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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 187/2016.(VIII. 10.) KNÖT 
határozata szerint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
3. melléklet II. 8. pontja alapján az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására pályázatot nyújtott be és támogatást nyert az alábbi 
önkormányzati tulajdonú épületek felújítására. 
 

- Kiszombori Karátson Emília Óvoda (Kiszombor, József A. u. 19.), 
- KSZGYI Kiszombor, Óbébai u. 11. szám alatti épülete, 
- Ady Endre Művelődési Ház (Kiszombor, Szegedi u. 13.), valamint 
- Védőnői szolgálat (Kiszombor, Szegedi u. 2.). 

 
A pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás folyamán a legkedvezőbb ajánlat összege 
lényegesen eltért a tervezői költségvetéstől a megvalósítani kívánt célok változatlanul hagyása 
mellett. Mivel a kivitelezés költsége már jelentősen meghaladja a pályázati összeget, ezért 
szükségessé válik a támogató okirat módosítása.  
 
A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység a módosított 
feltételekkel is támogatható lett volna. A támogatói okirat szerinti célok – a támogatás 
felhasználásának végső határidejét megelőzően történő – módosításának a Kedvezményezett 
részéről történő kezdeményezésére két alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a 
támogatási összeg növekedését és a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását. 
 
A közbeszerzési eljárás során benyújtott, az értékelés szempontjaként megjelölt legjobb ár – érték 
arányt tartalmazó ajánlat: 

1. rész: Kiszombori Karátson Emília Óvoda felújítása 
ajánlati ár (nettó): 65.038.487.- Ft, (bruttó) 82.598.878.- Ft 
2. rész: Ady Endre Művelődési Ház felújítása 
ajánlati ár (nettó): 19.285.600.- Ft, (bruttó) 24.492.712.- Ft     
3. rész: Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény felújítása 
ajánlati ár (nettó): 8.421.102.- Ft (bruttó) 10.694.800.- Ft     
4. rész: Védőnői szolgálat elektromos rendszer korszerűsítése 
ajánlati ár (nettó): 1.803.475.- Ft (bruttó) 2.290.413.- Ft 
 

1-4. rész ajánlati ára együtt: 94.548.664,- Ft + Áfa, összesen: 120.076.803,-Ft 
 



A fentiek figyelembevételével a támogatói okirat szerinti célokat az alábbiak szerint kívánjuk 
módosítani: 
4. cél önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása, fejlesztése, energetikai 
korszerűsítése 

- Kiszombori Karátson Emília Óvoda (Kiszombor, József A. u. 19.): 76.812.488.- Ft,  
- KSZGYI Kiszombor, Óbébai u. 11. szám alatti épülete: 24.492.712.- Ft  
- Ady Endre Művelődési Ház (Kiszombor, Szegedi u. 13.): 10.694.800.- Ft    

 
A Kiszombori Karátson Emília Óvoda (Kiszombor, József A. u. 19.), kivitelezési munkáihoz 
5.786.390.- Ft saját forrás biztosítása szükséges. Továbbá a járulékos költségeket (tervezés, 
közbeszerzés, műszaki ellenőrzés), az eszközbeszerzést valamint a Védőnői szolgálat 
kivitelezéséhez szükséges költségeket saját forrásból kell biztosítani. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 108/2017. (VI. 16.) KNÖT 
határozatával döntött arról, hogy a „Kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó 
ingatlanok felújítása 2017” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatban a rendelkezésre 
álló támogatási összeghez a 2017. évi költségvetésében 18.050.216,- Ft saját forrást biztosít a 
tartalékkeret terhére. 
 
A támogató okirat módosításához a 108/2017. (VI. 16.) KNÖT határozatban meghatározott saját 
forrás összegét az alábbiak szerint bontjuk meg: 
 

• A Kiszombori Karátson Emília Óvoda (Kiszombor, József A. u. 19.) felújításának kiviteli 
munkáihoz 5.786.390.- Ft támogatást meghaladó költségek a saját forrás terhére kerülnek 
biztosításra.  

• A járulékos költségek (tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés), az eszközbeszerzés 
valamint a Védőnői szolgálat kivitelezéséhez szükséges költségek érdekében történt 
kifizetések 12.263.826.- Ft összege a támogatott tevékenység költségei között nem 
kerülnek figyelembe vételre. 
 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen és az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatásához 
kapcsolódó támogató okirat módosításának kezdeményezését hagyja jóvá. 
 

 
 
 
Kiszombor, 2017. november 21. 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 



 
 
 
Tárgy:  Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása támogató okirat módosításának kezdeményezése 
 
___/2017.(____) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása támogató okirat módosításának kezdeményezése tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. Az Önkormányzat – mint Kedvezményezett - a támogatói okirat (azonosító: 312162) 
szerinti célokat az alábbiak szerint kívánja módosítani: 
 
„4. cél önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása, fejlesztése, energetikai 
korszerűsítése”: 

- Kiszombori Karátson Emília Óvoda (Kiszombor, József A. u. 19.): 76.812.488.- Ft,  
- KSZGYI Kiszombor, Óbébai u. 11. szám alatti épülete: 24.492.712.- Ft, 
- Ady Endre Művelődési Ház (Kiszombor, Szegedi u. 13.): 10.694.800.- Ft. 

 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 108/2017. (VI. 16.) 
KNÖT határozatával döntött arról, hogy a „Kötelező önkormányzati feladat ellátásához 
kapcsolódó ingatlanok felújítása 2017” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatban a 
rendelkezésre álló támogatási összeghez a 2017. évi költségvetésében 18.050.216,- Ft saját 
forrást biztosít a tartalékkeret terhére. 
 
3. A támogató okirat módosításához a Döntés a „Kötelező önkormányzati feladat ellátásához 
kapcsolódó ingatlanok felújítása 2017” tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési 
eljárásban tárgyú 108/2017. (VI. 16.) KNÖT határozatban meghatározott saját forrás összegét 
az alábbiak szerint bontja meg: 
 

• A Kiszombori Karátson Emília Óvoda (Kiszombor, József A. u. 19.) felújításának 
kiviteli munkáihoz 5.786.390.- Ft támogatást meghaladó költségek a saját forrás 
terhére kerülnek biztosításra.  

• A járulékos költségek (tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés), az 
eszközbeszerzés valamint a Védőnői szolgálat kivitelezéséhez szükséges költségek 
érdekében történt kifizetések 12.263.826.- Ft összege a támogatott tevékenység 
költségei között nem kerülnek figyelembe véve. 

 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


