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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 66/2016. (12.01.) TT 
határozatában felkérte az érintett önkormányzatokat, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 
számú pályázat esetében a nem teljesített fizetési kötelezettségeik rendezése érdekében a 
pénzeszköz átutalásáról haladéktalanul tegyenek eleget. 
 
Önkormányzatunkat érintő fizetési kötelezettségek az alábbiak: 
 

• KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 számú projekt eredményeképpen beszerzett 
eszközvagyon „A” típusú vagyonkezelési és üzemeltetési közbeszerzési eljárás BB-tag 
(Novai Bt.) megbízási díja a 34/2016. (07.07.) TT. sz. határozat alapján 354.- Ft, 

• KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 számú projekt eredményeképpen beszerzett 
eszközvagyon teljes CBA tanulmányának költsége a 48/2016. (08.04.) TT. sz. 
határozat alapján 4.160.- Ft. 
 

Az előkészítési és megvalósítási munkák mindegyike a Társulási Tanács által elfogadott 
formában és összegben került megrendelésre.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás által benyújtott KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 számú pályázat előkészítéséhez és 
megvalósításához kapcsolódó önerő Kiszomborra eső 4.514.- Ft összegét a 2016. évi 
költségvetésében a tartalékkeret terhére jóváhagyni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2016. december 7. 
 
       Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 
 



Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázatokkal, valamint a működési 
támogatások biztosításával kapcsolatos önerő befizetéséről. 
 
____/2016.(XII. 13.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tájékoztató a 
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázatokkal, valamint a működési támogatások 
biztosításával kapcsolatos önerő befizetéséről tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás által beadott KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 pályázat kapcsán 
felmerült, Kiszombor településre vonatkozó önerőt, 4.514,- Ft-ot (BB-tag - Novai Bt. - 
megbízási díja a 34/2016. (07.07.) TT. sz. határozat alapján 354.- Ft, az eszközvagyon teljes 
CBA tanulmányának költsége a 48/2016. (08.04.) TT. sz. határozat alapján 4.160.- Ft) az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tartalékkerete terhére biztosítja. 
 
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt összeget átadja a Dél-alföldi 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
A határozatról értesül:  
- Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás  
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző  
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 
 
 


