
Tájékoztató a Képviselő-testület 2020. augusztus  11-ei ülésén elfogadott határozatairól 
 

30/2020. (VIII. 11.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1) Az önkormányzat tulajdonában lévő Kőröstetétlen, Kocséri út 227/1 hrsz. alatti ingatlanon 

kerékpáros pihenő kialakításával kapcsolatos munkák: 
- térkövezés megvalósítása 152 m2 felületen; 
- 1 db fedett, fa szerkezetű kerékpáros pihenőhely (esőbeálló) kialakítása; 
- 4 db egyedi csőszerkezetes kerékpártámasz kialakítása  
kivitelezésére a GENERÁL-KONTAKT KFT -t (Abony, Mátyás király u. 0157.) bízza 
meg. 

2) Az 1.) pontban részletezett munkálatok vállalási díja 3.936.500 Ft+áfa, összesen 4.999.355 
Ft, azaz négymillió-kilencszázkilencvenkilencezer-háromszázötvenöt forint. 

3) A beruházás a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóság által nyújtott – 
842/1309/16/6/2019. számú döntés alapján – 4.499.995 Ft, azaz négymillió-
négyszázkilencvenkilecnezer-kilencszázkilencvenöt forint egyszeri jellegű, vissza nem 
térítendő központi költségvetési támogatásból és saját forrásból - valósul meg. 
3.1.A saját forrás összege 499.360 Ft, azaz négyszázkilencvenkilencezer-háromszázhatvan 

forint. 
4) Megbízási szerződést köt Szathmáry Ferenc egyéni vállalkozóval (Cegléd, Pesti út 11.) az 

1. pontban részletezett munkálatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 
100.000 Ft+áfa, összesen 127.000 Ft – azaz egyszázhuszonhétezer forint – megbízási díj 
ellenében. 

5) A 3.1. és a 4. pontban jóváhagyott kiadás fedezetét a 2020.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 
 

 
 

31/2020. (VIII. 11.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) Dönt arról, hogy a Magyar Falu Program – Orvosi eszköz című MFP-AEE/2020 kódszámú 

pályázati kiírásra benyújtott és pozitív elbírálásban részesült 30078203700 iratazonosító 
számú pályázat keretében a - mellékelt árajánlat szerinti - háziorvosi és házi gyermekorvosi 
ellátáshoz szükséges bútorok, eszközök kerülnek beszerzésre. 

2.) Az eszközbeszerzési feladatok ellátására a Magyar Medikai Zrt.-t (1163 Budapest, 
Ágoston Péter u. 6.) bízza meg 2.164.251 Ft + Áfa, azaz kettőmillió-
egyszázhatvannégyezer-kétszázötvenegy forint+Áfa értékben. 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés előkészítésére és aláírására. 
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére  
Határidő: azonnal                           Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
 


