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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  

      Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltatóház (Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 7.) elektromos hálózatának felújítása tárgyú 169/2019. (XI. 26.) KNÖT 
határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő, 6775 Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti Szolgáltatóház elektromos hálózatának felújítását 
szükségesnek tartja és felkérte a polgármestert arra, hogy a felújításhoz szükséges 
tervdokumentáció és az azon alapuló költségvetés elkészítése iránt intézkedjen, valamint a 
beérkezett költségvetést követő képviselő-testületi ülésen ismertesse az abban foglaltakat. 
 
Igaz Mihály okl. építőmérnök elvégezte a Szolgáltatóház földszinti és emeleti felmérését, és az 

alaprajzok (állapottervek) elkészítését. 

 

Az állapotterv alapján Csertus Sándor villamos tervező elkészítette a Szolgáltatóház földszinti 
elektromos felújítására és a felújításra nem kerülő emelet elektromos ellátására vonatkozó 
tervdokumentációt, valamint a felújítás tervezői költségvetését.  
A tervezői költségbecslés alapján a kivitelezés költsége 4 681 838 Ft+ ÁFA, azaz bruttó 
5 945 826 Ft. Ez magában foglalja a földszinten új elektromos hálózat kiépítését műanyag 
kábelcsatornában, az összes elektromos szerelvény és lámpatest cseréjét, új kismegszakítók és 
kiselosztók beépítését, érintésvédelmi jegyzőkönyvek elkészítését.  
Az emeleten található elektromos hálózat a jelenlegi előírásoknak megfelel, azok felújítása nem 
szükséges.  

 
Az épület elektromos hálózatának felújítási munkáinak elvégzésére 3 árajánlat bekérése 
szükséges.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2020. február 19.  
       Tisztelettel: 
 

             Szirbik Imre 
           alpolgármester 
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HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatt található Szolgáltatóház elektromos hálózatának felújítási 
munkáira ajánlattevők kiválasztása tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:  
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatt található Szolgáltatóház elektromos hálózatának 
felújítási munkáinak elvégzésére az alábbi ajánlattevőket választja ki és kéri meg őket ajánlatuk 
megküldésére:  

 
1. 
2. 
3.   
 

 
 

A határozatról értesül: 
- Szirbik Imre alpolgármester 
- Tenczerné Bajusz Ilona jegyzői jogkörben eljáró Igazgatási Csoportvezető 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


