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       című pályázat benyújtása 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A TOP-3.2.1-15 kódszámú, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú 
felhívásra pályázatot lehet benyújtani önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-
központú fejlesztésére, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által. 
 
A pályázatból az önkormányzati tulajdonú Kiszombor, Rákóczi u. 8. szám alatti ingatlanban 
kialakítandó bölcsőde és a Kiszombor, Szegedi u. 2. szám alatt található fogorvosi rendelő 
épületének energetikai korszerűsítése valósulhat meg. 
 
A tervezett beruházási költségek: 

− bölcsőde bruttó 55.009.802,- Ft,  
− fogorvosi rendelő bruttó 21.310.198,- Ft. 

 
A pályázat benyújtásához szükséges elkészíttetni:  

- az épületenergetikai tanúsítványt az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 
szóló 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet alapján,  

- az épületenergetikai átvilágítást,  
- a projekt tervet, 
- műszaki tervek díjait, költségvetést. 

 
A fenti dokumentumok elkészítésére vonatkozóan az alábbi cégektől kértünk árajánlatokat, 
melyek az alábbiak: 

� Euro M-Érték Pénzügyi Tanácsadó és Befektető Kft. (1065 Budapest, Révay köz 4., 
telephely: 6720 Szeged, Vár u. 7.) bruttó 4.250.000,- Ft; 

� Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. (1054 Budapest, Báthori utca 3.) bruttó 
4.370.000,- Ft, 

� NABAGO Kft. (1054 Budapest, Akadémia u. 11.) árajánlata a Képviselő-testület 
ülésén kerül ismertetésre. 

 
A pályázat költségvetését a 2. számú határozati javaslat tartalmazza. 
 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntését a 
dokumentum elkészítésének megrendelése és a pályázat benyújtása tárgyában meghozni 
szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2016. június 23. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné  
           polgármester 



Tárgy: Pályázat benyújtásához kapcsolódó dokumentumok elkészítésének megrendelése – az 
„Energetikai beruházások Kiszomboron” tárgyú pályázathoz 
 
___/2016.(VI. 28.) KNÖT h. 

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Energetikai 
beruházások Kiszomboron” című pályázat benyújtása tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy a 
TOP-3.2.1-15 kódszámú, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívásra 
„Energetikai beruházások Kiszomboron” tárgyú pályázatot kíván benyújtani. 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a pályázat 
benyújtásához kapcsolódó dokumentumok elkészítését az ______________________ 
(___________________ képviseli:_______) - az árajánlata szerinti – _______,- Ft + Áfa, 
azaz bruttó _______,- Ft összegért. 
 
3. A Képviselő-testület a fenti összeget az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 
felhalmozási tartalék terhére, nyertes pályázat esetén a pályázati támogatásból biztosítja. 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához kapcsolódó dokumentumok elkészítésére vonatkozó megbízási szerződést 
megkösse. 
 
A határozatról értesül:  
- __________________________ 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 



Tárgy: „Energetikai beruházások Kiszomboron” tárgyú pályázat benyújtása 
 
____/2016.(VI. 28.) KNÖT h. 

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Energetikai 
beruházások Kiszomboron” című pályázat benyújtása tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy 
Magyarország Kormányának felhívására, TOP-3.2.1-15 kódszámú, önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése című felhívásra az „Energetikai beruházások Kiszomboron” tárgyú 
pályázatot kíván benyújtani az önkormányzati tulajdonú Kiszombor, Rákóczi u. 8. szám alatti 
ingatlanban kialakítandó bölcsőde és a Kiszombor, Szegedi u. 2. szám alatt található 
fogorvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítésére. 
A támogatás a beruházáshoz szükséges összeg 100 %-áig igényelhető. 
 
A Képviselő-testület a benyújtandó pályázat költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 

Projekt költségvetése 
Költségek Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg 

projekt előkészítés, 
tervezés 

3.346.457,- Ft 903.543,- Ft 4.250.000,- Ft 

közbeszerzés 669.291,- Ft 180.709,- Ft 850.000,- Ft 
műszaki ellenőr 669.291,- Ft 180.709,- Ft 850.000,- Ft 
képzéshez 
kapcsolódó költségek 

 
334.646,- Ft 

 
90.354,- Ft 

 
425.000,- Ft 

projektmenedzsment 2.103.120,- Ft 0,- Ft 2.125.000,- Ft 
tájékoztatás, 
nyilvánosság 
biztosítása 

 
 

141.732,- Ft 

 
 

38.268,- Ft 

 
 

180.000,- Ft 
beruházás 60.111.717,- Ft 16.230.163,- Ft 76.320.000,- Ft 
projekt költsége 
összesen 

 
67.376.254,- Ft 

 
17.623.746,- Ft 

 
85.000.000,- Ft 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernőné polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat, illetve 
jognyilatkozatokat aláírja, a pályázatot nyújtsa be. 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


