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KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
hirdetett, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 
melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerint „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásra” kiírásra - c) pontja tartalmazza a belterületi utak, járdák, hidak 
felújítását - benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az előkészítésre és műszaki ellenőrzésre 
az alábbi ajánlatok érkeztek: 
 
A Kiszombor, József Attila utca – mint tömegközlekedés által igénybe vett önkormányzati 
tulajdonú út – felújítására benyújtandó pályázathoz az előkészítési munkálatok elvégzésére a 
KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. az alábbi ajánlatot nyújtotta be:  
 

200.000,- Ft + áfa vállalási díjért vállalja a pályázat előkészítési munka elvégzését. 
 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a József Attila utca (320 m hosszú) útburkolat 
felújításhoz műszaki ellenőr alkalmazása is szükséges. Moldován Attila ev. nyújtott be 
ajánlatot az alábbiak szerint: 
 

160.000,- Ft vállalási díjért vállalja a műszaki ellenőri munkát.  
 
A mellékelt árajánlatok alapján javaslom, hogy a KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató 
Kft-t a Képviselő-testület bízza meg az előkészítési munka feladatainak ellátásával, illetve 
nyertes pályázat esetén Moldován Attilát a műszaki ellenőri feladat ellátásával.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2017. április 20. 
       Tisztelettel: 
 
          Szegvári Ernőné 
            polgármester 



 
 
Tárgy: A tömegközlekedés által igénybe vett út felújítására benyújtandó pályázathoz 
kapcsolódó feladatok – előkészítési munkák 
 
___/2017.(_____) KNÖT h. 
 

1. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a   
tömegközlekedés által igénybe vett út felújítására benyújtandó pályázathoz kapcsolódó 
feladatok tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy 
megbízza a KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft-t (5600 Békéscsaba, Gyümölcsös 
u. 25., képv.: Moldován Attila ügyvezető) a Kiszombor, József Attila utca – mint 
tömegközlekedés által igénybe vett önkormányzati tulajdonú út – útburkolat felújításának 
pályázati előkészítési munkálataival – az árajánlata szerinti – 
 

200.000,- Ft + áfa összegért. 
 
A Képviselő-testület a fenti összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 
tartalékkeret terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a fentiekkel kapcsolatos 
szerződés aláírására. 
 
A határozatról értesül: 
- KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tárgy: A tömegközlekedés által igénybe vett út felújítására benyújtandó pályázathoz 
kapcsolódó feladatok - műszaki ellenőri feladatok 
 
___/2017.(_____) KNÖT h. 
 

2. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a   
tömegközlekedés által igénybe vett út felújítására benyújtandó pályázathoz kapcsolódó 
feladatok tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy 
megbízza Moldován Attila egyéni vállalkozót (5600 Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25.) a József 
Attila utca – mint tömegközlekedés által igénybe vett önkormányzati tulajdonú út – útburkolat 
felújításával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátásával – az árajánlata szerinti - 
 

160.000,- Ft (áfa-mentes) vállalási díjért. 
 
A Képviselő-testület a fenti összeget nyertes pályázat esetén az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a fentiekkel kapcsolatos 
szerződés aláírására. 
 
A határozatról értesül: 
- Moldován Attila ev. 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 


