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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                 Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1. Jogszabályi háttér 
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 4. pontjában meghatározott át nem ruházható 
jogkörében állapítja meg az Mötv. 116. § (1)-(5) bekezdései szerint a gazdasági programját. 
„(1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, 
fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára 
vagy azt meghaladó időszakra szól. 
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a 
célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel 
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó 
figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, 
színvonalának javítását szolgálják. 
(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel 
összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, 
színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 
(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat 
hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző 
ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését 
követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni 
vagy módosítani.” 

 

2. A Gazdasági Program célkitűzései 
A Képviselő-testület a 59/2015.(III.31.) KNÖT határozatával fogadta el a 2014-2019. évekre 
vonatkozó gazdasági programját. 

 
A Képviselő-testület a programjában elsődleges alapelvként határozta meg azt, hogy a 
településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon ne 
csökkenjen.  
 
Meghatározó elvként fogadtuk el azt is, hogy csak olyan fejlesztéseket vállalunk, melyekkel 
az önkormányzat a megvalósuló beruházásokat a működtetés során is zökkenőmentesen 
finanszírozni tudja.  
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A ciklus indításakor összefoglaltuk azokat az akkor ismert feladatokat, területeket, amelyeket 
uniós és saját források felhasználásával fejleszteni kívántunk, mint 

- munkahelyteremtés, mezőgazdasági termékfeldolgozás, vetőmagtermesztés, 
vállalkozások fejlesztése 

- Rónay-kastély és kastélykert felújítása 
- belterületi belvízelvezető rendszer fejlesztése 
- közvilágítás korszerűsítése 
- bölcsőde épületének felújítása 
- gyermekétkeztetést kiszolgáló konyhák, bővítése, fejlesztése 
- időskorúak nappali ellátását biztosító intézmény épületének felújítása 
- fogorvosi rendelő felújítása 
- fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés és nyílászáró-csere az önkormányzati tulajdonú, 

vállalkozók részére bérbeadott épületekben (gyógyszertár, üzletház, kereskedőház) 
- fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés és nyílászáró-csere az önkormányzati tulajdonú 

bérlakásokban 
- utak, járdák felújítása 
- Rónay-kúria étterem padlásterének befejezése, rendezvénytér kialakítása 
- Kiszombor és Klárafalva közötti kerékpárút megépítése 

 
A Képviselő-testület további kiemelt elvként rögzítette programjában, hogy a helyi adók 
esetében a Képviselő-testület az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az állandósága 
mellett az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az 
adózói kört illetően. 
 
Önkormányzatunk pénzügyi megítélése kiváló, lejárt számlatartozása sem az 
Önkormányzatnak, sem az Önkormányzat intézményeinek nincs. Likviditásunkat a ciklus 
teljes ideje alatt biztosítottuk és megőriztük. 

A fentiek azonban nem jelentik azt, hogy költségvetési helyzetünk problémamentes, csakis 
szigorúan takarékos és racionális gazdálkodással tudtuk elérni és megőrizni a pénzügyi 
stabilitást az évek során.  
 
3. Megvalósult pályázatok 
Az elmúlt ciklus során az alábbi pályázatok benyújtása szolgálta célkitűzéseink 
megvalósítását. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 
szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján az Önkormányzatok átmeneti támogatása 
jogcímcsoport terhére 20.000 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből az 
óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása, közterületek fásítása, valamint MTZ 320 traktor és hozzá pótkocsi, sószóró, 
rézsüzúzó, valamint tolólap beszerzése valósult meg.  
 
