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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 83/2016.(IV. 18.) KNÖT 
határozatában akként döntött, hogy Magyarország Kormányának felhívására a „Társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú TOP-1.2.1-15 kódszámú 
felhívásra „A kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása” címmel pályázatot kíván 
benyújtani. 

 
Tekintettel arra, hogy a beruházás nettó értéke eléri a közbeszerzési értékhatárt (építési beruházás 
esetén 25 millió Ft), Kiszombor Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési eljárás lefolytatására 
kötelezett, mely eljárás nélkül a projekt nem valósulhat meg.  

A közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § szerinti 
eljárás.  

A közbeszerzés becsült értéke: nettó 70.541.270 Ft (tervezői költségvetés) 

Az ajánlati felhívás a testületi ülést megelőzően kerül kiosztásra. 
 
A Bírálóbizottságot az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata alapján a polgármester jelöli ki. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Javaslom a közbeszerzési eljárás megindítását, valamint az ajánlati felhívás jóváhagyását. 
 
Kiszombor, 2017. október 26. 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 



 
 
 
Tárgy:  „A kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása” tárgyú projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása 
 
___/2017.(____) KNÖT h. 
 

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „A 
kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása” tárgyú projekthez kapcsolódó 
közbeszerzési eljárás tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárást indít, amelynek  
tárgya: „A kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása”, 
becsült értéke: nettó 70.541.270 Ft. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ajánlati felhívást az alábbi 
ajánlattevők részére küldi meg:  
- 
- 
- 
 
 
A határozatról értesül:  
- SZTÉMI Építész Iroda Kft. 
  (6726 Szeged, Fő fasor u. 82/A., képviselő: Dr. Szőllősi Béla ügyvezető) 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 



Tárgy: Ajánlati felhívás a „A kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása” tárgyú 
projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban 
 
__/2017.(____) KNÖT h. 
 

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „A 
kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása” tárgyú projekthez kapcsolódó 
közbeszerzési eljárás tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete __/2017.(___) KNÖT 
határozatával a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. §-a szerinti 
közbeszerzési eljárás megindításáról döntött, amelynek  
tárgya: „A kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása”, 
becsült értéke: nettó 70.541.270 Ft. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az SZTÉMI Építész Iroda Kft. (6726 Szeged, Fő fasor u. 82/A., képviselő: Dr. 
Szőllősi Béla ügyvezető) által elkészített Ajánlati felhívással a mellékelt tartalom szerint 
egyetért. 
 
Az Ajánlati felhívás a jelen határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül:  
- SZTÉMI Építész Iroda Kft. 
  (6726 Szeged, Fő fasor u. 82/A., képviselő: Dr. Szőllősi Béla ügyvezető) 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


