hu) kerül meghirdetésre.
Lakitelek, 2018. március…

Kiss Anita
polgármester
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2018. (III.08.) határozata
„Közbiztonság fejlesztése civil szervezetek bevonásával helyi felhívás” pályázati konstrukcióra pályázat benyújtása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az alábbiakban részletezett projekt megvalósítását, továbbá felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások és szerződések aláírására, a releváns megvalósítás helyszíneinek tulajdonosi hozzájárulási valamint a támogatási nyilatkozatok megtételére.
2. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához szükséges
önerőt a költségvetés terhére biztosítja.
Pályázó: Lakitelek Önkormányzata 6065 Lakitelek Széchenyi krt. 48., képviseli: Kiss Anita polgármester
Projektjavaslat címe (fejlesztés megnevezése): Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése és
bővítése Lakiteleken
HVS cél megnevezése: Helyi életminőség fejlesztése céljának elérése
A helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-44-03-17
Projekttartalom:
- Térfigyelő kamerarendszer beszerzése
- Számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése
- Szolgáltatások beszerzése
Igényelt támogatás: 2.720.000.- Ft
Fejlesztés teljes bekerülési összege: bruttó 3.200.000.- Ft
Támogatási intenzitás: 85%
Önerő: 480.000.- Ft

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:
- Beruházási Csoport
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2018. (III.08.) határozata
Háziorvosi feladat ellátási szerződés módosítása
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Dr. LAZA Egészségügyi
Szolgáltató Bt-vel a lakiteleki 2. számú háziorvosi praxis működtetésére az 1. számú
melléklet szerinti szerződés megkötéséhez.
2. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kiss Anita polgármestert
a szerződés aláírására.

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Berenténé dr. Laza Erika Gyöngyike
- Irattár

Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

FELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI
ALAPELLÁTÁSRA
1. számú módosítás
amely létrejött egyrészről
Lakitelek Önkormányzata (székhely: 6065 Lakitelek Széchenyi krt. 48., adószám: 15724629-2-03, nyilvántartási szám (PIR): 724627, képviseli: Kiss Anita polgármester, mint Megbízó, (a továbbiakban Megbízó)
másrészről Dr. Laza Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 6000 Kecskemét, Kocsis Pál u. 36., telephely: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 44/A., adószám: 20974033-1-03, cégjegyzékszám: 03-06-110579,
képviseli: Berenténé dr. Laza Erika Gyöngyike), mint Megbízott, (a továbbiakban: Megbízott) között,
1. Szerződő felek rögzítik, hogy az önkormányzatokat terhelő egészségügyi alapellátási kötelezettség biztosítása érdekében, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXX1I1. törvény, az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi háziorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglaltak figyelembevételével, 2017. július 25. napján háziorvosi alapellátásra feladatellátási szerződés
jött létre:
2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott szerződés 7.2.1.1. pontjában foglaltakat a következőre módosítják:
„A külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek közé tartozó gép és műszerek
rendelkezésre állását, valamint a kulturált betegfogadást szolgáló berendezési tárgyak rendelkezésre
állását a Megbízó biztosítja. A Megbízó saját felelősségi körében gondoskodik az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról.”
3. Szerződő felek az 1.) pontban meghatározott feladatellátási szerződés egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal tartják fenn.
4. Jelen szerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
5. Jelen szerződés-módosítás 6 példányban készült, melyet Lakitelek Önkormányzatának Képviselőtestülete a /2018. (III. 08.) számú határozatával hagyott jóvá.

Lakitelek, 2018. március ………

Kiss Anita
polgármester
Lakitelek Önkormányzata

Berenténé dr.Laza Erika Gyöngyike
háziorvos
DR. LAZA Bt

Megbízó

Megbízott
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2018. (III.08.) határozata
Orvostechnikai eszközök bérleti szerződése
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Dr. LAZA Egészségügyi
Szolgáltató Bt-vel, valamint Dr. Rácz Péter egyéni vállalkozóval az orvostechnikai
eszközökre vonatkozó 2. sz. melléklet szerinti bérleti szerződés megkötésére.
2. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kiss Anita polgármestert
a szerződés aláírására.

