
A Képviselő-testület 2018. október 15-i ülésének határozatai 

 

 

267/2018.(X.15.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének elfogadja Tóth Imre alpolgármester személyét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

268/2018. (X.15.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének elfogadja Mózes Zsolt képviselő személyét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

269/2018. (X.15.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés napirendi 

pontjait az alábbiak szerint: 

1. A „Dobó Sándor Óvoda felújítás 2018” című közbeszerzési eljárásban a kivitelezővel 

kötött szerződés módosítása 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

2. Döntés Turul-szobor felállításáról 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 
Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 
270/2018. (X.15.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a 

KINAMÉ Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a „Dobó Sándor Óvoda felújítás 

2018” megnevezésű közbeszerzési eljárásban meghatározott építési beruházás megvalósítására 

2018. szeptember 27-én kötött szerződést – a módosítási javaslat vállalkozó általi elfogadása 

esetén – a következőképpen módosítja: 

1. A vállalkozási szerződés 15. oldal 1. pontja (Az ellenérték és annak fizetési feltételei) 

kerüljön kiegészítésre azzal, hogy az Önkormányzat a vállalkozónak az együttesen 

megállapított, a műszaki ellenőr által igazolt és jóváhagyott pótmunkák elvégzéséért 

további vállalkozási díjként 8.000.000- Ft + ÁFA díjat fizet meg, a műszaki ellenőr által 

igazolt és jóváhagyott, a szerződésmódosítás elválaszthatatlan mellékletét képező 

költségvetés alapján. 

2. A pótmunkák teljesítési határideje egyezzen meg a szerződésben szereplő munkák 

teljesítési határidőivel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban foglaltaknak megfelelő 

tartalmú szerződés-módosítás aláírására, valamint a kapcsolódó közzétételi feladatok 

teljesítésére. 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

Határidő: 2018. október 31. 

 
271/2018. (X.15.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a 

KINAMÉ Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a „Dobó Sándor Óvoda felújítás 

2018” megnevezésű közbeszerzési eljárásban meghatározott építési beruházás megvalósítására 

2018. szeptember 27-én kötött szerződés módosításához kapcsolódóan  



- úgy dönt, hogy a az Önkormányzat és a KINAMÉ Építőipari Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. között a „Dobó Sándor Óvoda felújítás 2018” megnevezésű 

közbeszerzési eljárásban meghatározott építési beruházás megvalósítására 2018. 

szeptember 27-én kötött szerződés módosításában meghatározott pótmunkák 

elvégzéséért fizetendő 8.000.000.- Ft + ÁFA vállalkozási díj előlegként kifizetendő  

30%-ának, 2.400.000.- Ft + ÁFA kifizetését a 2018. évi költségvetésben a járdaépítésre 

benyújtott sikertelen pályázat önrészét biztosító előirányzat átcsoportosításából 

finanszírozza, a fennmaradó összeget pedig a 2019. évi költségvetésben biztosítja, 

- felkéri a jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 

módosítását a Hivatal a következő rendes testületi ülésére nyújtsa be.  

Felelős: Soós Zsoltné jegyző 

Határidő: soron következő rendes képviselő-testületi ülés 

 
272/2018. (X.15.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. június 3-án 

felavatott Trianoni emlékmű részét képező posztamensre készítendő Turul-szobor megalkotásával Matl 

Péter szobrászt bízza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás 

megérkezését követően kösse meg a szobor elkészítésére vonatkozó megállapodást a művésszel, 5 millió 

Ft összegű megbízási díjjal. 

A Képviselő-testület a művész által készített tervek közül a kiterjesztett szárnyú madarat ábrázoló – a 

jelen határozat mellékletét képező terv szerinti - alkotást rendeli meg, mely bronzból készüljön. 

A Képviselő testület vállalja, hogy amennyiben a Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről érkező, 

valamint a lakosság által befizetett támogatások nem fedezik a szobor teljes bekerülési költségét, a 

különbözetet saját bevételeiből biztosítja a 2019. évi költségvetésben. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

 


