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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                 Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
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)-(3) 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.” 

 

A Képviselő-testület a 94/2011.(IV. 5.) KNÖT határozatával fogadta el a 2011-2014. évekre 
vonatkozó gazdasági programját, melyet a 226/2012.(VIII. 28.) KNÖT határozatával kiegészített a 
helyi adópolitikai célkitűzések tekintetében. 

 
A Képviselő-testület a programjában elsődleges szempontként határozta meg az intézményeink 
működőképességének megtartását, a szolgáltatásukhoz kapcsolódó eszközök bővítését, az épületek 
karbantartását, környezetük szebbé tételét. 
Meghatározó elvként fogadtuk el azt is, hogy a fejlesztési pénzforrásokat csak fejlesztésre 
használjuk fel, ezeket a pénzeszközöket nem éljük fel a működés céljaira, ezekből a hazai és az 
uniós fejlesztési lehetőségek maximális kihasználásával az önerőt biztosítani tudjuk. 
 
Ugyancsak alapelvként rögzítettük, hogy segélyezés helyett, illetve mellett a foglalkoztatás legyen a 
cél a munka világába történő integrálás részeként folytassuk a közmunkaprogramot. 
 

A ciklus indításakor összefoglaltuk azokat az akkor ismert feladatokat, területeket, amelyeket uniós 
és saját források felhasználásával fejleszteni kívántunk, mint 

- a falu teljes körű szennyvízcsatornázása,  
 - az utak felújítása, 

- a járdaprogram folytatása, 
- a Sportcsarnok épületének komplex energiatakarékossági fejlesztése, 
- megújuló energiaforrások bevonásának megvizsgálása,  
- önkormányzati csapadékvíz elvezető csatornák felújítása, karbantartása, 
- Rónay-kastély hasznosítása. 



 

A Képviselő-testület további kiemelt elvként rögzítette programjában az egyházakkal és a 
településen működő civil szervezetekkel való együttműködést. 
 
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.  
 
Az elmúlt ciklus során az alábbi pályázatok benyújtása szolgálta célkitűzéseink megvalósítását. 
 
Az Önkormányzat „Szabadtéri rendezvények tárgyi eszközbeszerzése és szabadtéri színpadok 
kialakítása” című felhívásra pályázatot nyújtott be, melynek keretében rendezvénysátort vásároltunk 
3.570 e Ft értékben, melyből a támogatás összege 2.880 e Ft. 
 
Az iskola felújítási pályázatával összefüggő, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP-
1.1.1-07/1 kódszámú felhívásra „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György 
Általános Iskolában” címmel nyújtott be az Önkormányzat pályázatot sikerrel. A 100 %-os 
támogatottságú pályázat során informatikai eszközök kerültek beszerzésre 10.225 e Ft értékben. 
 
Az Önkormányzat a KEOP-2009-5.3.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
korszerűsítése” pályázati konstrukció keretében meghirdetett pályázati felhívásra az Óbébai utca 6. 
szám alatti Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése céljából pályázatot nyújtott be. 
A felújítás kivitelezése 53.801 e Ft-ba került, melyre a támogatás összege 34.035 e Ft. 
 
Az iskola és az óvoda pályázott pedagógus továbbképzésre a TÁMOP 3.1.5.-09/A-2 kódszámú 
felhívásra, melyhez az elszámolások alapján 100 %-os támogatás mellett 13.384 e Ft összeget 
kaptunk. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete sikeresen pályázott a 4/2012. (III. 
1.) BM rendelet alapján az Önkormányzat tulajdonát képező Kiszombori Mikrotérség Karátson 
Emília Napköziotthonos Óvoda épület keleti szárnyának hőszigetelésére. A teljes költség 12.784 e 
Ft, melyből a pályázati támogatás 10.219 e Ft. 
 
A Maros-völgyi LEADER Egyesület által megfogalmazott felhívásra beadásra került az „Öltözők 
korszerűsítése és bővítése - I. ütem” című pályázat. A bővítés költségeire 11.179 e Ft-ot fizettünk 
ki, a megítélt pályázati támogatás 7.996 e Ft, mely 2013. évben került elszámolásra. 
 
