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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat elnöke, Krasznai Attila megkereséssel 
fordult önkormányzatunkhoz, hogy a külterületi csatornák karbantartására és felújítására 
benyújtott nyertes pályázat sikeres teljesítésében nyújtsunk segítséget. 
 
Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 387/2009.(X. 27.) KKÖT 
határozatában döntött arról, hogy „a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat (6701 
Szeged, Cserzy M. u. 30/A. képviseli: Kádár Mihály igazgató) az Európai Mezıgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezıgazdasági 
üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes 
feltételeirıl szóló 34/2008.(III. 27.) FVM rendelet alapján pályázatot kíván benyújtani 
Kiszombor Község Önkormányzata tulajdonában és a Társulat üzemelésében lévı Ü-1 (5632 
hrsz., 5634 hrsz., 5628 hrsz., 5622 hrsz., 5610 hrsz.), Ü-13 (5632 hrsz.), Ü-14 (5623 hrsz.), Ü-
132 (5626 hrsz., 5620 hrsz.) nevő külterületi belvízelvezetı csatornák karbantartására és 
felújítására. A Képviselı-testület eredményes pályázat esetén 2.000.000,- Ft támogatást nyújt 
a Társulat részére.” 
 
A társulati törvény 2011. januárban történt változása miatt az ÁFA-t a társulatok nem tudják 
visszaigényelni. 
 
Az MVH pályázaton nyert támogatás (a 44. 247.000,- Ft összegő nettó támogatás esetén az 
Áfa összege 11.061.750,- Ft ) az ÁFA összegét nem tartalmazza. Ugyanakkor az ÁFA nélkül 
a támogatást a Vízgazdálkodási Társulat nem tudja igénybe venni. Ha nem veszi igénybe a 
támogatást, akkor a Társulat a következı 3 évben nem pályázhat újra. 
 
A Társulat ezen indokok alapján kérte az Önkormányzat testületét, hogy a pályázat sikeres 
teljesítéséhez a vissza nem igényelhetı ÁFA összeget 2011-2012 években biztosítsuk.  
 
A gazdasági környezet hatásai az idei évi önkormányzati költségvetésben is érezhetıek, a 
terhek, kiadások növekedése, a bevételek, normatívák, támogatások csökkenı tendenciája 
miatt a kötelezı feladatok ellátását is nehezíti. Mindezek miatt az önkormányzat nem vállalhat  
a Társulat kérése szerinti nagyságrendő plusz kiadást fel.  
 



Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, és a fentiek ismeretében javaslom, hogy a pályázatról 
szóló 2009. évi döntés szerinti támogatás mértékében – évi 2.000.000,- Ft - járuljunk hozzá 
2011-2012. években a pályázat megvalósításához.  
 
Kiszombor, 2011. augusztus 25. 
      Tisztelettel: 
         Szegvári Ernıné 
           polgármester 
 
 
Tárgy:  A külterületi csatornák karbantartására és felújítására benyújtott nyertes pályázat 
finanszírozása. 
 
______ /2011. (______) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a külterületi 
csatornák karbantartására és felújítására benyújtott nyertes pályázat finanszírozása tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 387/2009.(X. 27.) KKÖT 
határozatban foglaltak szerint támogatást nyújt a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási 
Társulatnak – az önkormányzati tulajdonú - külterületi csatornák karbantartására és 
felújítására benyújtott eredményes pályázat teljesítéséhez 4.000.000,- Ft összegben.  
 
A támogatási összegbıl 2.000.000,- Ft-ot 2011. évben a 2011. évi költségvetése felhalmozási 
tartaléka terhére, 2.000.000,- Ft-ot pedig 2012. évben biztosít oly módon, hogy a támogatási 
összeget eredeti elıirányzatként 2012. évi költségvetésébe tervezi. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a pályázat 
finanszírozásával összefüggı támogatási megállapodás megkötésére. 
 
A határozatról értesül: 

- Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat 6701 Szeged, Cserzy M. u. 30/A. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
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Szeged,2011.augusztus 24. 

 

                 6701 Szeged, Cserzy M. u. 30/a Pf.: 518. 

KHB: 10402805-28089179 

Adószám: 10089174-2-06 

Cégjegyzék sz.: 0616000003 

Telefon:        62/420-644 
Fax:              62/420-327 
Ikt.szám        4-4./2011. 
  

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
 
Szegvári Ernıné  
Polgármester Asszony 
részére 
 
Kiszombor 
Nagyszentmiklósi u. 8. 
6775 
 
 
Tisztelt Polgármester Asszony! 
 
 
A Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat 2005-ben az Önkormányzat tulajdonában 
lévı belvízelvezetı mőveket üzemelésre átvette azzal a kikötéssel, hogy az üzemeléshez csak 
pályázati és önkormányzati forrás használható fel. 
 
A 2009.11.30-án benyújtott pályázatunkra támogatási határozat 2011.02.11-én érkezett a 
Társulatunkhoz. 
A társulati törvény 2011. januárban történt változása miatt az ÁFA-t a társulatok nem tudják 
visszaigényelni. 
 
Az MVH pályázaton nyert támogatás 

Nettó összege:   30.972.784,- Ft 

Saját erı:   13.274.216,- Ft 
___________________________________________ 

Nettó összeg:   44.247.000,- Ft 

 

A csatornák fenntartási összege nettó támogatás + ÁFA. 

ÁFA összege:   11.061.750,- Ft 

 
Társulatunknak 2011. január óta csak az Állam által meghatározott fenntartási összeg áll 
rendelkezésre. 
 
Tisztelettel kérjük az Önkormányzat testületét, hogy a pályázat sikeres teljesítéséhez a vissza 
nem igényelhetı ÁFA összeget 2011-2012 években biztosítani szíveskedjenek.  



Az ÁFA nélkül a támogatást nem tudjuk igénybe venni, de ebben az esetben a következı 3 
évben nem pályázhatunk újra. 
 
A pályázatban az alábbi belvízlevezetı mővek szerepelnek: 
 
            Nettó 
Ü-1 csatorna. 20.465.866,- Ft 
Ü-13 csatorna. 4.513.478,- Ft 
Ü-132 csatorna: 10.917.380,- Ft 
Ü-14 csatorna. 5.842.261,- Ft 
Mőszaki ellenırzés és elıkészítés: 2.508.015,- Ft 
     __________________ 
Összesen:               44.247.000,- Ft 
 

Elvégzésre kerülı mőszaki mennyiségek: 

Nád, cserje, fairtás: 80.410 m2 
Csatorna iszapolás: 7.121 m3 
Deponia rendezés: 7.121 m3 
Mőtárgyak helyreállítása. 24 db 
Mőtárgyaknál burkolat: 24 X 2 = 48 db 
 

 
Kérném a Tisztelt Képviselı Testület támogatását a pályázatunk sikeres megvalósításához. 
 
Szeged, 2011. augusztus 24. 
 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
       Krasznai Attila 
                         elnök 
 


