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KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. 
évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 4. pont 
szerint a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására.  
 
A pályázat célja: a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a 
feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. 
 
Az igénylő adatlapon a támogatás céljaként az illegális migrációhoz és a bűncselekmények 
megelőzéséhez kapcsolódóan a településüzemeltetéssel összefüggésben az alábbi 
többletköltségeket jelöltük meg: 

• a határ felől bevezető utak, a település közterületeinek (játszótér, sportpálya, főtér) 
megfigyelése érdekében térfigyelő kamerák telepítése 5.682.000,- Ft összegben, 

• a keletkezett szemét eltakarításához szemetes zsákok, munkaeszközök, 
kéziszerszámok, munka- és védőruhák, üzemanyag beszerzése 300.000,- Ft értékben, 
valamint 

• a helyi polgárőrök feladatainak zökkenőmentes ellátásához, járőrözésükhöz 2 db 
kerékpár, illetve gépkocsijukba üzemanyag beszerzésre 160.000,- Ft összegben. 

 
Összesen igényelt támogatás: 6.142.000,- Ft. 
 
A támogatási igény az ebr42 önkormányzati rendszerben elektronikus úton és a kitöltött lezárt 
rendszerből kinyomtatott papír alapon nyújtható be. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2015. október 22. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázat benyújtása 
tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pont szerinti 
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázatot 
nyújt be az illegális migrációhoz kapcsolódó többletköltség fedezésére, az igényelt támogatás 
összege 6.142.000,- Ft.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a pályázattal kapcsolatos 
dokumentumok aláírására.  
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