A Képviselő-testület pályázatot nyújtott be a Maros-völgyi LEADER Egyesület által 
megfogalmazott „Lovas turisztikai attrakciók és rendezvények támogatása” felhívásra „Kiszombori 
Közösségi Napok szervezése” címmel, mely lehetőséget biztosított a 2012. július 28-29. napján 
megtartott rendezvény megszervezéséhez. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 
2.562 e Ft, melyhez 532.e Ft saját forrást biztosítottunk. 
 
A Maros-völgyi LEADER Egyesület által megfogalmazott felhívásra beadásra került a 
„Falumegújítás Kiszomboron” című pályázat. A fejlesztés során 27 db köztéri pad és 57 db 
hulladékgyűjtő került 2014. évben kihelyezésre 21 megvalósulási helyen. Az igényelt támogatás 
összege 5.382 e Ft, önkormányzati önerő 1.276 e Ft.  
 
 
 



 

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 részesült Önkormányzatunk, melyből  

• a Polgármesteri Hivatal, a Szociális Gondozási Központ, az Ady Endre Művelődési Ház és a 
Közművelődési Könyvtár épülete lesz felújítva, valamint 

• fogorvosi kezelőegység,  
• informatikai eszközök, 
• bölcsődei bútorok, és 
• a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termébe, irodáiba bútorok kerültek, illetve kerülnek 

beszerzésre. 
 
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 Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a Maros-völgyi LEADER Egyesület által 
megfogalmazott „közösségi és sportterek fejlesztése, valamint falusi programok megvalósítása” 
felhívásra „Kiszombori Közösségi Napok” címmel, mely lehetőséget biztosít a 2014. szeptember 
13. napján megtartandó rendezvény megszervezéséhez, melyhez 1.000 e Ft támogatást kaptunk. 
 
Kiszombor település részt vesz a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet alapján a Maros-völgyi LEADER 
Egyesület által benyújtott pályázatban, ami a 2014. szeptember 14. napján megrendezésre kerülő 
programok költségeit fedezi 3.500 e Ft összegben. 
 
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 részesültünk.  
 
A ciklus nagy vállalása a szennyvízcsatornázás kivitelezése volt. A beruházás a nagyközség 
történetének legnagyobb fejlesztése, amely minden lakost érintett. A beruházás átadása ez év 
májusában megkezdődött. A szennyvízcsatornázás nettó 1.242.361 e Ft-ból lett megvalósítva, mely 
uniós és hazai pályázatból, valamint lakossági hozzájárulásból tevődött össze. 
Ezzel egy ütemben útfelújításokra került sor, melyhez az Önkormányzat a projekt által nem fedezett 
útépítési munkák elvégzéséhez 82.057 e Ft összeget biztosított. Az útfelújítások után elmondhatjuk, 
hogy nincs földes utca Kiszomboron. A nagyközség területén végzett útépítési munkákat a 
tájékoztató 1. melléklete tartalmazza. 
 
Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagjaként részt veszünk a Dél-
alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programban. A megvalósuló környezetvédelmi beruházás 
eredményeként egészséges ivóvizet biztosítunk településünk lakosságának. Kiszombort érintően a 
beruházás várható költsége nettó 226.678 e Ft. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a KÖZOP-
3.5.0-09-11 „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” elnevezésű kiírásra a 43. számú I. rendű főút mentén 
26+784 – 28+740 km szelvények közötti kerékpárút megvalósítására. A támogatás a beruházáshoz 
szükséges összeg 100 %-áig igényelhető, mely 198.157 e Ft. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2013. január 1-je és 2015. augusztus 31-e közötti 
időszakban – a köznevelési intézmény működtetésével összefüggő költségekhez - 2.000 ezer Ft/hó 
összegű hozzájárulást fizet. 



