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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

A településen lévő motorsziréna a lakosság mozgósítását szolgálja vészhelyzet idején, mint 
fontos katasztrófavédelmi berendezés. (helye: Kiszombor, Nagyszentmiklósi utca Maroshús 
Kft. épülete mögötti terület) A motorsziréna létesítése óta eltelt időszakban a berendezéssel 
kapcsolatos  műszaki  elvárások  már  megváltoztak,  a  ma  már  elavult,  régi  szerkezet  és 
tartóoszlop felújítása időszerűvé vált, hogy az a korszerű követelményeknek megfeleljen és a 
szükséges helyzetben megbízhatóan működjön.

A  javasolt  felújítás  első  lépésben  a  tartóoszlopot  érinti.  A  jelenlegi  vasoszlop  helyébe 
betonágyban  felállított  vasbetonoszlop  kerülne.  A  felépítmény  (tető,  vezérlőszekrény, 
motorsziréna,  toldó,  betápláló  kábel)  jelenleg  1  kW  teljesítményű  motorsziréna.  Az  új 
felépítmény  ezzel  szemben  nemcsak  teljesítményében,  de  felforgatása,  tömege  és 
toldószerkezete  tekintetében  is  más.  Teljesítménye  3,5  kW,  speciális  (egyedileg)  gyártott 
toldó szerkezettel szerelhető.  A vasoszlop is csak tömegesen gyártott toldóval készül, melyet 
ki kell cserélni az egyedire. 
A motorsziréna  cseréje  4  fázisban  történne,  oszlopcsere,  a  felépítmény  felszerelése  az  új 
oszlopra, a felépítmény feszültség alá helyezése és a régi felépítmény áramtalanítása, végül a 
régi felépítmény leszerelése, a régi oszlop elbontása, vagy meghagyása.

A  felépítmény  felhelyezésével  összefüggő  költségekből  a  tetőt,  a  vezérlőszekrényt,  a 
motorszirénát a Katasztrófavédelem biztosítja saját költségvetéséből. 
A felépítménnyel kapcsolatos költségekből az önkormányzatot terhelné a toldó és a betápláló 
kábel költsége, a toldó és a szerelési költségek a telepítést végző cég előzetes becslése alapján 
ÁFÁ-val terhelt összege kb. 72.000,-Ft. 
A  vasbetonoszlop  telepítését  a  DÉMÁSZ  Primavill  Kft.  végzi,  a  bekerülési  összegre  a 
helyszíni felmérést  követően nyilatkoznak.  Ehhez járulhat még a régi szerkezet és oszlop 
elbontásával járó költség. 

Tisztelt  Képviselő-testület!  A  motorsziréna  felújítása  a  lakosság  biztonságát,  a 
katasztrófavédelmet szolgáló szükséges beruházás, melynek egy részét a Katasztrófavédelem 
biztosítja. Kérem, hogy a felújítással a Tisztelt Testület értsen egyet és biztosítsa a felújítás 
önkormányzatot terhelő költségeit. 

Kiszombor, 2012. november 21.
Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester
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HATÁROZATI  JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a motorsziréna 
felújítása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a településen lévő 
motorsziréna felújításával, mivel az szükséges a katasztrófavédelmi feladatok ellátásához és 
ennek  érdekében  együtt  kíván  működni  a  Csongrád  Megyei  Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal.  

2.  A  Képviselő-testület  a  motorsziréna  felújításával  összefüggésben  a  felépítménnyel 
kapcsolatos  költségekből  az  önkormányzatot  terhelő  a  toldó  és  a  betápláló  kábellel 
kapcsolatos  költségek,  továbbá  a  vasbeton  tartóoszlop  telepítésével,  valamint  a  régi 
berendezés  leszerelésével  összefüggő  költségek  vállalására  vonatkozó  döntést  a  telepítést 
végző DÉMÁSZ Primavill Kft. árajánlata ismeretében hozza meg. 

3. A Képviselő-testület  felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert,  hogy a motorsziréna 
felújításával kapcsolatban a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, valamint a 
kivitelezésben  résztvevő  Specifik  Kft-vel  és  a  DÉMÁSZ  Primavill  Kft-vel  vegye  fel  a 
kapcsolatot,  a  DÉMÁSZ  Primavill  Kft.  árajánlatát  és  a  felújítással  kapcsolatos 
önkormányzatot terhelő költségeket döntésre terjessze elő.

A határozatról értesül:
- Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár


