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KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület a 45/2018. (II. 27.) KNÖT határozatával, és az ezt módosító 52/2018. (III. 
14.) KNÖT határozatával arról döntött, hogy a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület 
LEADER Helyi Akciócsoport által meghirdetett „A településen élők hasznos szabadidő 
eltöltését segítő fejlesztések megvalósítása” című, VP6-19.2.1.-84-5-17 kódszámú helyi 
felhívás feltételeit megismerve és elfogadva pályázatot nyújt be „Kiszombori játszótér bővítése 
felnőtt játszótéri elemekkel” elnevezéssel Kiszombor, Szegedi utca 13/2 hrsz.-ú játszótéren 
felnőtt kondicionáló gépek beszerzésére.  
 
A Képviselő-testület az 51/2018. (III. 14.) KNÖT határozatával döntött arról, hogy a Tisza és 
Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport által meghirdetett „Települési 
szintű kulturális vonzerőre alapuló, ökoturisztikai, aktív turizmushoz kapcsolódó közösségi 
fejlesztések” című, VP6-19.2.1.-84-9-17 kódszámú felhívás feltételeit megismerve és 
elfogadva pályázatot nyújt be „Aktív turizmus elősegítése a Vályogos-tó partján” elnevezéssel 
Kiszombor, 05545 hrsz.-ú Vályogos-tó partjára asztal-pad garnitúra háttámlás paddal, fedett 
kivitelben, valamint háttámlás pad beszerzésére.  
 
A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának vezetője a 2019. május 22. napján kelt 
támogatói okiratával tájékoztatta Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát arról, hogy a 
Vidékfejlesztési Program keretén belül a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület működési 
területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-84-5-17 kódszámú „Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért 
Egyesület - A településen élők hasznos szabadidő eltöltését segítő fejlesztések megvalósítása” 
című felhívásra benyújtott, 1922326430 iratazonosító számú, továbbá a VP6-19.2.1.-84-9-17 
kódszámú „Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület – Települési szintű kulturális vonzerőre 
alapuló, ökoturisztikai, aktív turizmushoz kapcsolódó közösségi fejlesztések című felhívásra 
benyújtott, 1922323505 iratazonosító számú támogatási kérelmet támogatásra alkalmasnak 
minősítette.  
 
A támogatói okirat szerint a kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a 
támogató a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható 
költségeit az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a hazai költségvetési 
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra.  
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A támogatói okirat alapján Kiszombor Nagyközség önkormányzata, mint kedvezményezett, a 
támogató döntése alapján  

- a VP6-19.2.1.-84-5-17 kódszámú „Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület - A 
településen élők hasznos szabadidő eltöltését segítő fejlesztések megvalósítása” című 
projekt esetében 5.932.379,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult, 

- a VP6-19.2.1.-84-9-17 kódszámú „Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület – 
Települési szintű kulturális vonzerőre alapuló, ökoturisztikai, aktív turizmushoz 
kapcsolódó közösségi fejlesztések” című projekt esetében 4.960.620,- Ft vissza nem 
térítendő támogatásra jogosult.  

 
A fenti projektek támogatási intenzitása 100 %.  
 
A VP6-19.2.1.-84-5-17 kódszámú pályázat keretében 18 db felnőtt játszótéri elem beszerzése, 
valamint C típusú tábla kihelyezése, a VP6-19.2.1.-84-9-17 kódszámú pályázat keretében pedig 
3 db háttámlás pad és 6 db asztal-pad garnitúra (háttámlás paddal, fedett kivitelben) 
beszerzésére és telepítésére, valamint C típusú tábla kihelyezése valósul meg.  
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatást 
tudomásul venni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2019. június 20. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
polgármester 
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HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tájékoztatás a 
Vidékfejlesztési Program keretén belül a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület működési 
területére meghirdetett pályázatokról tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
Vidékfejlesztési Program keretén belül a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület működési 
területére meghirdetett,  
 
VP6-19.2.1.-84-5-17 kódszámú „Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület - A településen 
élők hasznos szabadidő eltöltését segítő fejlesztések megvalósítása” című, továbbá  
 
a VP6-19.2.1.-84-9-17 kódszámú „Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület – Települési 
szintű kulturális vonzerőre alapuló, ökoturisztikai, aktív turizmushoz kapcsolódó közösségi 
fejlesztések” című felhívásra Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által benyújtott 
támogatási kérelmek - a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóság vezetője által - támogatásra 
alkalmasnak minősítésére vonatkozó tájékoztatást. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


