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Kiszombor 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Képviselı-testület 242/2005.(VI.14) KKÖT határozatában döntött arról, hogy a társult 
településekkel együtt - Kohéziós Alap támogatással - szennyvízberuházást valósít meg. A 
beruházás nettó költsége 13.650.000.000,-Ft, a szükséges önerı bruttó: l.394.000.000,- Ft, 
melybıl Kiszomborra esı rész 10%, 139.375.000,- Ft. Az önerıt az önkormányzat társulat 
útján kívánja biztosítani. 
 
A Képviselı-testület Víziközmő Társulat létrehozását határozta el a társult településekkel 
közösen. 
 
A Képviselı-testület az önerı és a beruházással érintett terület ingatlan számát figyelembe 
véve, az egy érdekeltségi egységre (vízfogyasztó háztartás, illetve beépíthetı telek) esı 
hozzájárulás összegét 115.000 Ft-ban javasolta megállapítani lakossági és jogi, illetve 
intézményi hozzájárulás esetében is. 
A lakossági hozzájárulás megfizetésének kedvezményes módjaként lakás-takarékpénztári 
szerzıdés megkötését javasolt 62 hónapon keresztül. 
 
Miután a beruházás megkezdése lényegesen elhúzódott, szükségessé vált a projekt 
önkormányzati finanszírozásának áttekintése. 
 
A kiviteli szerzıdések megkötése kapcsán elıleg számla kifizetési igény jelentkezik. 
A likviditás biztosítása érdekében Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-
testületének célszerő akként dönteni, hogy az elılegszámla kifizetéséhez a Társulatnál 
keletkezett 801.435,- Ft betéti kamat megtakarítás felhasználása mellett legfeljebb 
23.000.000,- Ft-ot megelılegez úgy, hogy a kiviteli szerzıdésben rögzített kivitelezési 
ütemtervnek megfelelı idıpontokban átutalja a Társulat számlájára. A 2012. évben az 
építéssel egy idıben megnyíló LTP megtakarítások lehívásából a Társulatot visszapótlási 
kötelezettség terheli, a betéti kamatot és a beutalt összeget Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetési elszámolási számlájára visszautalja. 
 



2012. januárjától a Társulat mőködéséhez már nem áll rendelkezésre a szükséges forrás, ezért 
indokolt a 2011. évi bázis adat alapul vételével megállapítani a településekre jutó hozzájárulás 
összegét, melyet minden hó 5. napján a Társulat számlájára átutal. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a fenti elıterjesztést vitassa meg és hozza meg 
döntését. 
 
Kiszombor, 2011. december 8. 
 
      Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
 polgármester 
 
 



Tárgy: Szennyvízberuházással kapcsolatos kötelezettségek – átmeneti intézkedés 
elılegszámla finanszírozására 
 
____/2011.(XII. 13.) KNÖT h. 
 

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
szennyvízberuházással kapcsolatos kötelezettségek tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete akként határoz, hogy a 
likviditás biztosítása érdekében az elılegszámla kifizetéséhez a Társulatnál keletkezett 
801.435,- Ft betéti kamat megtakarítás felhasználása mellett legfeljebb 23.000.000,- Ft-ot 
elılegez meg úgy, hogy a kiviteli szerzıdésben rögzített kivitelezési ütemtervnek megfelelı 
idıpontokban utalja át a Társulat számlájára. A 2012. évben az építéssel egy idıben megnyíló 
LTP megtakarítások lehívásából a Társulatot visszapótlási kötelezettség terheli, a betéti 
kamatot és a beutalt összeget Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának költségvetési elszámolási számlájára visszautalja. 
 
A Képviselı-testület a megelılegezni szükséges összeget az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében a felhalmozási tartalék (diszkont kincstárjegy értékesítése) keret terhére 
biztosítja. 
 
A határozatról értesül: 
- Makó és Térsége Víziközmő Társulat 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
 
 
 
 



Tárgy: Szennyvízberuházással kapcsolatos kötelezettségek – mőködési költségek 
 
____/2011.(XII. 13.) KNÖT h. 
 

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
szennyvízberuházással kapcsolatos kötelezettségek tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete akként határoz, hogy 2012. 
január 1-jét követıen a 2011. évi bázis adatok alapján a Makó és Térsége Víziközmő Társulat 
mőködési költségét utólagos elszámolás mellett minden hónap 5. napjáig átutalja a Társulat 
számlájára. 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a mőködési költségek 
megfizetésének biztosítására Kiszombor Nagyközség Önkormányzata inkasszó benyújtásának 
lehetıségét vállalja a Társulattal megkötött megállapodás alapján. 
 
A határozatról értesül: 
- Makó és Térsége Víziközmő Társulat 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 


