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___________________________________________________________________________ 
Üsz.: 22-53/2016.    Tárgy: Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti 
       Intézmény udvarán fedett kerti kiülő 
       elkészítésének megrendelése 
      Mell.: 3 pld. árajánlat 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                 Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete évek óta tervezi az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Kiszombor, Óbébai u. 11. szám alatti Kiszombori Szociális 
és Gyermekjóléti Intézmény udvarán fedett kerti kiülő, valamint ehhez kapcsolódóan asztalok 
és padok megrendelését. 
 
A fenti munkák elkészítésére az alábbi árajánlatokat érkeztek: 

- a PA-RA Fatelep (6917 Nagyér, Szabadság u. 27.) 1.724.505,- Ft + Áfa, azaz bruttó 
2.190.121,- Ft, 

- a K-Bauwerk Építő- és Szerelőipari Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 53.) 
1.900.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 2.413.000,- Ft, 

- az ALP-FAVILL ’96 Építőipari és Szolgáltató Kft. (6724 Szeged, Kenyérgyári út 4.) 
1.974.000,- + Áfa, azaz bruttó 2.506.980,- Ft összegben. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a döntését az 
előterjesztés tárgyában meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2016. március 24. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné  
           polgármester 
 



Tárgy: Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény udvarán fedett kerti kiülő 
elkészítésének megrendelése 
 
___/2016.(III. 29.) KNÖT h. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombori 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény udvarán fedett kerti kiülő elkészítésének megrendelése 
tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában lévő, Kiszombor, Óbébai u. 11. szám alatti Kiszombori Szociális 
és Gyermekjóléti Intézmény udvarán fedett kerti kiülő, asztalok és padok elkészítését 
megrendeli a  

PA-RA Fateleptől 
(6917 Nagyér, Szabadság u. 27., képviseli: Panyor István) 

az árajánlat szerinti 1.724.505,- Ft + Áfa, mindösszesen bruttó 2.190.121,- Ft összegben. 
 
A Képviselő-testület a fedett kerti kiülő, asztalok és padok elkészítésének költségét bruttó 
2.190.121,- Ft összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére 
biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a PA-RA Fateleppel 
a vállalkozási szerződést kösse meg. 
 
A határozatról értesül: 
- PA-RA Fatelep 6917 Nagyér, Szabadság u. 27. 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 



      PA-RA Fatelep 
6917 Nagyér Szabadság u.27. 
    adó.sz: 58037814-2-26 
       nyílvt.sz.05409758 
    Sz:57400303-13840947 
tel:62/299 666, M:20/9520 015 
E-mail:parafatelep@freemail. 

 
                                                                 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
                                                                 6775 Kiszombor Nagyszentmiklósi u.8. 
 
Tárgy: árajánlat 
 
Az önök által kért , fedett kerti pihenő elkészítésére az alábbi ajánlatot teszem. 
 
Megvalósulási hely : 6775 Kiszombor Óbébai u. 11. Hrsz.:545/2 
 
A kiülő kivitelezése eltér a Szuda György tervező által készített engedélyezési tervtől, a 
megbízó kérése alapján! 
Alapozási méret: 880x660 
Komplett tetősík méret : 82.5 m2 
 
Lucfenyőből készült , fedett terasz , 15x15x300 cm fenyő oszlop ,oszloptartó vasakra  
szerelve, tetőszerkezet hornyolt hódfarkú íves , téglavörös cseréppel fedve tetőfólia nélkül ,        
2 vége hajópadlóval lezárva ,   festve, helyszínen készre szerelve. A kerti pihenő fenyő 
szerkezete gyalulva készül. 
A kerti pihenő alapozását és burkolását az ajánlat nem tartalmazza. 
 
Anyag: fenyő fűrészárú 4,5 m3                                          283 500,- 
            fózólt hajópadló 16  m2                                            41 600,-    
            gyalult cserépléc 480 fm                                          72 000,- 
           hornyolt hódfarkú téglavörös cserép  1848 db       225 545,- 
           gerinc cserép 30 db                                                   38 100,- 
           oszloptartó vas                                                          23 840,- 
           menetes szár 12-es anya , alátét                                 5 440,-  
          faszerkezeti csavar                                                      2 600,- 
          állvány csavar                                                             4 400,- 
         65-ös , 200-as szög                                                      3 870,- 
         eső csatorna , lefolyó és tartó vas                             26 620,- 
         bori vastag, vizes lazúr                                              42 990,- 
                                                                  anyag nettó:     770 505,- 
 
Munkadíj:  amely tartalmazza a fenyő fűrészárú elkészítését , / gyalulás, marás, csiszolás, 
szabás ,  festés , szerelés a helyszínen, fedését cseréppel: 
                                                             munkadíj nettó:   654 000,- 
 
 
6 db akác asztal, 12 db akác pad elkészítése festve:       300 000,- 
 



A terasz anyag és munkadíja valamint az akác asztalok és padok  összes 
bekerülési költsége:              
 
 
                                                                nettó :                      1 724 505,- 
                                                                27% áfa:                    465 616,- 
                                                               bruttó:                      2 190 121,- 
 
 
 
Az ajánlat érvényessége: 2016.április.30. 
Az anyag árak változhatnak az EUR-FT árfolyamnak megfelelően. 
Az árak magyar forintban értendők. 
A szállításról a kivitelező gondoskodik. 
 
 
 
Nagyér,2016.március.23. 
 
 
                                                                               Panyor István 
 
                                                                    
                                                      
 
 
 
 



 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
6775 Kiszombor Nagyszentmiklósi u.8. 
 
 
Tárgy:  Fedett kerti pihenő kialakítása (Kiszombor ) 
 
 
 Köszönettel vettük, hogy megtisztelték cégünket árajánlat kérésükkel, a  
tárgyi projekt kivitelezési munkáira. 
 
 Kivitelezői árajánlatunkat az alábbiak szerint adjuk meg: 
 

- Alapozási munkák: Megrendelő biztosítja 
- Fedett kerti pihenő kivitelezése gyalult fenyőfa szerkezettel,alátét héjazat 

nélküli félköríves hódfarkú cserép fedéssel,fa szerkezet komplett 
lazúrozásával,akác bútorzattal 
 
 

Kivitelezési költség: 1.900.000.- + Áfa 27% 
 

azaz: Egymillió-kilencszázezer Ft + Áfa 27% 
 

Árajánlatunk tartalmaz minden járulékos költséget a kivitelezés 
megvalósításához. Ajánlatunkat 60 napig tartjuk fent. 

 
 
Hódmezővásárhely, 2016 március 23.                                                         
 
                                                         

 



 


