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KISZOMBOR 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Magyar Falu Program 
keretében „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című alprogramhoz. Az útfelújítással a 
meglévő burkolatokra 5 cm aszfaltburkolat kerülne.  
 
A településen felmérésre kerültek a felújításra szoruló utcák, utcaszakaszok útburkolatai, 
ezekből az alábbi utcákon tervezzük a felújítások elvégzését: 

- Börcsök A. u. (Árpád utcától Kiss M. utcáig) 183 m x 3,6 m = 659 m2, 
- Börcsök A. u. (Délvidéki utcától Árpád utcáig) 203 m x 3,5 m = 731 m2, 
- Dózsa Gy. utca (Délvidéki utcától Árpád utcáig) 206 m x 3,5 m = 721 m2, 
- Dózsa Gy. utca (Árpád utcától Kiss M. utcáig) 83 m x 3,5 m = 280 m2, 
- Zöldfa utca (Deák F. utcától Kör utcáig) 233 x 3,8 m = 886 m2. 

Az érintett utak területe összesen 3 277 m2.  
 
A pályázat benyújtásához szükséges az útépítési tervdokumentációk elkészítése, melyek 
költsége a Kövimet Kft ajánlata alapján összesen 752 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 955 040 Ft. A 
tervkészítés a pályázatban elszámolható költség. A támogatói döntésről előreláthatóan a 
pályázati határidőt követő 2 hónap után kapunk csak értesítést, a tervezői díj kifizetése viszont 
hamarabb válik majd szükségessé. A pályázatunk pozitív elbírálása esetén tehát a költség 
elszámolható, kedvezőtlen döntés esetén az Önkormányzat saját költsége marad a tervezési díj 
összege.   
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2019. augusztus 22. 
 
      Tisztelettel: 
         Szegvári Ernőné  
           polgármester 
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HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu 
Program keretében önkormányzati tulajdonú utak felújítása tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. A Képviselő-testület elfogadja az útburkolat felújítással érintett alábbi útszakaszokat: 

- Börcsök A. u. (Árpád utcától Kiss M. utcáig) 183 m x 3,6 m = 659 m2, 
- Börcsök A. u. (Délvidéki utcától Árpád utcáig) 203 m x 3,5 m = 731 m2, 
- Dózsa Gy. utca (Délvidéki utcától Árpád utcáig) 206 m x 3,5 m = 721 m2, 
- Dózsa Gy. utca (Árpád utcától Kiss M. utcáig) 83 m x 3,5 m = 280 m2, 
- Zöldfa utca (Deák F. utcától Kör utcáig) 233 x 3,8 m = 886 m2. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt útszakaszok útépítési tervdokumentációinak 

elkészítését megrendeli a KÖVIMET Kft-től (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. I/2.), az 
általa benyújtott árajánlat alapján 752 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 955 040 Ft összegért, 
mely összeget az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére 
biztosítja. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására, valamint a 2. pont szerinti tervezői 
szerződés aláírására.  

 
 
A határozatról értesül:  
- KÖVIMET Kft. (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. I/2.) 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 


