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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
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KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 177/2008.(VI. 3.) KKÖT. 
határozatával döntött a Maros-völgyi Leader Egyesülethez tagként történő csatlakozásról.  
 
2016-ban miniszterelnökségi döntés alapján a tervezési területek behatárolása megváltozott és 
az a választókerület területével (Makói-Hódmezővásárhelyi járás) azonos lett. A döntést 
követően jött létre a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület a LEADER egyesülettel 
azonos céllal, melynek székhelye Makó, Széchenyi tér 22., telephelye Makó, Széchenyi tér 
10. Ez utóbbi helyen működik az Egyesület munkaszervezete. Az Egyesületnek Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata tagja. 
 
A Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület VP-LEADER helyi felhívásában megjelent 
pályázati kiírással kapcsolatosan az alábbi 2 pályázati lehetőségről tájékoztatom a T. 
Képviselő-testületet: 
 

• „A településen élők hasznos szabadidő eltöltését segítő fejlesztések megvalósítása” 
című és VP6-19.2.1.-84-5-17 számú pályázati kiírás keretében lehetőség adódik a 
meglévő játszótéren lévő játszótéri elemek bővítésére és felnőtt köztéri kondicionáló 
gépek beszerzésére és telepítésére. A játékelemeket és a felnőtt kondicionáló 
eszközöket a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő játszótéren 
(6775 Kiszombor, Szegedi utca, hrsz.: 13/2) helyeznénk el.  Felmerült az a lehetőség is, 
hogy a felnőtt játékeszközök egy részét a fenti játszótéren, illetve másik részét a 
Sporttelep (6775 Kiszombor, Kölcsey utca, hrsz.: 1462) területén építenénk be. 

 
A pályázat alapján 6.000.000,-  Ft összegben játszóelemek beszerzésére lenne 
lehetőség, amelyet 100 %-ban támogatna a kiíró. A pályázat nem teszi lehetővé az 
eszközök telepítési költségeinek, a gépek használatának a leírását tartalmazó 
tájékoztató tábla kihelyezésének, és az üzembe helyezést megelőző első felülvizsgálat 
költségeinek az elszámolását. Ezen költségeket az Önkormányzatnak önerőből kellene 
biztosítania.  



A mellékletek tartalmazzák az előzetes árajánlat kérés alapján a beszerzendő eszközök 
típusát, árát, a telepítési költségeket, a tájékoztató tábla, illetve a felülvizsgálat 
költségeit. 
 
Fentiek szerint összesen 18 db játszótéri elem beszerzésére lenne lehetőség bruttó 
5.933.142,- Ft értékben, amelyet a pályázat támogat. Az eszközök telepítése bruttó 
2.146.300,- Ft, a tájékoztató tábla és a felülvizsgálat bruttó 467.360,- Ft, amelyet az 
Önkormányzatnak saját forrásból kellene finanszírozni. Amennyiben mi telepítjük az 
eszközöket, abban az esetben csak az anyagköltséget kellene saját forrásból 
finanszírozni. 

 
• „Települési szintű kulturális vonzerőre alapuló, ökoturisztikai, aktív turizmushoz 

kapcsolódó közösségi fejlesztések” című és VP6-19.2.1.-84-9-17 számú pályázati 
kiírás keretében lehetőség adódik a Vályogos tó partján az ökoturisztikai fejlesztéshez 
kapcsolódóan pihenő padok és asztalok beszerzésére. A pályázat támogatja az 
eszközök kihelyezésének építési munkálatait is. 
 
A pályázatban 5.000.000,-  Ft összegben van lehetőség eszközbeszerzésre, illetve azok 
telepítésére. A pályázat 100 %-ban támogatott. 
 
A melléklet szerint az előzetes árajánlat kérés alapján 6 db asztal-pad garnitúra 
háttámlás paddal (fedett kivitelben), valamint 6 db háttámlás pad beszerzése és 
mindezek telepítés költségei összesen 4.886.960 Ft-ba kerülne. Ezt ez összeget teljes 
mértékben fedezi a pályázati forrás. 
 

Mindkét pályázat esetében a pályázat beadására 2018.02.05 naptól 2018.10.02 napig van 
lehetőség. A beadott pályázatok szakaszos elbírálásúak, amelyek időpontjai a következők: 

- 2018.03.20. 
- 2018.05.20. 
- 2018.10.02. 

 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a tájékoztatást tudomásul venni, 
illetve arra, hogy a fenti pályázatok előkészítésére hatalmazzon fel, továbbá szíveskedjen 
dönteni a felnőtt játékeszközök elhelyezésének helyszínéről. 
 
Kiszombor, 2018. január 25. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 


