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KISZOMBOR 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 

 
A Kiszombori Közösségi Nap elıkészítéseként a Képviselı-testület április 5-én megtekintette 
a rendezvényhez kötıdı egyik lehetséges helyszínt, az Önkormányzat tulajdonában lévı 
Kiszombor, Móricz Zsigmond u. 1-3. szám alatti Rónay-kastély tornyát. Az elképzelések 
szerint a rendezvény ideje alatt a kastélytorony kilátóként lenne látogatható.  
A helyszíni szemle során megállapítottuk, hogy a biztonságos közlekedés érdekében a fából 
készült lépcsı és a korlát kijavítása, kiegészítése szükséges. 
A famunka elvégzéséhez asztalos szakembertıl kértünk árajánlatot, amelyet mellékeltünk az 
elıterjesztéshez. 
Mint azt a helyszínen láttuk, egy részen maga a lépcsı javítását kell elvégezni, másik 
szakaszon a lépcsı mellett a korlát és korláttartó oszlopok kiegészítése, javítása is felmerülı 
munka.  
Horváth Zoltán asztalos, egyéni vállalkozó (6900 Makó, Gyöngy u. 19.) a helyszín 
megtekintését követıen  anyagköltséggel, összeszereléssel együtt bruttó 63.000,- Ft  összegő 
árajánlatot adott.  
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy jelen elıterjesztést megtárgyalni 
és a döntést meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2011. április 20.     
 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
 polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Kastélytorony 
lépcsıjének javítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a munka elvégzésével 
egyetért és megrendeli az önkormányzat tulajdonát képezı Kiszombor, Móricz u. 1-3. szám 
alatti Rónay-kastély kastélytornyában lévı lépcsı és lépcsıkorlát javítási, kiegészítési 
munkáit Horváth Zoltán asztalos, egyéni vállalkozótól (6900 Makó, Gyöngy u. 19.) 
az árajánlatban meghatározott bruttó 63.000,- Ft összegben. 
 
A Képviselı-testület a kastélytorony lépcsıje és lépcsıkorlátjának kijavítási és kiegészítési 
munkáinak költségeit bruttó 63.000,- Ft összegben az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének felhalmozási tartalék (diszkont kincstárjegyek értékesítésébıl) terhére 
biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a vállalkozási szerzıdés 
aláírására. 
 
A határozatról értesül: 

- Horváth Zoltán 6900 Makó, Gyöngy u. 19. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 



 


