
Tájékoztató a Képviselő-testület 2018. október  5-ei ülésén elfogadott határozatairól 
 
 

42/2018. (X. 5.) Ök. határozat 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1. Az önkormányzat tulajdonában lévő Kőröstetétlen, Vízmű utca és Vízmű köz szilárd burkolattal 

történő kiépítésének kivitelezésére a GILDEX Kft-t (Nagykáta, Jászberényi út 117.) bízza meg. 
2. Az 1.) pontban részletezett munkálatok vállalási díja 20.365.000 Ft+áfa, összesen 25.863.550 

Ft, azaz huszonötmillió-nyolcszázhatvanháromezer-ötszázötven forint. 
3. A beruházás a Belügyminisztérium által nyújtott - BMÖGF/793-2/2017. számú döntés alapján 

– 25.000.000 Ft, azaz huszonötmillió forint egyszeri jellegű, vissza nem térítendő központi 
költségvetési támogatásból és saját forrásból - valósul meg. 
3.1.A saját forrás összege 679.961 Ft+áfa, összesen bruttó 863.550 Ft, azaz 
nyolcszázhatvanháromezer-ötszázötven forint. 

 
4. Megbízási szerződést köt a FERVIA Kft-vel (Cegléd, Pesti út 11.) az 1. pontban 

részletezett munkálatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 400.000 
Ft+áfa, összesen 508.000 Ft – azaz ötszáznyolcezer forint – megbízási díj ellenében. 

5. A 3.1. és az 5. pontban jóváhagyott kiadások fedezetét a 2018.évi költségvetés terhére biztosítja.  
6. Felhatalmazza a polgármestert a szerződések előkészítésére és aláírására. 
7. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal                  Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
 
 

43/2018. (X. 5.) Ök. határozat 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1. Az önkormányzat tulajdonában lévő AK-54 típusú víztorony felújításának kivitelezésére a 

NOVUS-90 Víztorony Kft -t (Lajosmizse, Petőfi S. u.48.) bízza meg. 
2. Az 1.) pontban részletezett munkálatok vállalási díja 18.320.000 Ft+áfa, összesen 23.266.400 

Ft, azaz huszonhárommillió-kettőszázhatvanhatezer-négyszáz forint. 
3. Megbízási szerződést köt a Contractor-58 Műszaki Szolgáltató Bt.-vel (Szolnok, 

Batthyány u. 41.) az 1. pontban részletezett munkálatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri 
feladatok ellátására 1.350.000 Ft+áfa, összesen 1.714.500 Ft – azaz egymillió-
hétszáztizennégyezer-ötszáz forint – megbízási díj ellenében. 

4. A 2. és a 3. pontban jóváhagyott kiadás fedezetét a 2018.évi költségvetés terhére biztosítja.  
5. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés előkészítésére és aláírására. 
6. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal                  Felelős: Pásztor Imre polgármester 

 
 
 