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatásáról szóló 10/2014.(II. 19.) BM rendelet alapján önkormányzati tulajdonban lévő 
épületek felújítására, fejlesztésére 112 millió Ft összegű támogatásban (építési célra: 100.212 
e Ft, eszközbeszerzésre: 11.879 e Ft) részesült Önkormányzatunk. A pályázat által kapott 
támogatási összegből megvalósult a Polgármesteri Hivatalban a házasságkötő terem teljes 
körű felújítása funkciójának megfelelően, belsőépítészeti tervek alapján. A terem 
rendeltetéséhez méltó berendezést kapott. Megújult a teljes bútorzat és új hang- és 
fénytechnika került beépítésre. Továbbá korszerűsítésre került az épület komplett 
fűtésrendszere. Megtörtént az irodaház homlokzati hőszigetelése és födémszigetelése, 
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valamint részben új nyílászárók kerültek beépítésre. Fejlesztésre került az informatikai 
rendszer, 4 db számítógépet és 1 db szervert vásároltunk. Az elavult régi bútorokat is 
lecseréltük. 
A Művelődési Ház is homlokzat- és födémszigetelést, valamint teljes tetőcserét kapott. Új 
nyílászárók lettek beépítve, valamint a fűtéskorszerűsítés és az elektromos hálózat felújítása is 
megtörtént.  
A Közművelődési Könyvtárban szintén homlokzat- és födémszigetelés, nyílászárócsere, 
illetve fűtés- és világításkorszerűsítés valósult meg. A padló hőszigetelése is elkészült.  
A nappali ellátást biztosító épület esetében is a többi épülethez hasonlóan homlokzat- és 
födémszigetelés, valamint nyílászárócsere történt. 
A lakosság hatékonyabb, megfelelőbb színvonalú egészségügyi alapellátásának biztosítása 
érdekében 1 db fogászati kezelőegységet vásároltunk. 
A bölcsődében közel 20 év után megújultak a csoportszobák. Biztonságos, a szakmai 
előírásoknak megfelelő bútorok között tölthetik mindennapjaikat a bölcsődébe járó 
kisgyermekek és az ott dolgozók. Az új bútoroknak köszönthetően a csoportszobákon kívül a 
konyha, a folyosó és az ebédlő is szebbé, kulturáltabbá vált. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a 
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV. 
1.) BM rendelet alapján Kiszombor nagyközség területén térfigyelő kamerarendszer 
kiépítésére és bővítésére. 100 %-os támogatás mellett 7.919 e Ft-ot nyertünk. A megvalósítás 
során 10 helyszínen bővíthető rendszerrel összesen 49 kamerát helyeztünk ki. 
 
Az egyes önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1826/2014. (XII.23.) Korm. határozat alapján 80 millió Ft 
támogatásban részesült az Önkormányzat. A Kormányhatározat alapján kapott támogatási 
összegből megvalósult a Polgármesteri Hivatalban a házasságkötő terem funkciójának 
megfelelően, belsőépítészeti tervek alapján a falfelület, a mennyezet és a padozat kialakítása, 
valamint légkondicionáló berendezések beépítése. A Művelődési Házban akadálymentes 
bejáró jogszabályi feltételeknek megfelelő kialakítása, a külső falak vízszigetelése, az udvari 
kapu felújítása, valamint a nagyterem szellőzésének megoldása is kialakításra került. A 
könyvtár épületében mozgáskorlátozott WC kialakítása, meglévő WC-k felújítása, 
akadálymentes bejáró jogszabályi előírásoknak megfelelő kialakítása, falak- és padló utólagos 
vízszigetelése, ivóvíz-vezetékcsere, valamint az épületben a légkondicionáló berendezések 
védőcsöveinek elhelyezése, csatlakozások kiépítése történt meg. Az idősek nappali ellátását 
biztosító épületben a villámvédelem kialakítása és az épület szerkezetének megerősítése 
valósult meg. 
 
A Kiszombor és Makó településeket összekötő új nyomvonalon megépülő kerékpárútra 
településünk a KÖZOP-3.5.0-09-11 kódszámú „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” elnevezésű 
pályázat keretein belül 198.197 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A 
támogatásból a 43. számú elsőrendű főút mentén 26+784 – 26+740 km szelvények közötti 
kerékpárút kivitelezése valósult meg. A lefolytatott közbeszerzései eljárás során a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 45.960 e Ft-tal meghaladta a rendelkezésre álló 
összeget. A kerékpárút többletköltségének finanszírozása 42.826 e Ft összegben a 1826/2014. 
(XII.23.) Korm. határozat alapján kapott támogatásból, a fennmaradó 3.134 e Ft összeg saját 
forrásból történt meg. 
 
