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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által 2016-ban elnyert „Helyi piac létesítése 
Kiszomboron” című, TOP-1.1.3.-15-CS1-2016-00018 kódszámú forrásból valósult meg egy 
új helyi piac kialakítása a Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti ingatlan területén, melynek során 
egy 115,7 m2 fedett, 16 férőhelyes épület épült, továbbá a volt KTSZ épületében található 
vizesblokk is felújításra került egy akadálymentes WC kialakításával együtt.  
 
Az építési költség bruttó 60.000.000,- Ft volt, a pályázati támogatás (bruttó 45.000.000,- Ft) 
mellett az Önkormányzat bruttó 15.000.000,- Ft önrésszel járult hozzá a megvalósításhoz. A 
munkálatok május közepén indultak meg a Hungarosun Bt. kivitelezésében.  
 
A piac lakosság részére történő átadása előtti bemutatása során kértük a megjelent lakosok és 
leendő árusok véleményét a piac nyitvatartásának meghatározásában. Az elhangzott javaslatok 
szerint a legideálisabb az lenne, ha kezdetben a piac a hétfői nap kivételével minden nap kora 
reggeltől délig tartana nyitva. Az asztalok árusok közötti kiosztása igénylési sorrendben 
történik.  
 
A lakosság javaslatát, illetve a vásárlási szokásokat is figyelembe véve – a használatbavételi 
engedély megadása utáni üzemeltetésre irányuló bejelentés, és nyilvántartásba vételt követően 
–, a kezdeti időszakban, amely később, az igényeknek megfelelően módosítható, az alábbiak 
szerint javaslom a piac nyivatartásának meghatározását:  
 

Nyári időszak Téli időszak 
Hétfő: ZÁRVA Hétfő: ZÁRVA 
Kedd-Vasárnap: 6.00-12.00  Kedd-Vasárnap: 7.00-12.00 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2019. november 21. 
 

Tisztelettel: 
 
 

Szegvári Ernőné 
 polgármester 
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_____/2019. (____) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kiszombori 
termelői piac nyitvatartása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági igényeket 
figyelembe véve a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatt lévő termelői piac 
nyitvatartását – a használatbavételi engedély megadása utáni üzemeltetésre irányuló bejelentés, 
és nyilvántartásba vételt követően – az alábbiak szerint határozza meg:  
 

Nyári időszak Téli időszak 
Hétfő: ZÁRVA Hétfő: ZÁRVA 
Kedd-Vasárnap: 6.00-12.00  Kedd-Vasárnap: 7.00-12.00 

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


