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KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az önkormányzat tulajdonában áll egy mártélyi üdülı, amely az önkormányzati és intézményi 
dolgozóknak biztosít kedvezı költségek mellett pihenési lehetıséget. Az üdülési szezon elıtt 
minden évben felmérjük, hogy milyen állapotban van az épület, milyen festési és egyéb 
munkák elvégzése szükséges az üzemeltetéshez. 
 
Az üdülıben visszatérı feladat a festés, ez részben az igénybevételbıl ered, részben az 
idıjárás által okozott károk miatt szükséges a javítás. 
Az idei kültéri, beltéri festést, lábazat javítást és az alsó szint festését jelenti. A javítási 
munkák anyagköltsége bruttó 130.000,-Ft összeget jelentene. A munkálatokhoz munkaerıt 
saját állományunkból biztosítunk. 
 
Emellett még tavaly felmerült egy a zárt akna létesítése, melynek elızetesen kalkulált 
költsége kb.150 eFt/m3., kb 8 m3-es akna szolgálná ki a létesítményt. De az akna létesítésének 
kérdése nem akadálya az üzemeltetésnek, ez egy tájékozódás volt a jövıre nézve, ezzel a 
kérdéssel késıbb is foglalkozhatunk.   
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kérem továbbá, hogy a Képviselı-testület, mint tulajdonos, a mártélyi üdülı fenntartásával, 
üzemelésével összefüggésben felmerült kérdések és költségek figyelembevételével alakítsa ki 
álláspontját. 
 
Kiszombor, 2012. május 24.     
 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernıné 

 polgármester 
 
 
 
 
 
 



 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte az 
önkormányzati tulajdonban lévı mártélyi üdülı festése és egyéb üzemelést érintı kérdések 
tárgyú elıterjesztést és ennek ismeretében az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzati 
tulajdonban lévı mártélyi üdülı kültéri és beltéri festési, az alsó szint festési és lábazat 
javítási munkáinak elvégzéséhez a munkaerıt és a szükséges anyagköltséget, bruttó 130.000,- 
Ft összegben biztosítja. 
 
 A Képviselı-testület a mártélyi üdülı festési, javítási munkái anyagköltségét, bruttó 
130.000,- Ft összeget  az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a felhalmozási tartalék 
(diszkont kincstárjegy értékesítése) keret terhére biztosítja. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
 


