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KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 91/2010.(IV. 8.) KNÖT. 
határozatában a „Horgásztó és környezetének megújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési 
eljárásban a nyertes ajánlattevınek a Marosdömper Kft.-t (6723 Szeged, Római krt. 21.) 
(továbbiakban: Vállalkozó) állapította meg. 
 

A Kiszombor Vályogos-tó rekonstrukciós munkáinak idıközi garanciális felülvizsgálata 
2011. április 28-án megtörtént - több garanciális hiányosság merült fel -, melyrıl jegyzıkönyv 
készült. A felülvizsgálaton a Vállalkozó képviseletében - a szabályszerő meghívás ellenére - 
senki nem jelent meg, az ezt követıen megküldött jegyzıkönyvet sem vették át.  
A tárgyi beruházás építési munkáival kapcsolatba hozható hibák a rendeltetésszerő 
használatot közvetlen, illetve közvetve befolyásolják, ezért a Vállalkozónak jótállási 
kötelezettsége terhére gondoskodnia kell azok kijavításáról, pótlásáról.  
A jótállási idıszakban elıfordult hibák, hiányosságok megszüntetésére meghatározott 
idıpont: 2011. május 15. volt. 
A fenti határidıig a hibák és hiányosságok elhárítását a Vállalkozó nem végezte el, így a 
Vállalkozóval kötött szerzıdés alapján a jótállási garancia terhére, az Önkormányzat a 
munkákat harmadik féllel elvégeztetheti. A jótállási garancia összege 897.182,- Ft.  
 

A hibák, hiányosságok megszüntetésére az alábbi vállalkozóktól kértünk árajánlatot: 
- Simplex Épker Kft. (6000 Kecskemét, Kada Elek u. 12.), 
- FöldÉp Kft. (6728 Szeged, Külterület 4.). 
 

A Simplex Épker Kft. nettó 6.132.965,- Ft, a FöldÉp Kft. nettó 1.315.000,- Ft összegő 
árajánlatot adott a munkák elvégzésére. 
 
Katona Zsolt mőszaki ellenır a FöldÉp Kft. ajánlatát átdolgozta és az általa korrigált 
elfogadásra javasolt nettó összeg 722.280,- Ft. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést vitassa meg és hozza meg 
döntését. 
 
Kiszombor, 2011. május 25. 

 



Tisztelettel: 
Szegvári Ernıné 

 polgármester 
Tárgy: Vályogos-tó rekonstrukciós munkáival kapcsolatba hozható hibák kijavítása, pótlása 
 
_____/2011.(V. 31.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Vályogos-tó 
rekonstrukciós munkáival kapcsolatba hozható hibák kijavítása, pótlása tárgyú elıterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 91/2010.(IV. 8.) KNÖT. 
határozatában a „Horgásztó és környezetének megújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési 
eljárásban a nyertes ajánlattevınek a Marosdömper Kft.-t (6723 Szeged, Római krt. 21.) 
(továbbiakban: Vállalkozó) állapította meg. 
A Kiszombor Vályogos-tó rekonstrukciós munkáinak idıközi garanciális felülvizsgálata során 
több garanciális hiányosság merült fel, mely hibák a rendeltetésszerő használatot közvetlen, 
illetve közvetve befolyásolják, ezért a Vállalkozónak jótállási kötelezettsége terhére 
gondoskodnia kellene azok kijavításáról, pótlásáról, melynek többszöri megkeresés ellenére 
sem tett eleget. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a fentiekre figyelemmel 
megrendeli az önkormányzat tulajdonában lévı Kiszombor Vályogos-tó rekonstrukciós 
munkáival kapcsolatban felmerült garanciális hiányosságok elvégzését a FöldÉp Kft.-tıl 
(6728 Szeged, Külterület 4. képviselı: Fogarasi István ügyvezetı) – a mőszaki ellenır által 
javasolt - 722.280,- Ft + Áfa, bruttó 902.850,- Ft összegben. 
 
A Képviselı-testület a fenti összeget a Vállalkozóval kötött szerzıdés alapján a jótállási 
garancia terhére biztosítja.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a vállalkozási szerzıdés 
aláírására. 
 
A határozatról értesül: 

- FöldÉp Kft. 6728 Szeged, Külterület 4. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

















FÖLDÉP KFT. KORRIGÁLT, ELFOGADÁSRA JAVASOLT AJÁNLATA 
 
 
1., ZT1 kicsatlakozásnál mikro-tereprendezés elvégzése kövek, betondarabok kézi győjtése 
(feltétlenül fontos, baleset elkerülését szem elıtt tartva) 11.200,- Ft 
 gépi felület rendezés 
 3 ó x 7.000,- Ft 21.000,- Ft 
 
 Humuszbeszállítás gépi terítéssel (helyi anyag-nyerıhely) 
 150 m2 x 0,10 = 15 m3 
 15 m3 x 1.200,- Ft 18.000,- Ft 
 
2., 2 db magyar kıris ültetése 2.500,- Ft/db áron 5.000,- Ft 
 
3., 4-es számú elızı ZT1 záportó TM 42-es mőtárgy NA 50-es t 0 50-es betoncsı és 
folyásfenék javítása 
  45.000,- Ft 
 
4., TM-42-es mőtárgy utófenék burkolat javítása  35.000,- Ft 
 
5., A 4-es elıtó környezetének mikró felületrendezése földfeltöltéssel BOBCAT típusú géppel 
 8 m3 föld pótlással 23.000,- Ft 
 
6., 3-as számú elıtó fölötti töltés pótlása föld beszállítással BOBCAT típusú géppel, kézi 
bedolgozással, tömörítéssel, szintezéssel, erısítı cölöpözéssel (50 m2), 3-as számú elıtó fölött 
földfeltöltés-füvesítés (260m2), ZT1 és ZT2-es tavak körüli területre termıföld terítése, 
tápanyag-utánpótlással (330m2) 
 Teljes terület 640 m2 (64m3) 510.080,- Ft 
 
7., Csipkési TMCS jelő mőtárgynál, mőtárgy körüli föld bontása, tömörítése 
  54.000,- Ft 
(vélemények szerint tömörítetlenségi probléma a víz szivárgásának oka. A mőtárgy 
állapotának valós feltárása nélkül egyéb munkákra árat mondani nem áll módomban.) 
 
 
Összesen: 722.280,- Ft + ÁFA 
 
Bruttó:             902.850,- Ft 
 
 