A KEOP-4.10-0/N-14-2014-0230 kódszámú „Napelemes fejlesztések Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzat intézményeiben” tárgyú pályázat alapján 18.940 e Ft támogatást nyertünk a 
Polgármesteri Hivatal, az óvoda, valamint az idősek nappali ellátását biztosító épület 
napelemes fejlesztésére. 
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A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet 
III.1. pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatására benyújtott pályázat alapján 6.142 e Ft-ot nyertünk az illegális migrációhoz 
kapcsolódó többletköltségek fedezésére, melyből a meglévő kamerás megfigyelő és 
rögzítőrendszerhez további 25 db kamera került kihelyezésre. 
 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.8 
pontja alapján az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására az Önkormányzat sikeresen nyújtott be pályázatot 112.000 e Ft 
összegben. Ebből az összegből és 24.054 e Ft saját forrás bevonásával eszközbeszerzést, 
valamint önkormányzati tulajdonú épületek felújítását valósítottuk meg. A pályázat által 
kapott támogatási összegből megvalósult az óvoda régi épületének külső homlokzati 
hőszigetelése és vízszigetelése, a jelenlegi padlóburkolatok cseréje nagy kopást álló PVC 
burkolatokra. A konyha teljes felújítása, nyílászáró-cserével. Konyhatechnológiai terv alapján 
kiépültek az új konyhai gépek közműcsatlakozásai. A kazánház nyílászáróinak cseréje is 
megtörtént. A gondozási központ padlóburkolatai lecserélésre kerültek. A konyha új 
csempeburkolatot kapott, valamint a mosogató helyiség teljeskörű felújítása, a konyha 
teljeskörű gépészeti munkáinak elvégzése is megtörtént. A tető átrakása során az elbontott 
cserépfedés lett visszahelyezve. Az elektromos rendszer is felújításra kerül, majd a hornyokat 
és a falakat helyre kellett állítani. A művelődési háznál az elektromos rendszer kerül 
felújítására. Ezután a hornyokat és a falakat helyre kellett állítani. Kialakításra került egy 
teljeskörűen akadálymentes WC. A mozigépek eltávolítása után a felső szint is felújításra 
került. A tetőre elhelyeztünk egy napelemes rendszert. 
 
A Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázati felhívása alapján „Kistelepülések 
könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” tárgyú pályázatot nyújtottunk be, és 
2.966 e Ft támogatásban részesültünk, melyhez az Önkormányzat 330 e Ft önerőt biztosított. 
A támogatásból a könyvtárhoz szereztünk be eszközöket, felszereléseket: Beszerzett 
eszközök: folyóirat állvány, könyvtartó állványok, számítógépasztal, médiaszekrény, 
padlószőnyeg, irodaszék, laptop/projektor állvány, hímzett ülőpárna, nyomtató. 
 
„Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatás” elnevezésű pályázat által 334 e Ft állami 
támogatásban részesültünk, melyhez az Önkormányzat 874 e Ft saját forrást biztosított. A 
támogatásból beszerzett eszközöket és bútorokat az intézmény műszaki technikai 
eszközállományának a modernizálására és a berendezési tárgyak gyarapítására, fejlesztésére 
használtuk fel. Beszerzett eszközök, bútorok: tárgyalószék, állófogas, bankettasztal, aktív 
hangfal, hangfalállvány, mikrofon, mikrofonállvány. 
 
Az MLSZ Országos Pályaépítési Program keretében egy műfüves, 20x40 m labdarugó pálya 
megépítésére került sor. A pályázat tartalmazta a pályát megvilágító LED világítás kiépítését, 
pálya körüli viacolor járda és a pályát bekerítő 150 fm hosszú kerítés megépítését. A 
futballpálya kialakításának teljes költsége: 31.011 e Ft volt, melyhez az Önkormányzat 9.303 
e Ft önerőt tett hozzá. 
 
Az MLSZ Telephely korszerűsítési program keretében 590 fm kerítés, 2 nagykapu, 2 kiskapu 
beszerzésére került sor. A kerítés teljes költsége: 8.708 e Ft volt, melyhez az Önkormányzat 
2.612 e Ft önerőt biztosított. 
 
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 
című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 jelű intézkedésre benyújtott pályázatunkon 7.000 e Ft 
támogatást nyertünk a közigazgatási eljárásokban felmerülő adminisztratív terhek 
csökkentésére. Az ASP rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges informatikai 
eszközök kerültek beszerzésre 3.150 e Ft összegben, a fennmaradó 3.850 e Ft-ot a 
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szakrendszerek migrációjára fordítottuk. 
 
Maroslele, Apátfalva, Magyarcsanád, Kiszombor, Földeák, Óföldeák, Székkutas, Mártély és 
Mindszent települések közösen, konzorciumként pályázatot nyújtottak be és támogatásban 
részesültek az EFOP-1.5.3-16-2017-00025 kódszámú, „Közösségi szolgáltatások 
minőségének fejlesztése Csongrád megyében” elnevezésű, valamint az EFOP-3.9.2-16-2017-
00028 kódszámú, „Gyermekeink a jövő! – humán szolgáltatások fejlesztése Csongrád 
megyében” elnevezésű projektek megvalósítására. Kiszombor a két pályázattal 
összefüggésben mindösszesen 22.469 e Ft támogatásban részesült.  
 
