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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzati 
képviselık és polgármesterek választását megelızı 30 nappal a polgármester részletes jelentést tesz közzé a 
helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, valamint a képviselı-testület megalakulását követıen 
keletkezett, a késıbbi éveket terhelı pénzügyi kötelezettségekrıl. 
Önkormányzatunk pénzügyi megítélése kiváló, lejárt számlatartozása sem a Polgármesteri Hivatalnak, sem az 
önkormányzati intézményeknek nincs. Likviditásunkat a ciklus teljes ideje alatt biztosítottuk és megıriztük. 
A fentiek azonban nem jelentik azt, hogy költségvetési helyzetünk problémamentes, csakis szigorúan takarékos 
és racionális gazdálkodással tudtuk elérni és megırizni a pénzügyi stabilitást az évek során.  
 
KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT VAGYONÁNAK ALAKULÁSA 
                         adatok ezer forintban 
Megnevezés                2006. július 31.    2010. július 31. 

  1. Immateriális javak                   361         2.846 
  2. Ingatlanok                964.743      1.318.174 
  3. Gépek, berendezések, felszerelések         10.268       14.510 
  4. Jármővek                    3.574         199 
  5. Beruházások               143.778         281.959 
  6. Beruházásra adott elılegek                     -                       - 
  7. Tárgyi eszközök (2+6):            1.118.789      1.614.842 
 
  8. Részesedések                   2.258         2.065 
  9. Értékpapírok                 40.392         8.078 
10. Adott kölcsönök                         -                              - 
11. Hosszú lejáratú bankbetétek                     -                              - 
12. Befektetett pénzügyi eszköz (8+11):        42.650        10.143 
 
13. Üzemeltetésre átadott eszközök          17.756       15.940 
14. Befektetett eszközök (7+12+13):         1.179.556     1.643.771 
 
15. Készletek                   116           92 
16. Követelések                 46.867        49.697 
17. Értékpapírok               110.004         161.789 
18. Pénzeszközök                23.865        38.063 
19. Egyéb aktív pü.elszámolások           19.292                        -9.751 
20. Forgóeszközök (15+19):           200.144          239.890 
 
21. ESZKÖZÖK (14+20):            1.379.700      1.883.661 
 
22. Hosszú lejáratú kötelezettségek                     -                               - 
23. Rövid lejáratú kötelezettségek             6.027          621 
24. Egyéb passzív pü.elszámolások            108          4.623 
 
25. KÖTELEZETTSÉGEK (22+24):       6.135          5.244 
 
26. ÖNK. SAJÁT VAGYONA (21-25):               1.373.565      1.878.417 
2007-ben befejezıdött – TRFC pályázati támogatással – a vízszigetelési munkálatok a kiszombori általános 
iskolában projekt, melynek összes fejlesztési költsége 25.462.000 Ft, amelybıl vissza nem térítendı támogatás 
20.000.000 Ft volt, ebbıl 2007-ben kifizetett összeg 15.516.000 Ft. 
 
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatással megvalósult felújítások: 



- járdák felújítása II. (Arany János, Nagyszentmiklósi, Szabadság, Szılı, Móricz Zs. utca) - 2005-ben 

indult felújítás 

  felújítás összköltsége 6.486.000 Ft, ebbıl támogatás 4.540.000 Ft, 

- főtéskorszerősítés a kiszombori iskolában - 2006-ban induló felújítás  

  felújítás összköltsége 9.737.000 Ft, ebbıl támogatás 6.816.000 Ft, 

- főtéskorszerősítés a kiszombori óvodában I. - 2006-ban induló pályázat,  

  felújítás összköltsége 3.243.000 Ft, ebbıl támogatás 2.763.000 Ft, 

- nyílászáró csere a kiszombori általános iskolában – 2007. évi pályázat 

  felújítás összköltsége 6.663.000 Ft, ebbıl támogatás 3.473.000 Ft, 

- főtéskorszerősítés az Öregek Napközi Otthonában 2007. évi pályázat 

   felújítás összköltsége 854.000 Ft, ebbıl támogatás 373.000 Ft. 

 
Céljellegő decentralizált támogatásból megvalósult felújítások: 

- Bölcsıde keleti szárny felújítása, 2005-ben induló felújítása 

      felújítás összköltsége 3.957.000 Ft, ebbıl támogatás 2.770.000 Ft, 

- ablakcsere a Polgármesteri Hivatalban - 2007. évi pályázat 

felújítás összköltsége 1.272.000 Ft, ebbıl támogatás 889.000 Ft, 

- főtéskorszerősítés a kiszombori óvodában II. ütem – 2007. évi pályázat 

felújítás összköltsége 3.725.000 Ft, ebbıl támogatás: 2.608.000 Ft. 

