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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 19-
én    (  hétfőn ) 17.30   –órakor     tartott   rendkívüli     üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 
                         Fischerné  Koncz Katalin  
                         Hangyál Csaba                     
                          
                         települési képviselő 

                          
                                                         
Továbbá:                 
                       Gálné Papp Erika körjegyző  
  Samuné Léhner Erzsébet jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan távolmaradt:  
                               Suhaj Józsefné  
          Zab Zsuzsanna     települési képviselők        

        Koncz Tímea külsős alpolgármester  
                         

                         
 Napirend előtt: 

 
Fischer József polgármester : 
 
Köszöntöm a  képviselő-testület tagjait,  s valamennyi megjelentet.  
 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes,  öt választott    települési képviselőből  
három      fő jelen van ,azt  megnyitom.  Suhaj Józsefné és Zab Zsuzsanna települési 
képviselő jelezte a távolmaradását , továbbá Koncz Tímea külsős alpolgármester sem 
tud az ülésen részt venni. 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hangyál Csaba települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  három igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Hangyál Csaba    települési 
képviselőt   megválasztotta.  
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Javaslatot tesz az ülés napirendjére:     
 

Napirend:  
 
 
1./  Döntés a Rákóczi utca 25/b számtól a Rákóczi- Ady  utca kereszteződéséig 
történő felújításáról , a felújítást végző kivitelező kiválasztásáról valamint az ezzel 
kapcsolatos vállalkozói szerződés jóváhagyásáról 
 
 
 
 
Előadó:  Fischer   József polgármester 
 
 
 
 

Megkérdezi van-e valakinek kérdése, más javaslata? 
 
 
 
Más javaslat, észrevétel nem érkezett.  
 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta: 

                              
 
 

 

1. napirend 
Döntés a Rákóczi utca 25/b számtól a Rákóczi- Ady  utca kereszteződéséig 

történő felújításáról , a felújítást végző kivitelező kiválasztásáról valamint az 
ezzel kapcsolatos vállalkozói szerződés jóváhagyásáról 

   
 

 
A  képviselő-testület tagjai a  határozati javaslatot    és mellékleteit   
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen már volt arról szó, hogy az adósságrendezésben 
részt nem vett önkormányzatok 10 millió forintos támogatásából megvalósuló 
Rákóczi utca Faházig tartó szakasza  illetve Hunyadi utca  - Hunyadi utca 9/A. számig 
történő felújításával  egyidejűleg célszerű lenne a Rákóczi utca Faháztól az Ady 
utcáig tartó szakászát is megcsináltatni illetve a fel nem újított szakaszon a kátyúkat 
kijavítani. Az is szóba került, hogy a Dózsa utca Nagylóki úttól induló szakaszán  
kátyúzásokat is célszerű lenne elvégezni. 
Az akkori megbeszélésnek megfelelően megkértem az árajánlatot  a Rákóczi utca 
Faháztól az Ady utcáig tartó szakászának Faháztól az Ady Endre utcáig tartó szakasza 
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felújítására.. A szakemberek felmérték ezt a 82 méteres  útszakaszt és erre küldték 
meg a képviselőknek kiküldött 1.483.000 Ft-os  árajánlatot  
 
Javaslom, hogy a Rákóczi utca Faháztól az Ady utcáig tartó szakászát és a kátyúzási 
munkálatokat is az Erőss Út KFT- vel végeztessük el és akkor ezt a szakaszt 
folyamatában, az előző szakasz felújításának folytatásaként meg tudnánk csinálni. 
Információim szerint egyébként az Erőss ÚT KFT a mai napon végez Sárkeresztúron 
és holnap fognak felvonulni Hantosra. Ezért kértem ezt a rendkívüli ülést, hogy a 
képviselő-testület pozitív döntése esetén folyamatosan tudják megcsinálni ezt a 
szakaszt is. A Rákóczi utca felújításának kibővítése az Ady utcáig teljesebbé tenné az 
útfelújítást és bízzunk benne, hogy az adósságkonszolidációban részt nem vett 
önkormányzatok második körös támogatásából is kapunk újabb 10 millió forintot, 
amiből a Rákóczi és Hunyadi utca most kimaradt szakaszait is felújíthatjuk majd. 
 
A  Rákóczi utca Faháztól az Ady utcáig tartó szakászára az Erőss Út KFT 
természetesen ugyanúgy vállal garanciát, mint az út többi szakaszára. Ígéretük szerint 
hogyha holnap fel tudnak vonulnak ,akkor péntekre , de legkésőbb szombatra végezni 
fognak. 
Az utak felújításáról a munkásjáratok buszsofőrjeit és az érintett szakaszon élő 
lakosainkat is értesítettem illetve annak pontos időpontja ismeretében további 
tájékoztatást adok az út lezárás időpontjáról. 
Kérem a Képviselő-testületet tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják 
el  véleményüket, tegyék fel kérdéseiket!  
 