 

A START munkaprogram keretén belül lehetőség nyílt belvízelvezető árkok felújítására, 
kitisztítására, rendbetételére, valamint eltöredezett, beomlott járdák, útszegélyek rendbetételére napi 
8 órás foglalkoztatással, 100 %-os támogatás mellett.  
A járdajavításban érintett utcaszakaszok 2012-ben: Kiss Menyhért, Nagyszentmiklósi, Kör, Petőfi, 
Pollner Kálmán, Jókai, Tiborc, Arany János, Rozmaring, Nagybokori, Börcsök Andor és Óbébai. 
2013-ban Kör, Zöldfa, Szántó Kovács János, Nagyatádi, Porgányi, Nagybokori, Széchenyi, Zrínyi, 
Deák Ferenc, Mező és Szegedi utcák. 
2012. március 1. és 2012. október 31. között a Kiss utcában áteresz cserék komplex felújítása, a 
Kiss Menyhért, valamint a Kör utcában belvízelvezető árkok rézsű kialakítása történt. 
2013. március 16. és 2013. november 15. között a Délvidéki, a Szegedi és a Csatorna utca páros 
oldalán belvízelvezető árkok felújítása, átereszek komplex felújítása lett végrehajtva. 
Jelenleg közfoglalkoztatás keretében járdalapok gyártása folyik. 
 
A kiemelt beruházásainkon és felújításainkon kívül az elmúlt 3 évben 13.211 e Ft-ot fordítottunk 
intézményeink eszközállományának korszerűsítésére, bővítésére. 
 
Önkormányzatunk az elmúlt 4 évben fejlesztésekre benyújtott sikeres pályázatok eredményeként 
408.813 e Ft, a működéshez 20.446 e Ft, a szennyvízcsatornázáshoz és ivóvízminőség-javító 
program megvalósításához 1.469.039 e Ft támogatásban részesült. 
 
Az Önkormányzat értékpapír-állománya: 
  2010. július 31-én   169.867 e Ft, 
  2014. július 31-én  150.356 e Ft, 
 
2011-12-13-14. években az Önkormányzat a civil szervezeteknek mindösszesen 7.900 e Ft 
összegben nyújtott támogatást. 
 
Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása előirányzathoz benyújtott pályázatok 
alapján 2012-ben 19.257 e Ft, 2013-ban 3.000 e Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk. 
 
Hitelállományunk nincs. 
A négy éves 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 2011-2014. évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, valamint pénzügyi 
helyzetéről szóló tájékoztatót.  
 
Kiszombor, 2014. augusztus 19. 
 
      Tisztelettel: 
 
          Szegvári Ernőné 
            polgármester 
 
 
 
 



 

Tárgy: Tájékoztató Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2011-2014. évekre vonatkozó 
gazdasági programjáról, pénzügyi helyzetéről 
 
____/2014.(VIII. 26.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tájékoztató 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programjáról, 
pénzügyi helyzetéről tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat 2011-
2014. évekre vonatkozó gazdasági programjáról, 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 



 

1. melléklet 
Kiszombor nagyközség belterületén végzett útépítési munkák 

 
utca   remix+aszfalt       aszfalt  zúzottkő   szórt 
Áchim     533 
Ady     733 
Arany        1401 
Árpád           543 
Hunyadi       844* 
Jókai         758 
Károlyi   490     304 
Kisgazda        210 
Kiss M.       1961 
Kossuth      1036 
Kölcsey    2146 
Kör   8263   1707 
Kürt        1173 
Ladányi       1330* 
Mező      3763 
Móricz Zsigmond     2181 
Munkás           851 
Nagyatádi    2692 
Nagybokori                352     880 
Ökrös     760 
Petőfi         980 
Pollner      2835* 
Porgányi      2247* 
Rákóczi         399 
Rozmaring        889  322* 
Szabadság      440  880  
Szántó K. J.  2746 
Széchényi     833 
Táncsics     798               1701 
Tiborc        550 
Tisza    2382 
Tó        1306 
Torontáli    1314 
Új        480 
Vasút     828 
Viola         433 
Zöldfa       655 
Zrínyi       273* 
 
Összesen:          24870 m2  21457 m2 11553 m2 322m2  

 
*közbeszerzési eljárás lezajlott, megvalósulása 2014. augusztus-szeptember hónapokban várható 