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Berenténé dr. Laza Erika Gyöngyike
- Dr. Rácz Péter
- Irattár

Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Orvostechnikai eszközök bérleti szerződése
amely létrejött egyfelől: dr. Rácz Péter egyéni vállalkozó (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 44/a adószám:
64681876-1-23 bankszámlaszám:52000018-11032508) mint Bérbeadó
másfelől: Lakitelek Önkormányzata (Székhely: Lakitelek, Széchenyi krt. 48.) Zobokiné Kiss Anita
polgármester, mint Bérlő
harmadrészről: Dr. Laza Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 6000 Kecskemét, Kocsis Pál u. 36.,
Cg. 03-06-110579, adószáma: 20974033-1-03), mint használó részéről Berenténé dr. Laza Erika
Gyöngyike személyesen közreműködő tag és ügyvezető
között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1.

Szerződő felek rögzítik, hogy 2017. október 01-től a Lakitelek II. számú háziorvosi körzet háziorvosi
alapellátását a Berenténé dr. Laza Erika Gyöngyike, mint a DR. LAZA Bt. személyesen közreműködő tagja látja el azzal, hogy a háziorvosi ellátás a Lakitelek Önkormányzatának tulajdonában álló, Lakitelek, Széchenyi krt. 44/A. szám alatti I. számú háziorvosi körzet orvosi rendelőjében rendelési
időben történik.

2.

A 2017. július 25-én aláírt és 2018. március 08-án módosított – a II. számú háziorvosi körzet háziorvosi alapellátásra irányuló - feladatellátási szerződés értelmében a külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek közé tartozó gép és műszerek /továbbiakban: orvostechnikai eszközök/ rendelkezésre állását, valamint a kulturált betegfogadást szolgáló berendezési tárgyak rendelkezésre állását a Megbízó biztosítja.

3.

Tekintettel arra, hogy az I. számú háziorvosi körzet orvosi rendelőjében a háziorvosi alapellátás során kizárólag a dr. Rácz Péter EV tulajdonát képező orvostechnikai eszközök kerülnek használatra,
ezért szükségessé vált azok bérlése, valamint a dr. Laza Bt. részére történő használatba adása. Ezért a
felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő 2017. október 01. napjától 2018. december 31. napjáig havi bruttó 120.000,-Ft eszközhasználati díjat fizet Bérbeadónak, egyúttal a bérelt orvostechnikai eszközöket a dr. Laza Bt. részére ingyenesen használatba adja. Az orvostechnikai eszközök ingyenes
használatba adásához Bérbeadó minden további feltétel nélkül hozzájárul.

4.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 2.) pontban meghatározott eszközhasználati díjat Bérbeadó részére 2017. október 01. és 2018. március 31. közötti időszakra vonatkozóan Bérlő teljes
egészében, azaz bruttó 720.000,- Ft-ot számla ellenében 2018. március 15-ig átutalással megfizet.

5.

2018. április 01. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan a havi bruttó
120.000,- Ft bérleti díjat Bérlő minden hónap 15. napjáig átutalással teljesíti Bérbeadó számára.

6.

Szerződő felek a jelen kiegészítő-megállapodást mint az akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Lakitelek, 2018. március ……
dr. Rácz Péter EV
Bérbeadó

Lakitelek Önkormányzata
Bérlő

Dr. Laza Bt.
használó

Ellenjegyzem:
………………………………….
Kis Nándorné
pénzügyi csoportvezető

Záradék
A feladat-ellátási szerződést Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2018. (III.08) számú határozatával fogadta el.
Lakitelek, 2018. március ….

