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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésérıl szóló 6/2012.(II. 29.) önkormányzati rendeletben mőködési költségvetési 
hiányt állapított meg. 
 
A Képviselı-testület 127/2012.(IV. 26.) KNÖT határozatában döntött arról, hogy a 
Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. 
melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatására. A benyújtott pályázat elbírálásáról 
hivatalos tájékoztatást nem kaptunk. 
 
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése készítésekor valószínősíthetı volt, hogy az 
idıarányos mőködési bevételek már félévkor sem elegendıek a mőködési kiadások 
fedezetére. Az önkormányzat és intézményeinek folyamatos mőködtetése érdekében a hiányt 
diszkont kincstárjegy értékesítésébıl szükséges pótolni.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete tulajdonát képezi a 
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél (6720 Szeged, Széchenyi tér 9.) 2012. augusztus 22-én 
lejáró D120822 megnevezéső 9.714.107,- Ft árfolyamértéken nyilvántartott diszkont 
kincstárjegy. A lejárat elıtti értékesítés az Önkormányzatnak veszteséget nem okoz, mert a 
névérték jelenleg is magasabb az árfolyamértéknél. A pontos össznévérték az értékesítés 
idıpontjában határozható meg. 
 
Tisztelt Képviselı-testület, kérem, hogy az elıterjesztést megtárgyalni és a döntést meghozni 
szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2012. június 21. 
 
       Tisztelettel: 
 
          Szegvári Ernıné 
            polgármester 
 



Tárgy: Diszkont kincstárjegy értékesítése 
 
____/2012.(VI. 26.) KNÖT. h 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a diszkont 
kincstárjegy értékesítése tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete tulajdonát képezi a 
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél (6720 Szeged, Széchenyi tér 9.) 2012. augusztus 22-én 
lejáró D120822 megnevezéső 9.714.107,- Ft árfolyamértéken nyilvántartott diszkont 
kincstárjegy. 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat 
vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2006.(II. 28.) KKÖT. rendelete 12. 
§ (2) bekezdés b) pontja alapján a képviselı-testület hatáskörébe tartozik az 1.000.000,- Ft 
értékhatár feletti értékpapír értékesítése. 
 
3. A Képviselı-testület akként határoz, hogy a lejáratot megelızıen az össznévérték az 
önkormányzat OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Makói fiókjánál vezetett 11735074-
15354707 számú elszámolási számlájára átutalásra kerüljön. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


