
Szentes Városi Önkormányzat Polgármesterétől 
6600 Szentes, Kossuth tér 6. 
 
Ikt. szám:02-8329/2005. 
Tárgy: Szentes, Somogyi Béla utca és környéke szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése. 
 
 
Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 
 
Székhelyén 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentes város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2002.(VIII. 30.) KT számú 
határozatával jóváhagyta a város területére vonatkozó szennyvízcsatorna hálózat 
kiépítésének programját. 
 
A céltámogatási pályázatunk ismételt elkészítéséhez és határidőre történő benyújtásához, 
(melynek határideje 2004. április 01.) a pályázati anyagban szereplő hivatalos 
dokumentumokat jóváhagyás végett mellékelten beterjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 
elé. 
 
Kérem, hogy a mellékelt határozati javaslatokat megtárgyalni és jóváhagyni 
szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta, a Szentes, Somogyi Béla utca és környéke 
szennyvízcsatorna hálózat kiépítési céltámogatási pályázatát és megállapítja, hogy az 
összhangban van a 116/2002.(VIII.30.) KT számú határozatban foglaltakkal. 
  

 1./ Felkéri a Polgármestert, hogy a céltámogatási pályázatot legkésőbb 
2004. április 01. hatállyal a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi 
Igazgatóságához (6720 Szeged, Széchenyi tér 9.) nyújtsa be. 

       
A Képviselő-testület a pályázat műszaki és pénzügyi tartalmát a mellékletek 

szerint jóváhagyja, és az éves költségvetéseiben a pályázat szerinti forrásokat 
biztosítja. 

 
  Határidő: 2005. április 01. 
  Felelős: Polgármester 
 
 Határozatról értesítést kapnak: 
  1./ Szentes Város Polgármester 
  2./ Szentes Város Jegyzője 
  3./ Magyar Államkincstár Területi Ig. Szeged 
  4./ Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda Helyben 
 
Szentes, 2005. március 25. 
      Szirbik Imre 





B)   A címzett és céltámogatási igénybejelentés 2. számú dokumentuma 
.............................. számú képviselő-testületi/közgyűlési határozat  

Szentes Város Önkormányzat képviselő-testülete/közgyűlése a Somogyi Béla utca és környéke 
zennyvízcsatorna kiépítése, címzett/céltámogatással megvalósuló beruházásáról az alábbiak szerint dönt: 
I. A beruházás pénzügyi forrásai 

I.1. A beruházás összköltsége: 991.875 ezer forint 
I.2. A képviselő-testület/közgyűlés saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben 595.125 

ezer forintot - a beruházási adatlap szerinti ütemezésben - biztosítja. 
      

 I.3. A saját forrás összegéből:     
      

 Saját bevétel:     51.036 ezer forint 
 Lakossági hozzájárulás: (amennyiben a 
beruházás megvalósításához víziközműtársulati 
hitel igénybevételét tervezik, úgy az annak 
fedezetéül szolgáló lakossági hozzájárulást is e 
soron kell szerepeltetni) 

    
  
  
  
544.089 ezer forint 

 Hitel:    ............... ezer forint 
 Egyéb állami támogatások    ............... ezer forint 
 ebből:     

Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis 
maior feladataira szolgáló előirányzat 

 ............... ezer forint   

Egyéb  ............... ezer forint  

 Egyéb:    ............... ezer forint 
  

 I.4. A képviselő-testület/közgyűlés a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint biztosítja: 
    

 Lekötött betét:  ............... ezer forint 
 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:  ............... ezer forint 
 Privatizációból származó bevétel (pl. gázközműjuttatás):  ............... ezer forint 
 Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből, koncesszióból 
származó bevétel: 

  
    51.036 ezer forint 

 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (önkormányzati körön belül):  ............... ezer forint 
 Részvények, kárpótlási jegyek, államkötvények, egyéb értékpapírok 
értékesítése: 

  
............... ezer forint 

 Osztalék- és hozambevétel:  ............... ezer forint 
 Egyéb (rövid megnevezéssel):  ............... ezer forint 
 Összesen:      51.036 ezer forint 

  
 I.5. Az egy érdekeltségi egységre jutó költség (szennyvízberuházás esetén):   

263,32 ezer forint/bekötés. 
 



I.6. A képviselő-testület/közgyűlés az önkormányzat korrigált saját folyó bevételét a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 88. §-a szerint a beruházási adatlap 
szerinti ütemezésben az alábbiak szerint igazolja [Cct. 10. § (3) bek. b) pont]. Ezen adatlappal egyidejűleg 
nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelkérelme legalább a hitelfelvétel évére és az azt követő két évre 
vonatkozóan megfelel az Ötv. 88. §-ában foglaltaknak. (Az önkormányzatnak az I. 6. pontot kizárólag abban 
az esetben kell kitöltenie, amennyiben az igénybejelentésben megjelölt beruházásához hitelt kíván felvenni!) 
  
 Ezer forintra kerekítve 

      Ebből   
 No.  Megnevezés  Összesen  .............  .............  .............  .............  .............   

