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KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. évi 
költségvetéséből is támogatást kíván nyújtani a helyi civil szervezeteknek.  
 
A Képviselő-testület - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény szabályaira figyelemmel – a Kiszomboron működő civil szervezetek 2015. évi 
támogatása tárgyában a pályázat kiírásáról és a pályázati feltételek meghatározásáról az 45/2015. 
(III.31.) KNÖT határozatával döntött. 
 
A pályázati kiírás a Kiszomboron működő civil szervezetek támogatására a helyben szokásos 
módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a helyi újságban és az Önkormányzat honlapján 
is közzétételre került. 
 
A részletes kiírás ismeretében a pályázók a pályázati nyomtatványokat (adatlapokat) letölthették 
a honlapról, vagy a Polgármesteri Hivatalban vehették át. 
 
A pályázatok bontására a Képviselő-testület – a Szervezeti és Működési Szabályzata 31. § (2) 
bekezdés g) pontjában foglaltak alapján - Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és 
Ellenőrző Bizottságát (a továbbiakban: Bizottság) bízta meg azzal, hogy készítse elő a Képviselő-
testület döntéseit a Kiszomboron működő civil szervezetek támogatatására kiírt pályázatok 
elbírásával kapcsolatban. 
 
A pályázat benyújtásának határideje 2015. május 7. napján 15.00 óra volt. A pályázati határidőn 
belül 5 pályázó nyújtotta be pályázatát az alábbi igény szerint: 
 pályázó                       igényelt támogatás összege 
- Kiszombori Sporthorgász Egyesület         550.000,- Ft 
- Kiszombori Községi Sportkör                   2.500.000,- Ft 
- Kiszombori Polgárőr Egyesület          150.000,- Ft 
- Nagyboldogasszony Plébánia          300.000,- Ft 
- Kiszombor-Maroslelei Református Társegyházközség       200.000,- Ft 
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Fentiek alapján a pályázók által igényelt összes támogatás összege 3.700.000,- Ft, míg az 
Önkormányzat költségvetése a civil szervezetek támogatására mindösszesen 2.500.000,-Ft 
összeget biztosít. 
 
A Bizottság 2015. május 8-án megtartott ülésén a pályázatok bontását követően megállapította, 
hogy 4 pályázó pályázata teljes körű, 1 pályázót pedig hiánypótlásra szólított fel, a pályázó 
hiányosságát a hiánypótlásra biztosított határidőn belül pótolta. 
 
A Bizottság a pályázatok véleményezéséről, illetve a Képviselő-testület döntéseinek 
előkészítéséről 2015. május 20-án 9 órai kezdettel megtartott ülésén határozott, a Bizottság fenti 
tárgyú határozatai alapján a javasolt támogatási összegek az alábbiak: 
 
 pályázó                       javasolt támogatás összege 
- Kiszombori Sporthorgász Egyesület         100.000,- Ft 
- Kiszombori Községi Sportkör        2.100.000,- Ft 
- Kiszombori Polgárőr Egyesület          100.000,- Ft 
- Nagyboldogasszony Plébánia          100.000,- Ft 
- Kiszombor-Maroslelei Református Társegyházközség       100.000,- Ft 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a fentiek alapján, a Bizottság véleményére tekintettel 
szíveskedjen a Kiszomboron működő civil szervezetek támogatására kiírt pályázatok elbírálása 
tárgyában dönteni. 
 
Kiszombor, 2015. május 21. 
 
       Tisztelettel: 
 
 
          Szegvári Ernőné 
            polgármester 



HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszomboron 
működő civil szervezetek 2015. évi támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról szóló 
előterjesztést és - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény szabályaira figyelemmel, a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-
nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel - az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 
 

név:---------------- 
(képviseli:---------------) 

Cím: ------------------------ 
 
 
pályázó részére Kiszombor lakossága érdekében végzett tevékenységéhez 2015. évben 
támogatást biztosít 
 
     ------------------------------ Ft összegben 
 
tekintettel arra, hogy pályázata megfelel a felhívásban rögzített követelményeknek. 
 
A támogatási összeg kifizetésének feltétele, hogy a nyertes pályázó Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatával szerződést köt, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati 
célok. A szerződés aláírásának végső határideje a jelen határozat kézhezvételétől számított 15. 
nap. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2016. január 
31. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatás összegét az 
Önkormányzat költségvetésében eredeti előirányzatként biztosítja. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szegvári Ernőné 
polgármestert a nyertes pályázóval kötendő szerződés aláírására. 
 
A határozatról értesül: 
- pályázó 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 


