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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a szennyvízberuházással 
kapcsolatos kötelezettségek – átmeneti intézkedés elılegszámla finanszírozására tárgyú 
357/2011.(XII. 13.) KNÖT határozatával akként döntött, hogy az elılegszámla kifizetéséhez a 
Társulatnál keletkezett 801.435,- Ft betéti kamat megtakarítás felhasználása mellett legfeljebb 
23.000.000,- Ft-ot megelılegez úgy, hogy a kiviteli szerzıdésben rögzített kivitelezési 
ütemtervnek megfelelı idıpontokban utalja át a Társulat számlájára, és onnan továbbutalásra 
kerül a Társulás részére. 
 
Az Önkormányzat a 1481/2011.(XII. 23.) Korm. határozat alapján 48.000.000,- Ft vissza nem 
térítendı támogatásban részesült a KEOP-1.2.0/2F-2008-0001 azonosítószámú Makó város és 
térsége szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházáshoz kapcsolódó hozzájárulás 
kiegészítésére. A 48.000.000,- Ft 2011. december hónapban kiutalásra került. Ezen összeg az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 6/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelet 3/4. 
mellékletében a Víziközmő Társulás részére a pénzeszközátadások között szerepel. A 
fejlesztési célú pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírása után 2012. április 11-én a 
48.000.000.- Ft  átutalásra került a Társulás számlájára, mely fedezetet nyújt az elılegszámlák 
kifizetésére is. 
 
Tisztelt Képviselı-testület, javaslom, hogy a 357/2011.(XII. 13.) KNÖT határozat hatályon 
kívül helyezését, tekintettel arra, hogy az abban meghatározott összeg megelılegezése a 
fentiek alapján már nem szükséges. 
 
Kiszombor, 2012. április 19. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
 polgármester 



Tárgy: A 357/2011.(XII. 13.) KNÖT határozat hatályon kívül helyezése 
 
_____/2012.(IV. 24.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
357/2011.(XII. 13.) KNÖT határozat hatályon kívül helyezése tárgyú elıterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete akként határoz, hogy a 
szennyvízberuházással kapcsolatos kötelezettségek – átmeneti intézkedés elılegszámla 
finanszírozására tárgyú 357/2011.(XII. 13.) KNÖT határozatát hatályon kívül helyezi, 
tekintettel arra, hogy az abban meghatározott összeg megelılegezése már nem szükséges. 
 
A határozatról értesül: 

- Makó és Térsége Víziközmő Társulat 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


