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Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 
95/2012. (X.4. )  számú h a t á r o z a t  a 

 
a  közterületi szobor készítése érdekében  kötendő  szerződésről és a költségek viseléséről  

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztésében a 
„Döntés közterületi szobor készítése érdekében  kötendő  szerződésről és a költségek viseléséről ” című 
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonában lévő  Hantosi Park  a hantosi ingatlan-
nyilvántartásban 50/1 hrsz-ú, az „Újszülöttek liget” melletti  területén  1 méter 70 centiméter magas  női 
alakú köztéri faszobor elhelyezését határozza el. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület a köztéri  faszobor elkészítése érdekében  OPTIMUM 
PLUS Szolgáltató Szövetkezettel  (székhelye: 1134 Budapest Angyalvölgyi út 5/B 
adószáma: 23190580-2-41   cégjegyzékszáma: 01-02-054083 , képviseli: Szauter 
Tamás Zsolt )  
bruttó 200.000 Ft azaz kettőszázezer forint  vállalkozási díj ellenében – a 2012. évi költségvetése tartaléka 
terhére-  vállalkozási szerződés kötését határozza el. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztéri  faszobor elkészítése érdekében OPTIMUM 
PLUS Szolgáltató Szövetkezettel (székhelye: 1134 Budapest Angyalvölgyi út 5/B 
adószáma: 23190580-2-41   cégjegyzék száma: 01-02-054083 , képviseli: Szauter 
Tamás Zsolt )     megkötendő vállalkozási szerződés tervezetét megtárgyalta és azt változtatás nélkül 
elfogadja. ( A vállalkozási szerződés tervezete a határozat melléklete, írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert, hogy a köztéri faszobor elkészítésére vonatkozó 
vállalkozási szerződést  OPTIMUM PLUS Szolgáltató Szövetkezettel (székhelye: 1134 
Budapest Angyalvölgyi út 5/B adószáma: 23190580-2-41   cégjegyzékszáma: 01-02-
054083 , képviseli: Szauter Tamás Zsolt )     aláírja. 
 
A Képviselő-testület jelen határozatával egyidejűleg a köztéri faszobor készítésére vonatkozó Lajos 
Mihály ( 8096 Sukoró, Görbe utca 17. )   fafaragó, egyéni vállalkozóval  kötendő vállalkozási szerződés 
jóváhagyásáról szóló 84/2012. (IX:20.) számú határozatát 

- tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződés aláírása a vállalkozó elállása miatt nem került 
aláírásra- 

visszavonja, hatályon kívül helyezi. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő, a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Határidő: 2012. október 31. 
Felelős: Fischer József polgármester 

 
 
 
 

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

                           polgármester                                                                                              körjegyző   
    


