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Üsz.: 22-95/2017.     Tárgy: Kiszombori Dózsa György  

        Általános Iskola kérelme 

        pavilon építéséhez 

       Mell.: 1 pld. kérelem 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  

                 Képviselő-testülete 

 

KISZOMBOR 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Kiszombori Dózsa György Általános Iskola képviseletében Szabóné Vígh Erzsébet 

intézményvezető az alábbi kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez:  

 

Az általános iskola Kiszombor, Móricz u. 4. sz. alatti telephelyénének udvarán, az Ökrös utca 

felőli parkolóra néző udvarrész füves területére – amelyre a tanári szobából rá lehet látni – a 

kültéri tanítási órák és szabadidős tevékenységek megtartására szeretnének egy arra alkalmas 

pavilont építeni.  

 

A pavilon paraméterei az következők:  

- alapterület:  30 m2  

- belmagasság: 3,5 m 

- anyag:  fa 

 

A pavilon nyeregtetős lenne, amelyet 2 méterenként faoszlopok tartanak, két oldalán padok 

lennének középen pedig egy eljáró folyosó. az aljzat térkővel burkolt.  

 

Az intézményvezető a kérelmében nyilatkozott arról, hogy a pavilon tervezése, az engedélyek 

beszerzése és az építés során minden törvényi előírást, a baleset megelőzését célzó intézkedést 

betartanak.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni és a döntését 

meghozni szíveskedjen. 

 

 

Kiszombor, 2017. június 22.  

 

      Tisztelettel: 

 

         Szegvári Ernőné  

           polgármester 

 

 

 



Tárgy: Kiszombori Dózsa György Általános Iskola kérelme pavilon építéséhez 

 

 

____/2017.(VI. 27.) KNÖT h. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombori 

Dózsa György Általános Iskola pavilon építéséhez kérelme tárgyú előterjesztést és az alábbi 

döntést hozta: 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - Szabóné Vígh Erzsébet 

intézményvezető kérelmére - hozzájárul ahhoz, hogy a Kiszombori Dózsa György Általános 

Iskola a Kiszombor, Móricz u. 4. sz. alatti telephelyének Ökrös u. felőli parkolóra néző 

udvarrész füves területére a kültéri tanítási órák és szabadidős tevékenységek megtartására egy 

arra alkalmas pavilont építsen az alábbi paraméterekkel:  

 

- alapterület:  30 m2  

- belmagasság: 3,5 m 

- anyag:  fa 

- kivitelezés:  nyeregtető, amelyet 2 méterenként faoszlopok tartanak, két oldalon  

  padok középen egy eljáró folyosóval, az aljzat térkővel burkolt. 

 

A pavilon megtervezéséért, a szükséges engedélyek beszerzéséért, az építés során a jogszabályi 

előírások betartásáért és a balesetmegelőzést célzó intézkedések megtételéért a Kiszombori 

Dózsa György Általános Iskola intézményvezetője a felelős. 

 

A határozatról értesül: 

- Balázs József tankerületi igazgató 

- Szabóné Vígh Erzsébet intézményvezető 

- Szegvári Ernőné polgármester 

- Dr. Kárpáti Tibor 

- Irattár 

 

 

  



 