………………………………………...
dr.Pethő Anada Zsuzsa
jegyző

Lakitelek Önkormányzat
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Lakitelek
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2018. (III.08.) határozata
Együttműködési megállapodás „Lovasnap” megrendezésére
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita előterjesztését megvitatta, és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul a Holt-Tisza partjánál lévő 3678/2 Hrsz. terület átadásához a Lovasnap rendezvény megrendezéséhez, melynek feltételeit a mellékelt
együttműködési megállapodásban rögzíti.
Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Takó József
- Irattár

Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Takó József, lakcím.: 6065 Lakitelek, Árpádszállás u. 7/c,an.: Molnár
Rozália, szem. ig. szám: 602062 IA, továbbiakban „szervező”
másrészről
Lakitelek Önkormányzata (Lakitelek, Széchenyi krt. 48., képviseli: Kiss Anita polgármester - a
továbbiakban: Önkormányzat) között (a továbbiakban együtt: a szerződő felek)
a Lovasnap rendezvény megrendezéséről:
1. Jelen szerződés a felek között a Lakitelek-Tőserdő területén megrendezésre kerülő rendezvény tárgyában jön létre.
2. E megállapodás értelmében Lakitelek Önkormányzata engedélyezi a Lovasnap rende zvényének lebonyolítását és térítésmentesen biztosítja a rendezvény megrendezéséhez
szükséges - 3678/2 hrsz-ú terület erdővel nem fedett részét, az Emlékmű domb melletti parkolót, a Napsugár utcát a Szivárvány utcát és a Fenyő utcát - a tőserdei színpadot, az előtte
fekvő területet a parkoló végéig úgy, hogy a parkoló előtti út a híd irányába szabadon maradjon a gépjárművek és gyalogosok számára, amelyekkel a rendezvény ideje alatt az szervező
rendelkezik és ezen időszakra a rendezvény támogatásáért cserébe kiadhatja kitelepülő vállalkozók részére. A szervező a rendezvény idején költségeinek fedezésére támogatói belépő díjat szedhet. A beléptetés, a tervek szerint a járda közepén a füves terület irányába vagy másodsorban Szivárvány u. és a Napsugár út kereszteződésében zajlik, úgy hogy
a hídhoz vezető út Mentő-Esetkocsi vagy egyéb kiemelt fontosságú járművek és személyek
részére (pl. szigeten lévő magánterületek tulajdonosai, vagy a parton lévő csónak tulajdonosok, horgászok) és mint egyik akadálymentes menekülési útvonal, minimum 5 méter szélességben közlekedésre alkalmas maradjon.
A rendezvény programjait a szervező pénteken 12h-tól szombat 04h-ig, szombaton 09htól vasárnap 04h-ig, pótnap esőnap vasárnap 12h-tól hétfő 02h-ig rendezi és bonyolítja le. A
területet a szervező 2018. augusztus 02-án csütörtök reggel 8,00 órakor veszi át és 2018.
augusztus 06-án reggel 8,00 órakor eredeti átvételi állapotban adja át az Önkormányzat által kijelölt személynek.
3. Az Önkormányzat kijelenti, a szervező pedig tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat
a rendezvénnyel összefüggésben, az e szerződésben valamint a keret-megállapodásban rögzítetteken kívül kötelezettséget nem vállal, kifizetést nem teljesít, illetve a rende zvény szervezésével kapcsolatos egyes cselekményekért, vagy azok hiányáért felelősséggel
nem tartozik.
4. A rendezvény ideje 2018.08.03-04 Vis maior esemény bekövetkezte esetén a felek a rendezvényre közösen tartalék időpontot tűznek ki.
5. A szervező kötelességei a terület használatához kapcsolódóan:
a.) Az ott elhelyezett építmények állagának megóvását biztosítja, ideértve a színpad mögötti
erdőterületben elhelyezett turisztikai táblák, padok, szemétgyűjtő edényzetek, a színpad melletti
játszótér berendezési tárgyainak megóvását is.
b.) A szervező köteles folyamatosan, a rendezvény teljes időtartama alatt szemétgyűjtő konténerek elhelyezéséről valamint azok folyamatos ürítéséről, elszállításáról gondosko dni, akként, hogy a rendezvény helyszíne rendezett maradjon.
Köteles a rendezvényhez kapcsolódó területeken (a színpad mögötti terület, a parkolón túli játszótér és erdőrész, az Emlékmű-domb, a környező utcák) a rendezvény ideje alatt
a tisztaságot biztosítani, majd az egész területet a rendezvényt követő hétfő 8,00 óráig eredeti, hulladékmentes állapotban átadni az Önkormányzat által kijelölt személynek. Amennyiben az átadás után takarítás, szemétszállítás, helyreállítás válik szükségessé, azt az Önkormányzat elvégzi, és az elvégzett munka ellenértékét a szervező megfizeti az Önkormányzatnak. A szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a szemét összegyűjtését a fent felsorolt te-

