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

Rendeletek: 37/2016. (XII.21.)
Határozatok: 215, 216/2016. (XII.20.)

JEGYZŐKÖNYV

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

Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai: Zobokiné Kiss Anita
Szentirmay Tamás
Csikós Mihály
Dékány Zoltánné
Mihalik Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

jegyző
aljegyző
jegyzőkönyvvezető

dr. Pethő Anada Zsuzsa
Kozák-Ágó Szilvia
Németh Nóra

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli
testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 5 képviselő
jelen van. Van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

NAPIREND
1. Az alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 33/2016. (XI.24.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
2. Külterületi földutak karbantartására, felújítására pályázat benyújtása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
3. Lakitelek Önkormányzata és intézményei 2016. évi Közbeszerzési terv módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

1. NAPIREND -

Az alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 33/2016.
(XI.24.) számú önkormányzati rendelet módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?
Ha nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2016. (XII.21.) számú rendelete
az alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 33/2016. (XI.24.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
Lakitelek Önkormányzata az egészségügyi alapellátásokról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
6. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásokról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 6. §. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
alapellátásért felelős Országos Módszertani Intézet véleményének kikérésével az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Lakitelek Önkormányzata valamint Szentkirály Község Önkormányzatának teljes
illetékességi területe egy házi gyermekorvosi körzetet alkot. A rendelés helye: Lakitelek,
Széchenyi krt. 44/c, valamint Szentkirály, Kossuth Lajos u. 20.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lakitelek, 2016. december 20.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

2. NAPIREND -

Külterületi földutak karbantartására, felújítására pályázat
benyújtása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
215/2016. (XII.20.) számú határozata
Külterületi földutak karbantartására, felújítására 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 helyszínének
pontos címe
A pályázat megvalósítási helyszínének
helyrajzi száma
A pályázati kiírás megnevezése

Hozzárendelés
6065 Lakitelek, Bódor, Parádi, Balla,
Dudás és Kása dűlők
Hrsz: 037, 031, 025, 04, 0245
Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek

beszerzése
A tervezett beruházás teljes beruházási
költsége
Pályázati forrásból származó támogatás
igényelt összege
A saját erő számszerű összege
A saját erő forrásának formája
2.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete
megvalósításához szükséges önerőt biztosítja.

bruttó 117 647 059 Ft
bruttó 100 000 000 Ft
bruttó 17 647 059 Ft
saját forrás
kijelenti,

hogy

a

pályázat

3.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az állami
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén a projekt a költségvetési rendeletbe
való beépítésről gondoskodjon, valamint rendelkezzen az önkormányzati saját forrás
összegének a költségvetésben történő elkülönítéséről.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

3. NAPIREND -

- Beruházási Csoport
- Gazdálkodási Csoport
- Irattár

Lakitelek Önkormányzata és intézményei 2016. évi
Közbeszerzési terv módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?
Ha nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
216/2016. (XII.20.) számú határozata
Lakitelek Önkormányzata és intézményei 2016. évi Közbeszerzési terv módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület Lakitelek Önkormányzata és költségvetési szerveinek
2016. évi Közbeszerzési tervének módosítását 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

Lakitelek Önkormányzatának közbeszerzési terve 2016.
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Zobokiné Kiss Anita polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a
rendkívüli ülést bezárom. Köszönöm a részvételt a megjelenteknek.

kmf.

Zobokiné Kiss Anita
polgármester

1

dr. Pethő Anada Zsuzsa
jegyző

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