A 2068/2017. (XII. 28) Korm. határozat alapján a Kiszombor, József Attila utca – mint 
tömegközlekedés által igénybe vett önkormányzati tulajdonú út – felújítására Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata 15.000 e Ft támogatásban részesül. A kivitelezés teljes költsége: 
20.485 e Ft volt. A Képviselő-testület a különbözetet biztosította. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a „Kiszombor Nagyközség csapadékvíz-csatornázás 
fejlesztése I/2 ütem” címmel a TOP-2.1.3-15-CS1-2016 pályázati kiírás keretében 
meghirdetett pályázaton 200.000 e Ft (ebből kivitelezésre fordítható: 181.040 e Ft) vissza nem 
térítendő támogatást nyert el a kiszombori csapadékvízelvezető csatornák felújítására. A 
beruházás által 6841 folyóméter hosszúságú csapadákvízelvezető árok és a befogadó 
Vályogos-tó rekonstrukciójára került sor. A kivitelezés teljes költsége 189.407 e Ft volt, 
melyhez az Önkormányzat 8.367 e Ft önerőt biztosított. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata „A kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú 
hasznosítása” címmel a TOP-1.2.1-15-CS1-2016 pályázati kiírás keretében meghirdetett 
pályázaton 100.000 e Ft (ebből kivitelezésre fordítható: 71.410 e Ft) vissza nem térítendő 
támogatást nyert el a kiszombori Rónay-kúria műemlék épületének turisztikai funkciókkal 
való kibővítésére. A projekt keretében az épület tetőterében közel 250 m2 kiállítótér és annak 
kiszolgáló helyiségei (raktár, ruhatár, szociális blokk, gépészet) kerültek kialakításra. A 
kivitelezés teljes nettó költsége: 81.512 e Ft volt, melyhez az Önkormányzat 10.102 e Ft saját 
forrást biztosított. A beszerzett eszközök, berendezések értéke: 13.000 e Ft.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata „Energetikai beruházások Kiszomboron” címmel 
TOP-3.2.1-15-CS1-2016 pályázati kiírás keretében meghirdetett pályázaton 85.000 e Ft 
(ebből kivitelezésre fordítható 76.640 e Ft) vissza nem térítendő támogatást nyert el az 
önkormányzati tulajdonú Kiszombor, Rákóczi u. 8. szám alatti ingatlanban kialakítandó 
bölcsőde és a Kiszombor, Szegedi u. 2. szám alatt található fogorvosi rendelő épületének 
energetikai korszerűsítése. A lefolytatott közbeszerzés alapján a kivitelezési költség: 76.564 e 
Ft. A fogorvosi rendelő felújítási munkálatai befejeződtek. A műszaki átadás-átvétel 2019. 
július 8. napján megtörtént. 
 
4. Kizárólag önkormányzati saját forrásból megvalósult fejlesztések 

- Szent István tér 3. szám alatti 12 lakásos lakóépület fűtéskorszerűsítése: központi 
kazánház kiépítésével, radiátoros fűtőtestek elhelyezésével, gázhálózat átalakításával 
mindösszesen 18.502 e Ft összegben, 

- Gyógyszertár épületében a fűtési rendszer átalakítási, szerelési munkáinak 
összköltsége 728 e Ft összegben, 

- Védőnői szolgálat épületében a fűtési rendszer átalakítási, szerelési munkáinak 
költsége 285 e Ft összegben. 

- Szegedi u. 2/C. szám alatti (gyógyszertár, orvosi rendelő) épületben, valamint a 
Kiszombor, Szegedi u. 2. szám alatti védőnői szolgálat épületrészében lévő 
nyílászárók cseréjének költsége 5.861 e Ft. 

- Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hozott a 
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186/2016.(VIII. 10.) KNÖT h. határozatban, hogy az 1956-os forradalom és 
szabadságharc eseményeinek 60. évfordulója alkalmából emlékkövet állít Kiszombor 
településen. A beruházás összköltsége 1.131 e Ft volt 

- 8 lakásos társasház tetőfelújítása. 5.387 e Ft összegben, 
- Rónay család síremlékeinek helyreállítása 1.567 e Ft összegben, 
- ravatali drapéria beszerzése 395 e Ft összegben, 
- Opel Astra személygépkocsi vásárlása 4.050 e Ft összegben, 
- Mező utcai magánút megvásárlása 800 e Ft összegben 
- Móricz utca volt szolgálati lakás tetőfelújítása 1.883 e Ft összegben 
- Irattár tetőszerkezetének felújítása 2.070 e Ft összegben 
- Dédényszegi – Mező utcasarok csatorna felújítás 1.852 e Ft összegben 
- Deák Ferenc utcai ingatlan megvásárlása 1.400 e Ft összegben 
- Fogorvosi rendelőbe beszerzésre került fogorvosi röntgen, digitalizáló berendezés és 

ólomkötény 2.656 e Ft összegben 
- Játszótérre kötélpályás csúszda vásárlása 1.194 e Ft összegben. 

 
5. Folyamatban lévő pályázatok 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata „Helyi piac létesítése Kiszomboron” címmel a TOP-
1.1.3-15-CS1-2016 pályázati kiírás keretében meghirdetett pályázaton 50.000 e Ft (ebből 
kivitelezésre fordítható: 45.022 e Ft) vissza nem térítendő támogatást nyert el a Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 7. (hrsz: 1157/7) alatti telken piactér kialakítására, vizesblokkal, 
térburkolattal, zöldfelülettel, fedett kerékpártárolóval, az akadálymentesítésre vonatkozó 
előírások betartásával. A sikeresen lefolytatott közbeszerzés alapján a kivitelezés teljes 
költsége: 59.941 e Ft. A különbözetet a Képviselő-testület biztosította. A kivitelezés 
befejezése az ősz folyamán várható. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata „A foglalkoztatás és az életminőség javítása a 
kiszombori bölcsőde férőhelybővítésével” címmel TOP-1.4.1-15-CS1-2016 pályázati kiírás 
keretében meghirdetett pályázaton 126.913 e Ft (ebből kivitelezésre fordítható: 115.716 e Ft) 
vissza nem térítendő támogatást nyert el a Rákóczi u. 8. szám alatti ingatlan átalakításával és 
bővítésével kialakítandó 3 gyermekszobás bölcsőde létrehozására, a bölcsőde működéséhez 
szükséges kiszolgáló funkciók és főzőkonyha, valamint gondozási egység és új férőhelyek 
kialakítására. A lefolytatott közbeszerzés alapján az építési költség 254.997 e Ft. A beruházás 
megvalósítása érdekében a 39.281 e Ft saját erő biztosításán túl szükség volt 100.000 e Ft 
hitelfelvételére is. A kivitelezés befejezése az ősz folyamán várható. 
 
A Belügyminisztérium a települési önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatásáról 
szóló 1004/2019. (I.18.) Korm. határozat alapján Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
részére bruttó 60.000 e Ft vissza nem térítendő támogatást állapított meg bölcsődefelújítás, 
óvodakonyha felújítás céljára. A támogatási összegből a bölcsőde felújítására jutó rész 40.710 
e Ft, az óvodakonyha felújítására jutó rész 19.290 e Ft. 
 
6. Elbírált pályázatok 
A Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület VP-LEADER „A településen élők hasznos 
szabadidő eltöltését segítő fejlesztések megvalósítása” című pályázati kiírás keretében a 
kiszombori játszótéren 18 db játszótéri elem beszerzésére 6.000 e Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyertünk. 
 
A Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület VP-LEADER „Települési szintű kulturális 
vonzerőre alapuló, ökoturisztikai, aktív turizmushoz kapcsolódó közösségi fejlesztések” című 
pályázati kiírás keretében 5.000 e Ft támogatási összegből 6 db asztal-pad garnitúra (fedett 
kivitelben), valamint 6 db háttámlás pad kerül beszerzése. Ezen eszközök a Vályogos-tó 
partján kerülnek elhelyezésre. 
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A Magyar Falu program keretében meghirdetett, „Orvosi eszköz” című pályázati kiírásra 
benyújtott pályázatunk 2.995 e Ft támogatásban részesült. A támogatási összeg augusztus 
hónapban megérkezett a bankszámlánkra. 
 
 
7. Közfoglalkoztatási programok 
A közfoglalkoztatási mintaprogramok keretén belül lehetőség nyílt belvízelvezető árkok 
felújítására, kitisztítására, eltöredezett, beomlott járdák, útszegélyek kijavítására, 
mezőgazdasági utak rendbetételére, valamint gabona és egyéb konyhakerti növények 
termesztésére napi 8 órás foglalkoztatással, 100 %-os támogatás mellett.  
 