rületeken a rendezvény közben is elvégzi, különös tekintettel péntekről szombatra, majd a szombatról vasárnapra virradó éjszakai programjai után, szombat, illetve vasárnap reggelre. A hulladékmentesítést a szervező saját költségén látja el és a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által
kijelölt, rendszeresített hulladékgyűjtő edényeket (zsákokat) köteles használni, a hulladékot a
kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetekbe elhelyezni.
Az általa alkalmazott kitelepülő vásározók, kézművesek, alvállalkozások irányában
a hulladékgyűjtés e rendszer szerinti alkalmazását előírja, illetve alvállalkozásait, kitel epülő
vállalkozóit hulladékgyűjtő zsákokkal ellátja.
c.) Köteles a szervező a rendezvényeken, annak létszámához arányos mértékű mobil WC biztosítására. Az élelmiszerforgalmazó kitelepülőknek és a szervezőknek külön zárható mobil
WC-t biztosít, kézmosási lehetőséggel.
d.) A rendezvény tartásához megfelelő orvosi ügyelet, 1000 fő feletti látogató esetén mentőkocsi
vagy esetkocsi rendelkezésre állásáról gondoskodik.
e.) A szervező köteles 2 db lakiteleki kézművesnek, iparművésznek ingyenesen helyet biztosítani.
f.) A szervező lehetőség szerint megállapodást köt a Lakiteleki Polgárőrséggel a forgalom irányítására, a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel a rendezvény biztonsági felügyeletére a
szervező által rendezett fesztivál napjaira, főbb időszakaira.
i.) A szervező mindent megtesz azért, hogy a rendezvény területén működő vendéglátó
egységek a törvényi rendelkezéseknek megfelelően 18 év alattiakat nem szolgálnak ki szeszes
itallal. Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a közte és a vendéglátó egységek közötti
szerződésben külön szerződési pontként szerepel, hogy szeszes ital kiszolgálásának feltétele,
hogy a vásárló személyazonosság igazolására alkalmas okirattal igazolja, hogy a 18. életévét
betöltötte. Amennyiben ezen kötelezettségeit a vendéglátó egység megszegi, és ellene szabályszegés folytán eljárás indul úgy annak költségeit a kitelepülő vállalkozót terheli és nem áthárítható
sem a szervezőre sem az önkormányzatra.
6. Lakitelek Önkormányzata kötelezettségei:
- A rendezvény időtartama alatt biztosítja a nyilvános wc-k nyitva tartását, működtetését. A nyilvános wc-k a szokásos nyitvatartási időn túl péntektől-szombatra, szombatról vasárnapra legalább
01,00 óráig nyitva tartanak. Vasárnap pótnap esetén legalább 24,00 óráig tartanak nyitva.
- Ingyenes vízvételi lehetőséget biztosít a területen rendelkezésre álló közkifolyókból
- Biztosítja a rendezvényhez szükséges elektromos áram vételt a jelenleg kiépített szekrényekben.
Valamint ezen helyeken a rendezvény ideje alatti áramfogyasztás díját kifizeti.
- Az év eleji fórumon felhívja a tőserdei üdülőtulajdonosok figyelmét a nyári rendezvényekre annak
programjaira és jellegére.
7. A szervező a területen ideiglenes jelleggel üzemelő üzletek, vállalkozások működtetőinek
köteles felhívnia a figyelmét, hogy tevékenységük gyakorlása során meg kell felelniük
az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.)
Korm.
rendeletben
foglalt
szabályoknak,
továbbá
az
élelmiszer higiénés élőírt egészségügyi feltételeknek.
8. A szervező a rendezvény biztonságos-megrendezése érdekében köteles a megrendezést
megelőző 30 nappal biztonsági tervet készíteni, amelynek az alábbiakat kell tartalmazniuk:
a) a rendezvény megnevezését, helyét, időpontját és időtartamát, a rendező szerv, rendező
megnevezését, képviselőinek nevét és címét, továbbá a rendezvény helyszínének leírását és
vázlatrajzát;
b) a rendezvény maximális látogatói létszámát,
c) a rendezvény helyszínére való belépés és eltávozás rendjét;
d) a közönségnek - különösen a fogyatékos nézőknek - a rendezvény helyszínén történő
elhelyezésére, az elhelyezés esetleges megváltoztatására vonatkozó előírásokat;
e) a rendezvényre be nem vihető tárgyak körét, valamint azokat a magatartásokat, amelyek tanúsítója a rendezvényről eltávolítható, vagy akinek a belépése megtagadható;
f) a rendezvényen való részvétel feltételei, a részvételre vonatkozó korlátozások, továbbá a
rendezvény belső rendjére vonatkozó szabályok nyilvánosságra hozatalának módját;

