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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                 Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Magyarország Kormányának belügyminisztere és pénzügyminisztere pályázatot hirdet 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 7. 
pont és az I. 10. pont szerint a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására. 
 
A pályázat célja a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása a 
települési önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását 
veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. 
 
A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás, felhasználása 
meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető, a támogatás mértékét a megpályázott összeg 
keretein belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős 
miniszter állapítja meg. 
 
A településüzemelési feladatok soron a minisztériummal történt egyeztetést követően a Makó 
és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társult településein az Alföldvíz 
Zrt., mint üzemeltető által ideiglenesen elhelyezett ivóvíz-konténerek üzemeltetési 
költségeinek biztosítása érdekében kerül sor támogatási igény rögzítésre Makó Város 
Önkormányzat által 20.159.993,- Ft, azaz Húszmillió- százötvenkilencezer- 
kilencszázkilencvenhárom Forint összegben.  
 
A Kiszomboron alkalmazott 1 db arzénes típusú konténer fenti időszakra vonatkozóan 
felmerült, pénzügyileg nem rendezett költsége összesen: 959.999,- Ft, azaz 
Kilencszázötvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forint.  
 



 

A társult önkormányzatok részére a melléklet szerinti támogatást a gesztor önkormányzat 
igényli meg, ehhez az önkormányzatok testületi határozata szükséges, majd pozitív elbírálás 
esetén pénzeszköz átadási megállapodás kerül megkötésre. 
 
A pályázatok elbírálásának legkésőbbi döntéshozatali határideje a pályázati kiírás szerint 
legkésőbb 2019. december 10. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni és a döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2019. június 20.  
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
         Szegvári Ernőné  
           polgármester 
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HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a pályázat 
benyújtása települési önkormányzatok rendkívüli támogatására tárgyú előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
felhatalmazza Makó Város Önkormányzatát, mint gesztor Önkormányzatot, hogy pályázatot 
nyújtson be Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. 
melléklet I. 7. pont és az I. 10. pontja szerinti megyei önkormányzatok rendkívüli 
támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására az 
alábbiak szerint: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő–testülete akként határoz, hogy 

felhatalmazza Makó Város Önkormányzatát, mint gesztor Önkormányzatot, hogy a Makó 
és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társult településein az Alföldvíz 
Zrt., mint üzemeltető által ideiglenesen elhelyezett ivóvíz-konténerek üzemeltetési 
költségeinek biztosítása érdekében az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, 
20.159.993,- Ft, azaz Húszmillió- százötvenkilencezer- kilencszázkilencvenhárom Forint 
összegben pályázatot nyújtson be. 

 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy kedvező elbírálás esetén Makó Város Önkormányzatával a 
pénzeszköz átadási megállapodást megkösse. 

 
3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Makó 

Város Önkormányzatának polgármesterét a pályázati kiírásnak megfelelő nyilatkozatok 
megtételére és nyertes pályázat esetén a támogatási megállapodás megkötésére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
A határozatról értesül: 
- Makó és Térsége Ivóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás 
- Makó Város Önkormányzata 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
 


