
HATÁROZATI KIVONAT 
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének    
2014. május 19-én tartott   nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

A kivonat hiteles ! 
Hantos, 2014. május 20. 

 
/:Samuné Léhner Erzsébet:/ 

jegyzőkönyvvezető 
 

 

 
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. 

 
 

 (: Fischer József : ) sk.                                                        ( : Gálné Papp Erika : ) sk. 

                           polgármester                                                                             jegyző 


