JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő - testületének
2016. július 20-i rendkívüli, nyílt üléséről

Rendeletek: Határozatok: 145, 146/2016. (VII.20.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 20-án tartott
rendkívüli, nyílt üléséről.

Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai: Zobokiné Kiss Anita
Bende László
Csikós Mihály
Dakóné Harkai Csilla
Dékány Zoltánné
Mihalik Tibor

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

aljegyző
jegyzőkönyvvezető

Kozák-Ágó Szilvia
Németh Nóra

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a Képviselő-testületi
ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 6 képviselő jelen van.
A napirendi pontokkal kapcsolatban, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

NAPIREND:
1. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programra pályázat benyújtása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
2. Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft-vel közszolgáltatási szerződés kötése

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

1. NAPIREND -

Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programra
pályázat benyújtása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van egy pályázati lehetőség, melynek a beadási
határideje már a következő rendes testületi ülésig lejár, ezért szükséges volt a rendkívüli
ülést összehívni és az előterjesztésben szereplő javaslatról dönteni. Van-e kérdés,
hozzászólás?
/Kérdés, hozzászólás nem volt./
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
145/2016. (VII.20.) számú határozata
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programra pályázat benyújtása
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, az alábbiakban részletezett
pályázat megvalósítását valamint kijelenti, hogy annak megvalósításához szükséges saját
forrást biztosítja.
Részletezés:
1.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az alábbi paraméterekkel
rendelkező pályázat megvalósítását.
Megnevezés
A pályázat megvalósítási helyszíne
A pályázati kiírás megnevezése

Hozzárendelés
6065 Lakitelek, Vasút utca 1076/59 hrsz.
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark
Program

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Gazdálkodási Csoport
- Irattár

2. NAPIREND -

Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft-vel
közszolgáltatási szerződés kötése
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A szerződés módosításával tudunk eleget tenni
azoknak az előírásoknak, melyek lehetővé teszik, hogy a Közreműködő szervtől pénz jöjjön
a Laki-Gazda Kft-hez. További a törvényi előírások is változtak ezért a szerződés több
pontjában volt szükség módosításra, így javaslom, hogy ne az előzőt módosítsuk, hanem új
szerződésként kerüljön elfogadásra.
Van-e kérdés, hozzászólás?
/Kérdés, hozzászólás nem volt./
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
146/2016. (VII.20.) számú határozata
Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft-vel közszolgáltatási szerződés kötése
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a mellékelt közszolgáltatási szerződést elfogadja és
felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert a szerződés megkötésére. Ezzel
egy időben a korábbi szerződés hatályát veszti.
Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Laki-Gazda Nonprofit Kft
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a
rendkívüli ülést bezárom. Köszönöm a részvételt a megjelenteknek.

kmf.

Zobokiné Kiss Anita
polgármester

Kozák – Ágó Szilvia
aljegyző

