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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
A Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium Taggyőlése 2011. december 7-én 8/2011 
(12.07) TGY határozatával elfogadta, hogy a tervezési alszámlára befizetett és fennmaradt 
összeg 70 %-a lakosságszám-arányosan kerüljön visszaosztásra a konzorciumi tagok részére. 
„Makó és Térsége” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás részére az 1. sz. 
mellékletben csatolt összegek kerülnek visszafizetésre. 
 
Az utalások megkezdéséhez a DARFÜ Nonprofit Kft. a Társulástól kéri, hogy valamennyi 
tagönkormányzat nyilatkozzon, mely bankszámlára kéri az összeg visszafizetését. 
Az összeg visszafizetésére vonatkozóan 2 lehetséges megoldás van: 
� egyrészt a Társulás bankszámlájára a késıbbi nem támogatott kiadások finanszírozására, 
� másrészt a tagönkormányzatok számlájára. 
 
Célszerő, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt visszafizethetı összeget valamennyi 
tagönkormányzat – így Kiszombor Nagyközség Önkormányzata is - a saját számlájára kérje 
átutalni, oly módon, hogy a visszautalt összeget az önkormányzatok elkülönítetten kezeljék az 
esetleges nem támogatott kiadások finanszírozására.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni és a döntést 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2012. február 8. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernıné 
           polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Dél-alföldi 
Ivóvízminıség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt 
önerı visszautalása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Dél-Alföldi 
Ivóvízminıség-javító Konzorcium Taggyőlésének 8/2011 (12.07) TGY. határozata alapján 
nyilatkozik arról, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium részére tervezési 
hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerı 70 %-át, 415.762,- Ft-ot, azaz 
négyszáztizenötezer-hétszázhatvankettı forintot az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11735074-
15354707 számú bankszámlára kéri utalni, melynek tulajdonosa Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata. 
 
A határozatról értesül: 
- „Makó és Térsége” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás 
- Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 

 

 


