
A Képviselő-testület 2020. augusztus 13-i ülésének határozatai 

 

147/2020.(VIII.13.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének elfogadja Kovácsné dr. Zsákai Teréz képviselő személyét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

148/2020. (VIII.13.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt jegyzőkönyv 

hitelesítőjének elfogadja Sörös Gábor képviselő személyét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

149/2020. (VIII.13.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés 

napirendi pontját az alábbiak szerint: 

1. Közétkeztetést ellátó szolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindítása 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

2. Ingatlanértékesítés eredménytelenné nyilvánítása, ismételt meghirdetés 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

3. Tulajdonosi hozzájárulás néhai Czuni László díszpolgár hamvainak szétszórásához 

Előadó:  dr. Répás József polgármester 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

150/2020. (VIII.13.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Készétel beszerzése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását jóváhagyja és közbeszerzési eljárást folytat 

le készétel beszerzésére. A közbeszerzési eljárással kapcsolatban szükséges további 

intézkedések megtételére felkéri dr. Czukor János felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadót (7300 Komló, Köztársaság u. 15.). 

Az eljárásrend a határozat mellékletét képezi. 

Határidő: 2020. augusztus 14. 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

151/2020. (VIII.13.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Készétel beszerzése” tárgyú 

közbeszerzési eljárással kiegészíti az 76/2020. (III. 10.) számú határozatával elfogadott 

közbeszerzési tervét, valamint abból törli a „Központi Konyha fejlesztése” tárgyú beruházást, 

az alábbiak szerint:  
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Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a módosítás elkészítésére és a szükséges adminisztráció 

elvégzésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a módosított közbeszerzési terv aláírására.   

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

152/2020. (VIII.13.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete „Készétel beszerzése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás Bírálóbizottságának szavazati joggal rendelkező tagjaivá Juhászné Kónya 

Anikó mb. intézményvezetőt, Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezetőt, dr. Czukor János 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót és dr. Sződi Károlyt választja, egyúttal 

tanácskozási jogú Tóth Imre alpolgármestert delegálja a bíráló bizottságba. 

Határidő: 2020. augusztus 13. és folyamatos 

Felelős: dr. Répás József polgármester 

 

153/2020. (VIII.13.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem értékesíti 

a 3120/9 hrsz-ú, 1/1 önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanát az EMPTORIS Kft. (2316 

Tököl, Pesti út 1.) részére, mivel a benyújtott ajánlat nem felel meg a meghirdetésben szereplő 

feltételeknek. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. RépásJózsef polgármester 

 

154/2020. (VIII.13.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy értékesíti a 

3120/9 hrsz-ú, 1/1 önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanát azzal a feltétellel, hogy a vevő 

az ingatlant parkolóként köteles használni. A legalacsonyabb vételi ár 2.500.000.- Ft, az 

adásvétellel, telekalakítással kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. RépásJózsef polgármester 

 

155/2020. (VIII.13.) határozat 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy néhai Czuni László díszpolgár hamvai az önkormányzati tulajdonban lévő 

motocross pályán (0318/19 hrsz) kerüljenek szétszórásra. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. RépásJózsef polgármester 

 


