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kapcsolódó ingatlanok felújítása 2017”  
tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 187/2016.(VIII. 10.) KNÖT 
határozatában akként döntött, hogy 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 kíván benyújtani az alábbi 
önkormányzati tulajdonú épületekkel kapcsolatban: 
 

- Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos 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.). 

 
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 lebonyolítására a SZTÉMI Építész Iroda Kft. (6726 Szeged, Fő fasor 
82/A., képviseli: Dr. Szőllősi Béla ügyvezető) 600.000,- Ft + Áfa összegű árajánlatot adott.  

A közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § szerinti 
előzetes összefoglaló tájékoztató közzétételével induló nyílt eljárás.  

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 SZTÉMI Építész Iroda Kft. megbízását, a közbeszerzési eljárás megindítását, valamint 
az ajánlati felhívás jóváhagyását. 
 
Kiszombor, 2017. április 20. 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 



Tárgy:  „Kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó ingatlanok felújítása 2017” 
tárgyú építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
 
__/2017.(____) KNÖT h. 
 

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kötelező 
önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó ingatlanok felújítása 2017” tárgyú építési 
beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 113. §-a szerinti közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia a „Kötelező 
önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó ingatlanok felújítása 2017” tárgyban, ezért 
ezen közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízza a SZTÉMI Építész Iroda Kft-t (6726 
Szeged, Fő fasor 82/A., képviselő: Dr. Szőllősi Béla ügyvezető) – az árajánlatának 
megfelelően – 600.000,- Ft + ÁFA összegű megbízási díjért.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi költségvetésében a 
600.000,- Ft + ÁFA összeg eredeti előirányzatként a pályázat terhére megtervezésre került. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 
 
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:  „Kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó ingatlanok felújítása 2017” 
tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása 
 
___/2017.(____) KNÖT h. 
 

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kötelező 
önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó ingatlanok felújítása 2017” tárgyú projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 113. §-a szerinti közbeszerzési eljárást indít, amelynek  
tárgya: „Kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó ingatlanok felújítása 2017”, 
becsült értéke: nettó……. millió 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 „Kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó 
ingatlanok felújítása 2017” tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban 
 
__/2017.(____) KNÖT h. 
 

3. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kötelező 
önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó ingatlanok felújítása 2017” 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 113. §-a szerinti 
közbeszerzési eljárás megindításáról döntött, amelynek  
tárgya: „Kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó ingatlanok felújítása 2017”, 
becsült értéke: nettó…..millió 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 
 


