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      Mell.: 1 pld. árajánlat 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 38/2016.(II. 23.) KNÖT 
határozatában döntött arról, hogy szükségesnek tartja az Önkormányzat tulajdonában lévő 
Kiszombor, Szegedi u. 2/C. szám alatti (gyógyszertár, orvosi rendelő) épületben, valamint a 
Kiszombor, Szegedi u. 2. szám alatti védőnői szolgálat épületrészében lévő nyílászárók 
cseréjét. A beérkezett árajánlatok közül az Alp-Favill ’96 Kft. által benyújtott árajánlat 
megfelel az ajánlati felhívásban foglaltaknak és a megfelelő árajánlatok közül ezen árajánlat 
tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást.  
 
A nyílászárók cseréjére vonatkozó műszaki ellenőri tevékenység ellátására a SZTÉMI Építész 
Iroda Kft. (6726 Szeged, Fő fasor 82/A., képviseli: Dr. Szőllősi Béla ügyvezető) 50.000,- Ft + 
Áfa összegű árajánlatot adott.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2016. március 24. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné  
           polgármester 



Tárgy:  „Önkormányzati feladat ellátását szolgáló épületek nyílászáróinak cseréje” tárgyú 
építési beruházás műszaki ellenőri tevékenységének ellátása 
 
__/2016. (III. 29.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
„Önkormányzati feladat ellátását szolgáló épületek nyílászáróinak cseréje” tárgyú építési 
beruházás műszaki ellenőri tevékenységének ellátása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában lévő Kiszombor, Szegedi u. 2/C. szám alatti (gyógyszertár, orvosi rendelő) 
épületben, valamint a Kiszombor, Szegedi u. 2. szám alatti védőnői szolgálat épületrészében 
lévő nyílászárók cseréjével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok elvégzésével megbízza az 
SZTÉMI Építész Iroda Kft-t (6726 Szeged, Fő fasor 82/A., képviselő: Dr. Szőllősi Béla 
ügyvezető) – az árajánlatának megfelelően  –  50.000,- Ft + ÁFA összegű megbízási díjért.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50.000,- Ft + ÁFA 
összeget 2016. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- SZTÉMI Építész Iroda Kft. 6726 Szeged, Fő fasor 82/A. 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 



 


