
A Képviselő-testület 2018. április 24-i ülésének határozatai 

 

84/2018.(IV.24.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének elfogadja Mózes Zsolt képviselő személyét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

85/2018. (IV.24.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének elfogadja Tóth Imre alpolgármester személyét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

86/2018. (IV.24.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés 

napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

1. Az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 

területén” c. pályázat benyújtásával kapcsolatos határozat módosítása 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

87/2018. (IV.24.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 

67/2018.(IV.19.) számú határozatát az igényelhető támogatásra vonatkozóan megjelent 

pályázati kiírás módosítása miatt: 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt, „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd 

burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 

gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című, PM_ONKORMUT_2018 kódszámú 

felhívásra, a következő tartalommal: 

- teljes körű útfelújítás: Temető utca (1417 hrsz, 1388 hrsz, 1450 hrsz), Akácos utca (1370 

hrsz, 1245 hrsz, 1315 hrsz, 1225 hrsz), Hunyadi utca (burkolt szakasz) (1450 hrsz, 1449 

hrsz, 1390/2 hrsz), Móricz Zs. utca (Dózsa Gy. u – Szent Imre u. közötti burkolt szakasz) 

(102 hrsz, 260 hrsz, 196 hrsz, 26 hrsz, 10 hrsz, 083/12 hrsz) 

- útépítés: Attila utca (1480 hrsz, 1450 hrsz, 1685 hrsz), Hunyadi utca (kiépítetlen 

szakasz)( 1450 hrsz, 1449 hrsz, 1390/2 hrsz), Móricz Zs. utca (kiépítetlen szakasz) (102 

hrsz, 083/9 hrsz) 

- járdafelújítás: Móricz Zs. utca (Dózsa Gy. utca és Zöldfa utca) (102 hrsz) 

A megpályázott összeg: 116.460.000.-Ft, azaz egyszáztizenhatmillió-négyszázhatvanezerFt. 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázat benyújtásához szükséges saját forrás, a 

megvalósításhoz szükséges összeg 5 %-át, 31.532.276.-Ft-ot, azaz 

harmincegymillióötszázharminckettőezer-kettőszázhetvenhat Ft-ot a 2019. évi költségvetés 

terhére biztosítja.  

Határidő: 2018. április 25. 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 