Hozzászólások: 

 
Hangyál Csaba  települési képviselő:  
 
Az a véleményem, hogy el kell végezni a  Rákóczi utca Faháztól az Ady utcáig tartó 
szakászának, a felújítását. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban további   kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 

 
 
Fischer József polgármester:  

 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy  az Döntés a Rákóczi utca 25/b számtól a 
Rákóczi- Ady  utca kereszteződéséig történő felújításáról , a felújítást végző 
kivitelező kiválasztásáról valamint az ezzel kapcsolatos vállalkozói szerződés 
jóváhagyásáról elfogadásáról szóló     határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kérem, hogy aki az Döntés a Rákóczi utca 25/b számtól a Rákóczi- Ady  utca 
kereszteződéséig történő felújításáról , a felújítást végző kivitelező 
kiválasztásáról valamint az ezzel kapcsolatos vállalkozói szerződés 
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jóváhagyásáról szóló  határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 36./2014. ( V.19.) számú határozata 
 

Döntés a  Rákóczi utca Rákóczi utca 25/b. számtól a Rákóczi- Ady  utca kereszteződéséig  történő  
felújításáról , a felújítást végző kivitelező kiválasztásáról valamint  az ezzel kapcsolatos 

vállalkozói szerződés jóváhagyásáról. 
 
 Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta polgármester előterjesztésében  
a „ Döntés a  Rákóczi utca Rákóczi utca 25/b. számtól a Rákóczi- Ady  utca kereszteződéséig  
történő  felújításáról , a felújítást végző kivitelező kiválasztásáról valamint  az ezzel kapcsolatos 
vállalkozói szerződés jóváhagyásáról” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Rákóczi utca Rákóczi utca 
25/B és a Rákóczi – Ady utca közötti szakasza (4 méter széles  80 méter hosszú)   útburkolatának  
felújítását  határozza el. 
 
Az útburkolat felújítási , útszélesítési  munkálatok elvégzésére bekért ajánlatok közül az  Erőss 
Út Kft ( 1373 Besenyőtelek, Úttörő út 8.,  Adószám: 14859144-2-10 Cg.: 10-09029787  Képviselő: 
Erőss Róbert )  ajánlatát fogadja el. 
 
A Képviselő-testület az ajánlatnak megfelelően  felújítási , útszélesítési  munkálatok  elvégzésére 
bekért ajánlatnak megfelelően Erőss Út Kft-t ( 1373 Besenyőtelek, Úttörő út 8.,  Adószám: 
14859144-2-10 Cg.: 10-09029787  Képviselő: Erőss Róbert )  bízza meg 
 
bruttó 1.483.360 Ft azaz egymillió- négyszáznyolcvanháromezer-háromszázhatvan  forint díjazás 
ellenében. 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő az Önkormányzat 
tulajdonában és kezelésében lévő Rákóczi utca Rákóczi utca 25/B és a Rákóczi – Ady utca közötti 
szakasza (4 méter széles  80 méter hosszú)   útburkolatának  felújítási munkálataioak  elvégzéséről 
szóló Erőss Út Kft-vel  ( 1373 Besenyőtelek, Úttörő út 8.,  Adószám: 14859144-2-10 Cg.: 10-
09029787  Képviselő: Erőss Róbert ) kötendő  vállalkozási szerződés tervezetét- mely jelen 
határozat melléklete- változtatás nélkül elfogadja. 
 
A Képviselő-testület a tulajdonában lévő az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 
Rákóczi utca Rákóczi utca 25/B és a Rákóczi – Ady utca közötti szakasza (4 méter széles  80 méter 
hosszú)   útburkolatának  felújítás munkálatai díjazása fedezetét az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében 
lévő az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Rákóczi utca Rákóczi utca 25/B és a 
Rákóczi – Ady utca közötti szakasza (4 méter széles  80 méter hosszú)   útburkolatának  felújítás 
munkálatok  elvégzéséről szóló Erőss Út Kft-vel  ( 1373 Besenyőtelek, Úttörő út 8.,  Adószám: 
14859144-2-10 Cg.: 10-09029787  Képviselő: Erőss Róbert ) kötendő  vállalkozási szerződést írja 
alá, a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
 
Határidő: 2014. május 25. 
Felelős: Fischer József polgármester. 
Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek még bejelentenivalója? 
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A Képviselő-testület ülésén további bejelentés nem hangzott el. 
 

 
Fischer József polgármester:  
 
Megköszönöm  a megjelenést, s az  ülést  17. 40 órakor   bezárom.                      

    

 

K.m.f. 

   /:Fischer József :/                                   /:Gálné Papp Erika:/   
        polgármester                                                                             jegyző   

 
 
 
 
 

/ :Hangyál Csaba:/ 
jkv. hitelesítő 