A járdajavításban érintett utcaszakaszok: Rákóczi utca, Ady Endre utca, Ladányi utca, Makói 
utca, Szabadság utca, Kölcsey utca, Tisza utca, Régi Makói utca, Hunyadi utca, Kiss utca, 
Móricz utca, Árpád utca, Óbébai utca, Tó utca, temetői járda, Szegedi utca. 
 
Árokmeder burkolással érintett utcaszakasz: Nagyszentmiklósi utca.  
 
Árokmeder áteresz tisztántartásában érintett utcaszakaszok: Kör utca, Deák Ferenc utca, 
Petőfi utca, Nagyszentmiklósi utca, Mező utca, Dózsa György utca, Börcsök Andor utca, 
Pollner Kálmán utca, Nagyatádi utca, Móricz utca. 
 
Mezőgazdasági utak rendbetételében érintett útszakaszok: Zugoly dűlőút, Pincedomb, 
Porgányi dűlőút, Nacsa dűlőút, Csipkési dűlőút. 
 
Mezőgazdasági mintaprogram során termelt konyhakerti növények egy része a bölcsőde 
konyhára kerültek, másik részét pedig terménysegély jogcímen osztottuk ki a rászorulók 
részére. 
 
A közfoglalkoztatási mintaprogramok során az alábbi nagyértékű eszközök, berendezések 
kerültek beszerzésre: 

- térkőgyártó gépsor 
- ágdaráló 
- faaprító 
- magassági ágvágó 
- lapvibrátor 
- áramfejlesztő 
- AGT traktor 
- kombinátor 
- függesztett tárcsa 
- talajmaró 
- betonkeverő 
- pótkocsi 
- AGS permetezőgép 
- fűnyírótraktor 

 
 
2015–2019. között a közfoglalkoztatási programokra mindösszesen 394.780 e Ft támogatást 
nyertünk, melyből működési célú támogatás 372.230 e Ft, felhalmozási célú támogatás 22.550 
e Ft volt. 
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8. Pénzügyi helyzet 
Önkormányzatunk az elmúlt 5 évben fejlesztésekre benyújtott sikeres pályázatok 
eredményeként 1.226.546 e Ft, a működéshez 407.119 e Ft támogatásban részesült. A 
pályázatok megvalósítása érdekében az Önkormányzat saját forrásaiból 109.371 e Ft-ot 
használt fel. 
 
2019. augusztus 31. napján az Önkormányzat bankszámláinak és értékpapírszámlájának 
egyenlege 254.982 e Ft, szabad pénzmaradványa 24.288 e Ft. 
 
Az Önkormányzat értékpapír-állománya: 
  2014. augusztus 31-én  150.356 e Ft, 
  2019. augusztus 31-én     68.209 e Ft. 
 
2015-2019. években az Önkormányzat a civil szervezeteknek mindösszesen 16.350 e Ft 
összegben nyújtott támogatást pályázat alapján. 
 
Az Önkormányzat 2018. decemberében 100.000 e Ft fejlesztési hitelt vett fel a Rákóczi utcai 
bölcsőde felújításához. Ez első törlesztő részlet 2019. december 31-én lesz esedékes. A hitel 
végső lejárata 2028. december 12. 
 
Az ötéves gazdálkodás során teljesültek a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények 
működése biztosított volt. A felhalmozási és tőkejellegű bevételeink pályázati forrásokkal 
kiegészítve lehetővé tették beruházásaink megvalósulását. Az önkormányzat gazdálkodása 
összességében stabil és eredményes volt. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A fentiekben adott áttekintés alapján javaslom elfogadásra a Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata 2014-2019. évekre vonatkozó Gazdasági Programjának végrehajtásáról, 
valamint pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót.  
 
Kiszombor, 2019. szeptember 19. 
 
      Tisztelettel: 
 
          Szegvári Ernőné 
            polgármester 
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Tárgy: Tájékoztató Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2014-2019. évekre vonatkozó 
gazdasági programjának végrehajtásáról, valamint pénzügyi helyzetéről 
 
____/2019. (IX. 24.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tájékoztató 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2014-2019. évekre vonatkozó gazdasági 
programjának végrehajtásáról, valamint pénzügyi helyzetéről tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat 
2014-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjának végrehajtásáról, valamint pénzügyi 
helyzetéről szóló tájékoztatót. 
 
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 


