
Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Tel/Fax: 62/525-090 
E-mail: phkiszombor@vnet.hu 

___________________________________________________________________________ 
Üsz.: 22-132/2010.          Tárgy: „Sportcsarnok komplex energiatakarékossági 

        fejlesztése” tárgyú projekthez kapcsolódó 
        közbeszerzés lebonyolítása 

     
   

 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2/2010.(I. 26.) KNÖT. 
határozatában döntött arról, hogy a KEOP-2009-5.3.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és 
közvilágítás korszerősítése” címő felhívására benyújtott „Sportcsarnok komplex 
energiatakarékossági fejlesztése” tárgyú pályázat keretében az önkormányzat tulajdonában 
lévı Kiszombor, Óbébai utca 6. szám alatti, 1144/7. helyrajzi számú Sportcsarnok komplex 
energiatakarékossági fejlesztését valósítja meg. 
 

Tekintettel arra, hogy a felújítási munkálatok ellenértéke eléri a közbeszerzési értékhatárt, 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett, mely 
eljárás nélkül a projekt nem valósulhat meg. A közbeszerzési eljárás lefolytatására a Csomiber 
Beruházás-Szervezı és Szolgáltató Kft. (6720 Szeged, Arany J. u. 7., képviselı: Honti 
György ügyvezetı) 1.100.000 Ft + Áfa összegő árajánlatot tett. A közbeszerzési eljárás 
költsége a pályázatban elszámolható.  
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Javaslom, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításával bízzuk meg a Csomiber Beruházás-
Szervezı és Szolgáltató Kft.-t. 
 
Kiszombor, 2010. november 24. 
 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
 polgármester 



 
Tárgy: „Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése” tárgyú projekthez 
kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása 
 
_____/2010.(XI. 30.) KNÖT. h 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta 
a Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó 
közbeszerzés lebonyolítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia a 
Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódóan, ezért 
ezen közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízza a Csomiber Beruházás-Szervezı és 
Szolgáltató Kft.-t (6720 Szeged, Arany J. u. 7., képviselı: Honti György ügyvezetı) – az 
árajánlatának megfelelıen - 1.100.000,- Ft + Áfa összegő megbízási díjért.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1.100.000,- Ft + Áfa 
összeget a pályázatban elszámolható költségek között biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a megbízási szerzıdés 
aláírására. 
 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné, polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor, jegyzı 
- Csomiber Kft. 6720 Szeged, Arany J. u. 7. 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
 