g) a rendezésben közreműködők nevét, igazolvány számát, létszámát, tevékenységük szabályait, a rendezvény biztonsága érdekében a rendező szerv, rendező által alkalmazni kívánt technikai-védelmi berendezéseket, azok alkalmazási módjának leírását;
h) a rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó írásbeli kiürítési, menekítési tervet.
9. A szervező, köteles Lakitelek jó hírnevének megőrzésére tekintettel eljárni.
A rendezvényről, tapasztalatairól a rendezvényt követő két hónapon belül tájékoztatót készít Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete számára.
10. A szervezőnek gondoskodnia kell a hatályos jogszabályok szerint fennálló valamennyi kötelezettség teljesítéséről.
11. A szervező jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a rendezvény időtartama alatt
a rendezvénnyel összefüggésben felmerülő valamennyi káreseményért helytáll, kivéve, ha
felelősségét a Ptk. szabályai szerint ki tudja menteni, illetve más közreműködő személy felelőssége megállapítható.
Lakitelek, 2018. március …..

Szervező
Képviseli: Takó József
Lakitelek, Árpádszállás u. 7/C.

Lakitelek Önkormányzata
Képviseli: Kiss Anita
polgármester
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2018. (III.08.) határozata
Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság beszámolója 2017. évi tevékenységéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság
- Pénzügyi csoport
- Irattár

Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző
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Képviselő-testülete
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2018. (III.08.) határozata
Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 2017. évi tevékenységéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Irattár

Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2018. (III.08.) határozata
Szabó Mihály Polgárőr Egyesület Lakitelek beszámolója 2017. évi tevékenységéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Szabó Mihály Polgárőr Egyesület Lakitelek 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Szabó Mihály Polgárőr Egyesület Lakitelek
- Irattár

Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakitelek Önkormányzat
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2018. (III.08.) határozata
Szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak névsorát az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: dr. Pethő Anada Zsuzsa jegyző,
Határidő: azonnal
Értesül: - Helyi Választási Iroda
- Irattár

Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