 
2008. évben az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez 
benyújtott DAOP-2007-4.3.1 pályázatunk sikeres volt, így a fogorvosi rendelı és védınıi szolgálat épületeinek 
komplex akadálymentesítését tudtuk megvalósítani. Mind fizikai, mind infokommunikációs 
akadálymentesítésre sor kerülhetett a két épületben. A felújítás összköltsége: 11.740.000 Ft, ebbıl támogatás: 
9.958.000 Ft. 
 
TRFC pályázatból a 2008. évi falunap programjának egy részét finanszíroztuk (támogatás: 1.000 e Ft), valamint 
a Mővelıdési Ház színháztermének parketta felújítására és a nézıtéri székek cseréjére, valamint 3 darab 
számítógép beszerzésére került sor 5.885.000 Ft értékben (támogatás: 4.708.000 Ft). A Mővelıdési Ház 
szolgáltatásai a pályázatnak köszönhetıen kibıvültek. 
 
TEKI pályázatból a járdafelújítást folytattuk községünk területén. Új aszfaltburkolatot kapott: Szántó Kovács 
János utca páros oldalának egy szakasza, Kürt utca páros oldala, Petıfi utca páros oldalának egy szakasza, 
Munkás utca páros oldala, Szegedi utca Munkás és Kör utca közötti szakasza, valamint térkı burkolatot kapott 
a Szegedi utca Óbébai utcától a Zöldfa utcáig.  
A felújítás összköltsége: 11.673.000 Ft, ebbıl támogatás: 8.095.000 Ft. 
 
TEUT pályázatból a Móricz Zsigmond utca a 33. számtól a Tisza utcáig, valamint a Régi Makói utca teljes 
szakasza szélesítésre került és új aszfaltburkolatot kapott. A felújítás összköltsége: 28.786.000 Ft, ebbıl 
támogatás: 14.393.000 Ft. 
 
CÉDE pályázatból a Polgármesteri Hivatalban végeztünk vízszigetelési munkálatokat. A projekt során a 
Hivatal 5 irodájában tudtuk az alászigetelési munkákat elvégezni. A felújítás összköltsége: 4.808.000 Ft, ebbıl 
támogatás: 2.674.000 Ft. 
 
Az Önkormányzat a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus által a Reneszánsz Év 2008 
program keretében kiírt köztéri képzımővészeti és iparmővészeti alkotások megvalósításának, felújításának 
támogatására pályázatot nyújtott be, mellyel Kiszombor község belterületén lévı Petıfi Sándort és Kossuth 



Lajost ábrázoló szobrok felújítására kívánt anyagi támogatást szerezni. A felújítás összköltsége: 2.500.000 Ft, 
ebbıl támogatás: 1.100.000 Ft. 
 
Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a DAOP-2007-5.2.1/A kódszámú  felhívására 
„Kiszombor belterületi csapadék- és belvízelvezetés korszerősítése I. ütem” címmel pályázatot nyújtott be, 
84.980.000 Ft összköltségre, 90 %-os támogatási mértékkel. A pályázat sajnos elutasításra került. 
 
2009. évben az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez 
benyújtott DAOP-4.2.1/2F kódszámú pályázati felhívás keretében megkezdıdött az általános iskola 
infrastrukturális fejlesztése.  
 
CÉDE pályázatból a Polgármesteri Hivatalban a vízszigetelési munkálatok második ütemét végeztük el. A 
felújítás összköltsége: 6.018.000 Ft, ebbıl támogatás: 2.219.000 Ft. 
 
Önkormányzatunk a 8/2009.(II. 26.) ÖM. rendelet alapján benyújtotta pályázatát az óvoda infrastrukturális 
fejlesztésére. A felújítás összköltsége: 13.547.000 Ft, ebbıl támogatás: 10.830.000 Ft. 
 
Az idısek otthonában a fürdıszobák akadálymentesítése 100 % önerıvel 3.904.000 Ft költségbıl valósult meg. 
 
Önkormányzatunk újból pályázatot nyújtott be a DAOP-2009-5.2.1/A kódszámú felhívására a belterületi 
csapadék- és belvízelvezetı csatornák kiépítésére, Kiszombor Község vízrendezésére, 68.207.000 Ft 
összköltségre, 90 %-os támogatási mértékkel. A pályázat ismét elutasításra került. 
 
2010. évben folytattuk a 2009. évben megkezdett iskola felújítást, továbbá új pályázatok alapján folynak az új 
fejlesztések, melyek tárgyévben be is fejezıdnek. 
 
A Dózsa György Általános Iskola Óbébai és Móricz Zs. utcai épületeinek felújításához kapcsolódó pályázatunk 
várhatóan 2010. szeptember 30-án zárul, melynek várható összköltsége: 232.480.000 Ft, a szerzıdés szerinti 
támogatás 194.842.000 Ft, mely az Áfa kompenzáció miatt növekedhet. Az önerı biztosításához igénybe vettük 
az önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítı támogatást, mely összesen 10.847.000 Ft. 
 
