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Üsz.: 22-43/2012.     Tárgy: Óvoda épület keleti szárnyának 

 hıszigetelésére vonatkozó 
 pályázathoz kapcsolódó 

         szerzıdések 
       Mell.: árajánlatok 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012.(III. 1.) BM rendelet alapján pályázat 
nyújtható be az Önkormányzat tulajdonát képezı Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília 
Napköziotthonos Óvoda (6775 Kiszombor, József A. u. 19.) épület keleti szárnyának 
hıszigetelésére. 
 
A pályázat benyújtásához szükséges: hıtechnikai méretezés - szigetelés vastagság 
meghatározás a tetıfödémen és a falakon, hıtechnikai számítás - a felújítással elérhetı 
megtakarítás évente és 2014-ig várhatóan, fénykép dokumentáció készítése a felújításról, 
árajánlat bekérése a költségek becsléséhez, valamint árazatlan költségvetés készítése. 
 
A fenti feladatok elvégzésére az Árkád Mőszaki Bt. (6400 Kiskunhalas, Gábor Áron u. 29., 
képviselı: Fekete Kornélia ügyvezetı) 150.000,- Ft + Áfa összegő árajánlatot adott. 
 
Eredményes pályázat esetén a munkák biztonságos és szakszerő elvégzéséhez mőszaki ellenır 
alkalmazása szükséges. A mőszaki ellenırzés elvégzéséhez a CSOMIBER Kft. (6720 Szeged, 
Arany J. u. 7.) képviseletében Honti György ügyvezetı 200.000 ,- Ft + Áfa összegő 
árajánlatot adott. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést vitassa meg és döntsön a 
tárgyában. 
 
 
Kiszombor, 2012. március 22. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernıné  
            polgármester 



Tárgy: Óvoda épület keleti szárnyának hıszigetelésére vonatkozó pályázathoz kapcsolódó 
vállalkozási szerzıdés  
 
____/2012.(III. 27.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az Óvoda 
épület keleti szárnyának hıszigetelésére vonatkozó pályázathoz kapcsolódó szerzıdések 
tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani 
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012.(III. 1.) BM rendelet alapján az 
Önkormányzat tulajdonát képezı Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos 
Óvoda (6775 Kiszombor, József A. u. 19.) épület keleti szárnyának hıszigetelésére. 
 
A Képviselı-testület a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok elkészítését 
megrendeli az Árkád Mőszaki Bt.-tıl (6400 Kiskunhalas, Gábor Áron u. 29., képviselı: 
Fekete Kornélia ügyvezetı) az ajánlatában adott 150.000,- Ft + Áfa vállalkozási díj ellenében. 
 
A Képviselı-testület a fenti összeget az önkormányzat 2012. költségvetésében a felhalmozási 
tartalék (diszkont kincstárjegy értékesítése) keret terhére biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a vállalkozási szerzıdés 
aláírására. 
 
A határozatról értesül: 
- Árkád Mőszaki Bt. 6400 Kiskunhalas, Gábor Áron u. 29. 
   Fekete Kornélia ügyvezetı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 



Tárgy: Óvoda épület keleti szárnyának hıszigetelésére vonatkozó pályázathoz kapcsolódó 
megbízási szerzıdés 
 
____/2012.(III. 27.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az Óvoda 
épület keleti szárnyának hıszigetelésére vonatkozó pályázathoz kapcsolódó szerzıdések 
tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani 
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012.(III. 1.) BM rendelet alapján az 
Önkormányzat tulajdonát képezı Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos 
Óvoda (6775 Kiszombor, József A. u. 19.) épület keleti szárnyának hıszigetelésére. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete nyertes pályázat esetén 
megbízza a Csomiber Kft-t (6720 Szeged, Arany J. u. 7., képviseli: Honti György ügyvezetı) 
az óvoda épület keleti szárnyának hıszigetelésével kapcsolatos mőszaki ellenırzési feladatok 
elvégzésével – az árajánlatának megfelelıen - 200.000,- Ft + Áfa összegő megbízási díjért. 
 
A Képviselı-testület a fenti összeget az önkormányzat 2012. költségvetésében a felhalmozási 
tartalék (diszkont kincstárjegy értékesítése) keret terhére biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a megbízási szerzıdés 
aláírására. 
 
A határozatról értesül: 
- Csomiber Kft. 6720 Szeged, Arany J. u. 7. 
   Honti György ügyvezetı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 



 



 
 
 
Kiszombor Község Önkormányzata 
 
KISZOMBOR 
Nagyszentmiklósi u. 8. 
 
Szegvári Ernıné polgármester Asszony részére 
 
 
 
Tárgy: árajánlat   
 
 
Tisztelt Polgármester Asszony! 
 
Az alábbiak szerint teszünk árajánlatot mőszaki ellenırzési munkára: 
 
Az ajánlat tárgya: 
 

Óvoda hıszigetelés. 
 
2.  Az ajánlatadás alapja: Ajánlatkérı levél. 
 
3. Az ajánlat tartalma: 
 
Mőszaki ellenırzés: 
- megvalósításhoz szükséges szerzıdések felülvizsgálata, véleményezése, 
- kivitelezések teljeskörő mőszaki ellenırzése, 
- számlák fogadása, az abban foglaltak mennyiségi-minıségi-számszaki 

ellenırzése, 
- pénzügyi és naturális teljesítésekrıl folyamatos nyilvántartás vezetése, 
- mőszaki és üzembehelyezési eljárások megszervezése, lefolytatása, 

kivitelezıvel és megbízóval az elszámolás lebonyolítása, 
- utófelülvizsgálatok lefolytatása, 
- intézkedések szavatossági hibák kijavíttatására, 
- mőszaki közremőködés beruházó jogi igényeinek érvényesítésében. 
 
 
 



4. Vállalási ár:   
 

Mőszaki ellenırzés:    200.000,- Ft 
27 % ÁFA        54.000,- Ft  

 Bruttó összeg:              254.000,- Ft 
 
 

Bízva ajánlatunk kedvezı elbírálásában és megköszönve megkeresésüket 
 
    tisztelettel: 
 
         

          
S z e g e d, 2012. március 21. 
 
 
 
 


