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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 30. 
napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. 
 
 
NAPIRENDEK: 
9.00 
2. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok. 
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Jegyzıkönyv 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 30. 
napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Szegvári Ernıné polgármester, Bacsa György alpolgármester, Balázs Zoltán 
képviselı, Börcsökné Balázs Márta képviselı, Gazsi Gábor képviselı, Szekeres Krisztián 
képviselı, Szirbik Imre képviselı 
 
Összesen: 7 fı 
 
Tanácskozási joggal részt vettek: Dr. Kárpáti Tibor jegyzı, Dr. Szıllısi Béla mőszaki 
ellenır, Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A képviselı-testület zárt ülés keretében döntött egy fı 
közalkalmazotti foglalkoztatásról könyvtári feladatok ellátására, valamint egyedi kérelemben 
építıanyagot biztosított. 
 
2. Napirend 
Rendelettervezetek. Döntési javaslatok. 
- Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztésének elırehaladása 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
     polgármester       jegyzı 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelettel köszöntöm Dr. Szıllısi Bélát. Az a kérésem, 
hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a Sportcsarnok energiatakarékossági fejlesztésének 
elırehaladásáról. Mi került beépítésre, mit nem tudtunk megoldani, milyen feladatok vannak 
még hátra?  
 
Dr. Szıllısi Béla mőszaki ellenır: Tisztelettel köszöntöm a testületet! Tegnapi nappal 
megkezdıdött a mőszaki átadása az épületnek. Azok a munkák, amik a projektbe be voltak 
tervezve, elkészültek, le van rakva a szellızıgép, a 2 db kazán, a bojler, ki van alakítva az 
álmennyezet. Amit tudni kell a szellızéssel kapcsolatosan, hogy a szellızıgépben ki van 
alakítva egy hely, ami fogadni tud egy berendezést, amely attól függıen, hogy milyen irányba 
szeretne esetleg továbbmenni a testület, egyáltalán áldoz-e arra, hogy legyen hőtés az 
épületben, annak megfelelıen kell választani. A telepítésnek az a feltétele, hogy kell egy 
kültéri egység, ez az egyszerőbb változat és kb. 30 kW áram szükséges pluszban. Van egy 
másik változat, ami még további áramfelvételt igényelne, az egy másfajta berendezés 
beépítését igényelné, ez volt az opcióban benne a közbeszerzési eljárás során. Nyilván, ha 
akkor nem szavazta meg a képviselı-testület, valószínő nem ez az opció lesz, ami 
alkalmazásra kerül. Jelen pillanatban, a pályázatban betervezett szellızés kialakítása 
megtörtént. Azt kell róla tudni, hogy a hideg levegıt tudja kezelni, de a meleg levegıt nem. 
Nem tudjuk hőteni, ahhoz hogy hőteni tudjuk, kell egy kültéri egység, plusz egy kis 
hálózatbıvítés, amivel el lehet indítani. Jelenlegihez is bıvítést kell kérni, de ezt még a 
hálózat minden fajta további kábelcsere nélkül el tudja látni. Már az ezt meghaladó 
teljesítménybıvítéshez nem elegendı a fıelosztó szekrény, a kábelek és a vezetékek. 
DÉMÁSZ-nak valószínő csak fejlesztési hozzájárulást kellene fizetni. Ez tavasz folyamán 
gondolandó végig, hogy akarja-e a testület. A pályázatba azért nem került bele, mert a 
megtérülések messze nem jöttek volna ki.  
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Szegvári Ernıné polgármester: Ha a képviselı-testület úgy dönt, hogy a hőtést szeretné 
megcsinálni, akkor egy nagyobb hálózatfejlesztés kell végrehajtani, illetve ehhez még 
összesen kb. 2 millió Ft-ot biztosítani. Az áramszámla is emelkedne. Azt kell majd eldöntenie 
a képviselı-testületnek, ez a beruházás megéri-e, mivel a Dózsa-napokon, illetve a tanévzárón 
van nagyon meleg. Tudott-e egyeztetni a kivitelezıvel? 
 
Dr. Szıllısi Béla mőszaki ellenır: A lakkot biztosítják, 500.000,- Ft értékben átadják, a 
rácsot nem tudtam. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A rácsot be kell építtetni, ez még többletfeladat.  
 
Dr. Szıllısi Béla mőszaki ellenır: A terem két végében van két kicserélt ajtó, és az 
elektromos szekrény, ha azt akarjuk, hogy ne rúgják szét, akkor le kell védeni. Ennek is van 
két megoldása, hálót engedünk le, vagy acélrácsot szerelünk fel.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Két rendezvény miatt nem szabad a hőtést megcsinálni, plusz 
bıvítenénk a teljesítményt, és azzal minden hónapban magasabb áramdíjat fizetnénk. A 
szerzıdésben volt tartalékkeret, próbálják alátámasztani, és reméljük, befogadja a 
pályázatkezelı. Nagyobb lett a négyzetmétere a Sportcsarnoknak, lépcsıt kellett kiépíteni.  
 
Dr. Szıllısi Béla mőszaki ellenır: Kitakarítottak, most már csak a lakkozás van hátra. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Mi vagyunk lemaradva a festéssel, meszeléssel, két ajtót még 
ki kellene cserélni. 
 
Dr. Szıllısi Béla mőszaki ellenır: Javasoltam, hogy inkább bontsák ki. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Megkérdeztem igazgató asszonyt, azt mondta, azokra az 
ajtókra szükség van. A tusoló elıtt van egy helyiség, ahol mosdókagylók vannak.  
 
Dr. Szıllısi Béla mőszaki ellenır: Maga az öltözı és a zuhanyzó elıtere között van egy ajtó, 
annak semmi baja sincs, le lesz mázolva. Van egy másik ajtó a zuhanyzó és a mosdó között, 
szét van rohadva, soha nem használja senki, mindig nyitva volt.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha úgy dönt a képviselı-testület, kiszedetjük.  
 
Dr. Szıllısi Béla mőszaki ellenır: 60-70.000,- Ft-ot kellene fizetni két új ajtóért, ami 1 év 
múlva ismét szét fog rohadni.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Teljesen felesleges oda ajtó. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a tusoló és a mosdó közötti ajtók 
kibontásra kerüljenek, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 271/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Sportcsarnok épületében ajtók kibontása 
 
271/2011.(VIII. 30.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Sportcsarnok 
épületében ajtók kibontása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért az önkormányzat 
tulajdonában lévı Kiszombor, Óbébai u. 6. szám alatti Sportcsarnok épületében a mosdó és a 
tusoló közötti 2 db ajtó kibontásával. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés, vélemény? Aki a tájékoztatást tudomásul veszi, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 272/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztésének elırehaladása 
 
272/2011.(VIII. 30.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Sportcsarnok komplex 
energiatakarékossági fejlesztése elırehaladásáról szóló tájékoztatást tudomásul vette. 
 
A határozatról értesül:  

- Dr. Szıllısi Béla mőszaki ellenır 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönöm a megjelenést, a mai testületi ülést bezárom. 
 

Kmf. 
 
 

Szegvári Ernıné         Dr. Kárpáti Tibor 
   polgármester        jegyzı 