Az Önkormányzat TIOP-1.1.1-07/1. „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra 
fejlesztése” címő felhívásra pályázatot nyújtott be a Dózsa György Általános Iskolába  informatikai eszközök 
beszerzésére 11.305.000 Ft összegben, a támogatás 100 %. 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott DAOP-
2008-4.1.1/A kódszámú pályázati felhívás keretében az orvosi rendelık korszerősítését, felújítását valósítjuk 
meg. A felújítás várható összköltsége: 39.007.000 Ft, ebbıl a támogatás: 32.267.000 Ft. 
 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a Helytörténeti Győjtemény épületének felújítása és 
környezetének parkosítása valósul meg. A felújítás várható összköltsége: 26.670.000 Ft, ebbıl a támogatás 
21.336.000 Ft. 
Szintén a fenti Program keretében kezdtük meg a Vályogos-tó vízkormányozásának kialakítását és 
környezetének megújítását. A felújítás várható összköltsége: 23.224.000 Ft, ebbıl támogatás: 11.144.000 Ft. 
 
TEKI pályázatból folytatjuk a járdák felújítását (Kör utca egy szakasza). A felújítás várható összköltsége: 
28.691.000 Ft, ebbıl támogatás: 14.609.000 Ft.  
 
A Dél-alföldi Operatív Program „Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” címő 
felhívás keretében a Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése kerül megvalósításra. A felújítás 
várható összköltsége: 16.432.000 Ft, ebbıl támogatás: 14.789.000 Ft. 
 
Az Önkormányzat pályázatott nyújtott be az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján a bölcsıdék és a közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztése céljából, melybıl az óvoda vizes blokkjainak és nyílászáróinak 
felújítását folytatjuk. A felújítás várható összköltsége: 12.121.000 Ft, ebbıl támogatás: 9.200.000 Ft. 
 



A Makói Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott DAOP-2007-3.2.1 kódszámú pályázat keretében 6 
buszmegálló és annak környéke újult meg. A felújítás várható összköltsége: 25.000.000 Ft, ebbıl támogatás: 
22.500.000 Ft. 
 
Az Önkormányzat 2010. évben a KEOP-2009-5.3.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
korszerősítése” pályázati konstrukció keretében meghirdetett pályázati felhívásra az Óbébai utca 6. szám alatti 
Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése céljából pályázatot nyújtott be és nyert 34.035.000 Ft-ot 
az 53.801.000 Ft beruházáshoz. A támogatási szerzıdés megkötése folyamatban van.  
A pályázat várhatóan a 2011. évi költségvetési évet 19.766.000 Ft kötelezettségvállalással terheli.  
 
A térség 6 társult települése nettó 14 milliárd Ft nagyságrendő nagyberuházást kíván megvalósítani uniós 
pályázati forrásból, a települések teljes körő csatornázására és a szennyvíztisztító bıvítésére. A beruházáshoz 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának várhatóan 37.851.000 Ft-ot kell biztosítania.  
 

A kiemelt beruházásainkon és felújításainkon kívül az elmúlt 3 évben 13.055.000 Ft-ot fordítottunk 
intézményeink eszközállományának korszerősítésére, bıvítésére. 
 
Felhalmozási kiadásaink alakulása: 
          összes kiadás   pályázati forrás   saját forrás…… 

2006.08.01-2010.07.31.   624.026.000 Ft   469.514.000 Ft   154.512.000 Ft 
 
A fentiek szerint önkormányzatunk az elmúlt 4 évben fejlesztésekre benyújtott sikeres pályázatok 
eredményeként 469.514.000 Ft támogatásban részesült és önerıbıl biztosított 154.512.000 Ft-ot. 
 

2007-08-09-10. években az Önkormányzat alapítványoknak és társadalmi szervezeteknek 16.729.000 Ft 
összegben nyújtott támogatást, Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázatra 3.261.000 Ft-ot fizetett ki. 
 

Az elmúlt négy évben a Határırség mőködését 320.000 Ft-tal, míg a Kiszombori Rendırırsöt 2.675.000 Ft-tal 
támogattuk. 
 

Mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása elıirányzathoz benyújtott pályázatok alapján 2007-
ben 2.000.000 Ft, 2009-ben 4.000.000 Ft vissza nem térítendı támogatást kaptunk. 
 

A mérlegbıl kitőnik, hogy az önkormányzat vagyona jelentıs mértékben gyarapodott.  
 

Hitelállományunk nincs. 
 

Az Önkormányzat értékpapír-állománya: 
  2006. július 31-én   150.396.000 Ft volt, 
  2010. július 31-én   169.867.000 Ft. 
 

A négy éves gazdálkodás során teljesültek a költségvetés fı célkitőzései, az intézmények mőködése biztosított 
volt. A felhalmozási és tıkejellegő bevételeink pályázati forrásokkal kiegészítve lehetıvé tették beruházásaink 
megvalósulását. Az önkormányzat gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt. 
 

Szegvári Ernıné polgármester 

 


