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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezet végrehajtásához kapcsolódó IV. intézkedéscsoportba tartozó a 
Maros-völgyi LEADER Egyesület által megfogalmazott „Kulturális, sport és szabadidıs célú 
terek kialakítása és fejlesztése” célterületen „Öltözık korszerősítése és bıvítése – I. ütem” 
címen 7.995.889,- Ft egyszeri jellegő, vissza nem térítendı támogatást nyert. Az 
önkormányzat tulajdonában lévı 1462 helyrajziszámú sporttelepen illemhely megépítéséhez 
7.405.889,- Ft összeg használható fel. A támogatási összegbıl 590.000,- Ft a pályázat 
lebonyolítására és a mőszaki ellenırzésre fordítandó. 
 
A megvalósításhoz szükséges önerı az Áfa összege, mely 2.158.890,- Ft.  
 
A Képviselı-testület 148/2012.(V. 29.) KNÖT és 181/2012.(VI. 13.) KNÖT határozataiban 
döntött arról, hogy a sporttelepfejlesztés I. ütemének megvalósítása céljából árajánlatokat kér. 
Az ajánlatok beadására nyitva álló határidıig (2012. június 21. napja 16 óra) az alábbi 
cégektıl érkeztek ajánlatok: 
 
- CsikaiSzer Kft. 
- Amandinus’99 Kft. 
- Jantó-Bau Holding Kft. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! A pénzügyi és mőszaki tartalom ellenırzése a testületi ülést 
megelızıen megtörténik, és ennek ismeretében kérem, az elıterjesztés tárgyában dönteni 
szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2012. június 21. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernıné 
           polgármester 



Tárgy: „Öltözık korszerősítése és bıvítése – I. ütem” – vállalkozó kiválasztása 
 
____/2012.(VI. 26.) KNÖT h. 

 
HATÁROZATI  JAVASLAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az „Öltözık 
korszerősítése és bıvítése – I. ütem”- vállalkozó kiválasztása tárgyú elıterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévı 1462 helyrajziszámú sporttelepen megvalósítani kívánt illemhely 
megépítését _________________ -tıl (______________) rendeli meg bruttó _________ Ft 
összegért, 
 
tekintettel arra, hogy a – beszerzési szabályzat alapján kiküldött -  ajánlattételi felhívásra 3 
ajánlat, azok közül __ érvényes ajánlat érkezett és a beérkezett érvényes ajánlatok közül a 
________________ által benyújtott ______ összegő ellenszolgáltatás a legalacsonyabb 
összegő az alábbiak szerint: 
 

______________________ 
és megfelel a felhívásban jóváhagyott formai, tartalmi és mőszaki követelményeknek. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az építés költségét a 
Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 
_______,- Ft támogatási összegbıl, valamint _______,- Ft összeget az önkormányzat 2012. 
évi költségvetésében eredeti elıirányzatában biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert, hogy a kiválasztott 
ajánlattevıvel a vállalkozási szerzıdést kösse meg. 
 
A határozatról értesül: 
- ajánlattevık 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