      éves ütemek   
    1. 2. 3. 4. 5. 6.   
 1.    Saját folyó bevétel               

   1.1.  Helyi adók               
   1.2.  Illetékbevételek               
   1.3.  Bírságok               
   1.4.  Kamatbevételek               
   1.5.  Egyéb sajátos bevételek               
 2.    Rövid lejáratú 

kötelezettségek [az 1990. 
évi LXV. törvény 88. § (6) 
bekezdése szerint] 

            
  

   2.1.  Tőke- és kamattörlesztés               
   2.2.  Lízingdíj               
 3.    Korrigált saját folyó 

bevétel [(1.-2.) x 0,7] 
              

 4.    Az önkormányzat által 
adott év(ek)ben még 
vállalható fizetési 
kötelezettségek (az 
önkormányzat részére 
legfeljebb ezen összeg 
erejéig bocsátható ki 
hitelígérvény)  
(3>4.) 

            

  

                      
 
II. A településrendezési tervvel való összhang 

 
A képviselő-testület/közgyűlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás a 

14/1998.(VII.03.) KT. számú képviselő-testületi/közgyűlési rendeletben elfogadott településrendezési 
tervvel összhangban van. 
 
III. Tulajdonjog 

 
A képviselő-testület/közgyűlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás (kivéve 

szennyvízcsatorna, egészségügyi gép-műszer beszerzés,) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 
teher-, per- és igénymentes ingatlanon valósul meg. 



IV. Kötelező feladat ellátását szolgáló vagyon korábbi elidegenítése 
 
Az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben az igénybejelentésben megjelölt ugyanazon 

kötelező feladat ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette el/elidegenítette (a megfelelő szöveg 
aláhúzandó). 

Amennyiben az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben e vagyonát elidegenítette, úgy 
nyilatkozik, hogy az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok tették szükségessé. Az elidegenítésből befolyt 
vételárat vagy annak megfelelő összeget az önkormányzat saját forrásként a fenti beruházásra biztosítja [Cct. 
19. § (2) bek.]. 
  
Kelt: Szentes, 2005. év március  hó 25. nap 
    
    

Dr.Sztantics Csaba Szirbik Imre 
Jegyző polgármester 

 
  
  

P. H. 
 
Eredeti aláírásokkal, vagy: 
a kiadmány hiteléül: 
 
............................................. 
   (aláírás, dátum, pecsét) 
 
Melléklet: 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap 
 



E) A címzett és céltámogatási igénybejelentés 5. dokumentuma 

NYILATKOZAT  
a ............... számú képviselő-testületi/közgyűlési határozat alapján1 

I. 
A Szentes Város Önkormányzat képviselő-testülete/közgyűlése a Somogyi Béla utca és környéke 

szennyvízcsatorna-hálózat építése mellett döntött, mivel az érintett területre vonatkozóan az 
ingatlantulajdonosok legalább 80%-a vállalta a hálózatra való bekötést. 

A 80%-os bekötési arányon túl az önkormányzat képviselő-testülete/közgyűlése igazolja, hogy 
kilométerenként a 30 (községekben), illetve az 50 (városokban) rákötés biztosított. 

 
Kelt: Szentes, 2005.év március hó 25. nap 

P. H. 
    

Dr. Sztantics Csaba Szirbik Imre 
Jegyző Polgármester 

II. 
Abban az esetben kell kitölteni, ha az önkormányzat az igénybejelentést megelőzően szennyvízcsatorna-

hálózat megvalósítására céltámogatásban részesült (a Cct. 5. számú melléklet I. pont 3. pontja szerint nem 
igényelhet támogatást az az önkormányzat, ahol a bekötések száma a meglévő szennyvízcsatorna-hálózat 1 
kilométerére vonatkozóan a városokban az 50, a községekben a 30 bekötést nem éri el). E törvényi feltétel 
teljesítésének igazolására be kell mutatni a korábbi években megvalósult csatornaberuházások esetében az 
alábbiakat (ha több beruházásról van szó, úgy beruházásonként külön adatlapokon kell nyilatkozni). 
    
 Támogatást jóváhagyó törvény, közlemény száma:  .................................................................... 

 melléklet száma:...................................................  sorszám:..................................................... 
 beruházás megnevezése:  .................................................................... 
 beruházási összköltség:  .................................................................... 
 a beruházás nyomvonalán lévő ingatlanok száma  .............................................................(db) 
 a beruházás teljes nyomvonalán vezetékes ivóvíz 
szolgáltatásba bekötött ingatlanok száma 

 .............................................................(db) 

 a beruházás nyomvonalán a csatornába bekötött ingatlanok 
száma 

 .............................................................(db) 

 az 1 km-re jutó bekötések száma  .............................................................(db) 
(1 km szennyvízcsatorna-hálózaton olyan gyűjtőcsatorna értendő, melyre szennyvízbekötő vezetékkel 

csatlakozni lehet. Nem értendők a gyűjtőcsatorna fogalmába az olyan különböző funkciójú 
szennyvízvezetékek, mint például a településeket összekötő térségi vezeték, a szennyvizet az átemelőből a 
gravitációs csatornába juttató nyomóvezeték, a bekötésre már nem használt főgyűjtő szakasz stb.) 

 
Kelt: ................., ........év ........ hó ........ nap 

P. H. 
    

.................................................. .................................................. 
Jegyző Polgármester 

Hatósági igazolás (az I. fokú vízügyi hatóság tölti ki) 
 
Igazolom, hogy a fenti II. pontban megjelölt szennyvízcsatorna-hálózat megvalósítására vonatkozó - az 

önkormányzat által közölt adatok - a valóságnak megfelelnek. 
  
Kelt: ................., ........év ........ hó ........ nap 

  
P. H. 
 

.................................................. 
igazgató 

                                                 
1 Közös beruházásnál minden társult önkormányzatnak be kell csatolnia a nyilatkozatot. 


