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KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 67/2016.(III. 29.) KNÖT 
határozatában döntött arról, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által 
beadott KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0012 projektszámú pályázat fenntartási időszakában, 
Kiszombor településen rekultivált települési szilárd hulladéklerakó 2015. évi összefoglaló 
jelentésének elkészítését megrendeli a DENKSTATT Hungary Kft.-től bruttó 415.925,- Ft 
összegben. 
 
A jelentés elkészítésének költségét magasnak ítéltük, így a 2015. évi összefoglaló jelentés 
elkészítésére vonatkozóan az NNK Kft.-től (4025 Debrecen, Iskola u. 3., képviseli: Kozák 
János ügyvezető) kértünk árajánlatot, mely alapján 164.000,- Ft + Áfa, mindösszesen bruttó 
208.280,- Ft összegért végeznék el a hulladéklerakó utógondozási feladatait. A vállalási ár 
szintén tartalmazza a vízvizsgálatot, a süllyedésmérést és a jelentésírást. 
 
A DENKSTATT Hungary Kft. (a továbbiakban: Kft.) az árajánlatában szereplő egységárat 
úgy tudta vállalni, ha az érintett 27 település önkormányzata közül legalább 10 önkormányzat 
megrendeli a rekultivált települési szilárd hulladéklerakó éves összefoglaló jelentésének 
elkészítését. 
 
A Kft. értesítette Önkormányzatunkat, hogy a szándéknyilatkozatok ellenére több település 
visszalépett, illetve késve jelentkezett, emiatt a megvalósítás gazdaságossága az elvárttól jóval 
elmarad, így nem áll módjukban végrehajtani a kiküldött árajánlatban foglaltakat. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az előterjesztés 
tárgyában döntését meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2016. április 21. 
 
       Tisztelettel: 
 
          Szegvári Ernőné 
            polgármester 
 



Tárgy: Rekultivált települési szilárd hulladéklerakó éves összefoglaló jelentés elkészítésének 
megrendelése az NNK Kft.-től 
 
___/2016.(IV. 26.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a rekultivált 
települési szilárd hulladéklerakó éves összefoglaló jelentés elkészítésének megrendelése az 
NNK Kft.-től tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás által beadott KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0012 projektszámú 
pályázat fenntartási időszakában, Kiszombor településen rekultivált települési szilárd 
hulladéklerakó 2015. évi összefoglaló jelentésének elkészítését megrendeli az NNK Kft.-től 
(4025 Debrecen, Iskola u. 3.) az árajánlata szerinti 164.000,- Ft + Áfa, mindösszesen bruttó 
208.280,- Ft összegben. 
 
2. A Képviselő-testület a fenti összeget az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 
tartalékkeret terhére biztosítja. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 
 
4. A Képviselő-testület a fentiekre tekintettel a „Rekultivált települési szilárd hulladéklerakó 
éves összefoglaló jelentés elkészítésének megrendelése” tárgyú 67/2016.(III. 29.) KNÖT 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
A határozatról értesül:  
- NNK Kft. 
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző  
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 
 


