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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                Képviselő-testülete 
 

KISZOMBOR 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon található 
a Szolgáltatóház épülete. Az épületen többször történt átalakítás, azonban az elektromos hálózat 
korszerűsítésére, felújítására még nem került sor, a jelenlegi szabványoknak a hálózat már nem 
megfelelő. A Piac kivitelezési munkálatai során a kivitelező elektromos szakemberei 
átvizsgálták az épületet és az alábbi megállapításokat tették: 
 

- Több helyen az elektromos nyomvonalak kialakítása nem következetes, a 
kábelvezetések nem megfelelőek.  

- Nem megoldott az áramkörök szétválasztása, a dugalj és világítási áramkörök egy 
hálózatan vannak.  

- A jelenlegi előírások szerint a belső alumínium vezetékek keresztmetszete már nem 
minden esetben megfelelő, a kötések bizonytalanok. 

- Szintén több helyen szétválasztott a nulla vezető és a védővezető, ami csak egy ponton, 
a főelosztónál megengedett.  

- Áramvédő kapcsolók, túlfeszültség védelmek nincsenek beépítve. A villámvédelem 
nincs kiépítve.  

- Az épület elektromos tűzvédelmi szabványoknak nem felel meg.  
 

Az átvizsgálás rámutatott az épület elektromos hálózatának korszerűtlenségére. A jelenlegi 
állapot sokáig nem tartható, tűzveszélyt előidézhető helyzetek alakulhatnak ki, amik 
veszélyeztethetik az épületet és a most megépített Piac területét is. 
A szakemberek a Szolgáltatóház teljes elektromos hálózatának újratervezését és felújítását 
javasolják.    
 

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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HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szolgáltatóház 
(Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7.) elektromos hálózatának felújítása tárgyú előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú Szolgáltatóház 
(Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7.) elektromos hálózatának felújítása szükséges. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a felújításhoz 
szükséges tervdokumentáció és az azon alapuló költségvetés elkészítése iránt intézkedjen, 
valamint a beérkezett költségvetést követő Képviselő-testületi ülésen ismertesse az abban 
foglaltakat.  
 
A Képviselő-testület felkéri Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a tervezői költségre 
vonatkozóan kérjen árajánlatot.  
 
   
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 


