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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
                   Képviselő-testülete 

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat
költségvetési  rendeletének  elfogadásakor  döntött  arról,  hogy  a  település  területén  4
gyalogátkelőhely megépítését kívánja megvalósítani 6.024 e Ft költségen. 

A hatósággal történt egyeztetés alapján korszerűségi felülvizsgálat elvégzése, valamint közmű
egyeztetések  lefolytatása  szükséges.  A  KÖVIMET  Mérnöki  Tervező  és  Szolgáltató  Kft.
ajánlatot nyújtott be 100.000,- Ft + áfa vállalási díjért a fenti munkák elvégzésére. 

A jogszabályi előírásoknak megfelelő gyalogátkelő létesítéséhez műszaki ellenőr alkalmazása
is  szükséges.  Moldován  Attila  ajánlatot  nyújtott  be  200.000,-  Ft  vállalási  díjért  műszaki
ellenőri munkára. 

A mellékelt árajánlatok alapján javaslom, hogy a KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató
Kft-t  a  Képviselő-testület  bízza  meg  korszerűségi  felülvizsgálat  és  közmű  egyeztetések
feladatainak ellátására, illetve Moldován Attilát műszaki ellenőri feladat ellátására. 

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  döntését
meghozni szíveskedjen.

Kiszombor, 2015. március 26.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
  polgármester







Tárgy: Gyalogátkelőhelyek létesítése - műszaki ellenőri feladatok

___/2015.(_____) KNÖT h.

1. HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a
gyalogátkelőhelyek létesítése 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
gyalogátkelőhelyek  létesítése  műszaki  ellenőri  feladatainak  elvégzésével  –  az  árajánlata
szerinti - 200.000,- Ft (ÁFA-mentes) összegért.

A Képviselő-testület a fenti összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésében diszkont
kincstárjegy értékesítés terhére biztosítja.

A határozatról értesül:
- Moldován Attila ev.
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár



Tárgy:  Gyalogátkelőhelyek  létesítése  -  korszerűségi  felülvizsgálat  és  közmű egyeztetések
feladatai

___/2015.(_____) KNÖT h.

2. HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a
gyalogátkelőhelyek létesítése 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  gyalogátkelőhelyek  létesítése  korszerűségi
felülvizsgálata  és  közmű  egyeztetések  feladatainak  elvégzésével  –  az  árajánlata  szerinti  -
100.000,- Ft + ÁFA összegért.

A Képviselő-testület a fenti összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésében diszkont
kincstárjegy értékesítés terhére biztosítja.

A határozatról értesül:
- KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft.
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár
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