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Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 166/2019. (XI. 26.) KNÖT. 
határozatával akként döntött, hogy szükséges az önkormányzati tulajdonú Szolgáltatóház 
(Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7.) elektromos hálózatának felújítása, ezért felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a felújításhoz szükséges tervdokumentáció és az azon alapuló költségvetés 
elkészítése iránt intézkedjen, valamint a tervezői költségre vonatkozóan kérjen árajánlatot.  
 
Tekintettel arra, hogy a tervdokumentációk elkészítésének költsége várhatóan nem haladja meg 
az 1.000.000.- Ft-ot, elegendő egy-egy árajánlat bekérése.  
 
Csertus Sándor villamos tervező a Szolgáltatóház földszintjének villamos felújítására és a 
felújításra nem kerülő emelet villamos ellátásának tervezésére bruttó 400.000,- Ft összegű 
árajánlatot adott. 
 
Igaz Mihály okl. építőmérnök Szolgáltatóház földszinti és az emeleti felmérésére, továbbá az 
alaprajzok elkészítésére bruttó 100.000,- Ft összegre vonatkozó árajánlatot adott.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2019. december 5. 
 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
polgármester 

  



Tárgy: A Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatt található Szolgáltatóház elektromos 
hálózatának felújításával kapcsolatos tervek 
 
_____/2019. (____) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatt található Szolgáltatóház elektromos hálózatának felújításával 
kapcsolatos tervek tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. A Képviselő-testület egyetért az önkormányzati tulajdonú Szolgáltatóház (Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 7.) elektromos hálózatának felújításához szükséges tervdokumentációk 
megrendelésével. 
 
2. A Képviselő-testület megrendeli Csertus Sándor villamos tervezőtől az általa adott árajánlat 
szerinti bruttó 400.000,- Ft összegért a Szolgáltatóház földszinti elektromos felújítására és a 
felújításra nem kerülő emelet elektromos ellátására vonatkozó tervdokumentáció elkészítését.  
 
3. A Képviselő-testület megrendeli Igaz Mihály okl. építőmérnöktől az általa adott árajánlat 
szerinti bruttó 100.000,- Ft összegért a Szolgáltatóház földszinti és emeleti felmérését, és az 
alaprajzok (állapottervek) elkészítését.  
 
4. A Képviselő-testület felkéri Szegvári Ernőné polgármestert a 2-3. pont szerinti 
megrendelésekkel kapcsolatos intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.  
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 


