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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
             Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2020. március 14. napján rendezi meg az óvodabált, 
mely az idei évben is a Rónay-kúriában kerül megtartásra azzal, hogy a vacsora az éttermi 
részen lenne, míg a táncos mulatságnak a felső szinten kialakított rendezvénytér adna helyet.  
 
Ahhoz azonban, hogy a felső szinten lévő parketta ne sérüljön, szükség van annak védelmére, 
amely ipari PVC-vel történő lefedéssel valósítható meg. Ennek érdekében megkerestük a 
Kiszombori Dózsa György Általános Iskola intézményvezetőjét, hogy a rendezvény 
időtartamára adják kölcsön a tulajdonukat képező ipari PVC-t. Tekintettel arra, hogy az iskola 
által kölcsönadott ipari PVC mérete nem elegendő a teljes rendezvénytér parkettájának 
lefedésére, szükség van arra, hogy önkormányzatunk is beszerezzen a kimaradó terület védelme 
érdekében ipari PVC-t, amelyet később, más hasonló rendezvények esetén is fel tudunk 
használni.  
 
A forgalmazó által adott árajánlat szerint a pótlásként megvásárolni kívánt ipari PVC ára bruttó 
75.000,- Ft.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2020. január 23. 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
          Szegvári Ernőné 
             polgármester 
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HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Rónay-kúria 
emeleti szintjére ipari PVC beszerzése tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a Rónay-kúria emeleti szintjén lévő rendezvénytér 
padlóburkolatának a megszervezésre kerülő rendezvények időtartama alatti védelme érdekében 
ipari PVC-t szerezzen be legfeljebb 75.0000,- Ft értékben. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a beszerzéssel kapcsolatos eljárás lebonyolításához 
szükséges intézkedések megtételére.  
 
A Képviselő-testület az ipari PVC költségét, bruttó 75.000,- Ft-ot az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében a tartalékkeret előirányzat terhére betervezi.  
 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
 
 


