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KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 193/2013.(VIII. 27.) KNÖT 
határozatában egyetértett azzal, hogy Kiszombor település részt vegyen a LEADER térségek 
közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
rendelet alapján a Maros-völgyi LEADER Egyesület által benyújtott pályázatban. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti határozat alapján a 
település rendezvényeinek, valamint a projektmenedzsment költségeinek projektarányos 
előfinanszírozásához szükséges 3.890.688,- Ft összeget visszatérítendő támogatásként 
biztosítja nyertes pályázat esetén, mely összeg az önkormányzat 2014. évi költségvetésében 
eredeti előirányzatként megtervezésre került.  
 
A határozat felhatalmazta a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására, 
azonban a megállapodás nem jött létre, mert azt a Maros-völgyi LEADER Egyesület részéről 
nem került aláírásra. 
 
A 193/2013.(VIII. 27.) KNÖT határozattal jóváhagyott együttműködési megállapodás 
tartalma megváltozott, amely érinti az előfinanszírozásához szükséges összeg nagyságát is, 
így szükséges lenne a jelen előterjesztés mellékletét képező, aktuális együttműködési 
megállapodást jóváhagyni, ezzel kapcsolatban a hivatkozott határozatot módosítani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2014. augusztus 19. 
 
       Tisztelettel: 
 
          Szegvári Ernőné 
            polgármester 



 

Tárgy: Maros-völgyi LEADER Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötése tárgyú 
193/2013.(VIII. 27.) KNÖT határozat módosítása 
 
____/2014.(___) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Maros-völgyi 
LEADER Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötése tárgyú 193/2013.(VIII. 27.) 
KNÖT határozat módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 193/2013.(VIII. 27.) 
KNÖT határozatával egyetértett azzal, hogy Kiszombor település részt vegyen a LEADER 
térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 
szóló rendelet alapján a Maros-völgyi LEADER Egyesület által benyújtott pályázatban. 
 
2. A Képviselő-testület a Maros-völgyi LEADER Egyesülettel együttműködési megállapodás 
megkötése tárgyú 193/2013.(VIII. 27.) KNÖT határozatát az előfinanszírozáshoz szükséges 
visszatérítendő támogatás és egyéb költségek tekintetében az alábbiak szerint módosítja: 
 
a) Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszatérítendő 
támogatásként biztosítja a rendezvény árajánlatában szereplő összegét (3.500.011,- Ft), 
valamint az erre jutó 399 582 Ft projektmenedzsment díjának megelőlegezését, és átutalja a 
Maros-völgyi LEADER Egyesület részére legkésőbb 2014. szeptember 5-ig. 
 
b) Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja továbbá, hogy  

- megtéríti a Maros-völgyi LEADER Egyesület részére működési hozzájárulásként a 
rendezvény kapcsán az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által 
kiszámlázott jogdíj összegét, 

- megtéríti a Maros-völgyi LEADER Egyesület részére működési hozzájárulásként a 
pályázat közbeszerzési költségének a településre arányosan jutó részét, 37 553,- Ft-ot, 

- biztosítja, hogy a rendezvényszervező cég átutalásos előlegszámlája legkésőbb 2014. 
szeptember 5-ig eljusson a Maros-völgyi LEADER Egyesület részére. 

3. Az Önkormányzat a 2. pontban meghatározott költségek összegét 2014. évi 
költségvetésében a tartalék terhére biztosítja. 
 
4. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernőné polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást a jelen határozat mellékletének 
megfelelő tartalommal aláírja. 
 
5. A 193/2013.(VIII. 27.) KNÖT határozat jelen módosítással nem érintett rendelkezései a 
továbbiakban is változatlanul érvényesek. 
 
A határozatról értesül: 
- Maros-völgyi LEADER Egyesület 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 



 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

Az együttműködési projekt címe: Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a dél-
alföldi kistérségekben 

Együttműködő partnerek: 

1.)  Maros-völgyi LEADER Egyesület 

Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. 

Telefon: 06-62/510-264 

Fax: 06-62/510-264 

E-mail: rozsnyaie@leader.t-online.hu 

Bankszámlaszám: 56400049-10011379 

A képviselő neve: Rozsnyai Éva 

Beosztás: munkaszervezet vezető 

2.)  Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

Cím: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi út 8. 

Telefon: 06-62/ 525-131 

Fax: 06-62/ 525-090 

E-mail: phkiszombor@vnet.hu 

A képviselő neve: Szegvári Ernőné 

Beosztás: polgármester 

Az együttműködési projekt tartalma: 

A térségek közötti együttműködési projektünk tartalma: a kultúra eszközeivel történő 
közösség-építő és egyben a helyi termékek ismertségét elősegítő rendezvények szervezése, 
melyek a dél-alföldi turisztikai attrakciók sorát is bővítik. 

Projektünkben az érintett települések helyi értékeit népszerűsítjük, kapcsolatokat generálunk a 
termék-előállítók és forgalmazók és a térségek között, formáljuk a részvevők és látogatók 
szemléletét a helyi termékekhez kapcsolódó vásárlói szokások tekintetében. A projekt fontos 
feladatának tekintjük a helyi termék, mint kiváló minőségű, tradicionális, bizalmat sugalló 
termékkör pozícionálását. Stratégiai célunk a helyi termékek előállításának, értékesítésének 
ösztönzése. Rendezvénysorozatunk segíti a térségi értékek megőrzését, hozzájárul a térség 
önazonosságának erősítéséhez. A rendezvénysorozat keretein belül az egészséges, 



 

környezetbarát termékek fogyasztásán keresztül módunkban áll javítani a lakosság 
életminőségét. A projekttevékenységek programot biztosítanak a térségbe látogató turisták 
számára, ezzel javítva a térség turisztikai kínálatát. A program célja még, hogy színvonalas 
kulturális és szórakoztató programokkal teret adjon a szabadidő hasznos eltöltésére, a helyi 
közösségek erősítésére. 

Projektünk további fejlesztési elképzeléseket generál, erősíti a térségi önellátást, a közösség és 
egyén figyelmét az egyedi tulajdonságokkal bíró specializált termékekre irányítja. A helyi 
értékek és készségek feltárása és bemutatása által mód nyílik értékkataszter, értékleltár 
készítésére. Szorosabbá válik az együttműködés a megvalósítók és partnerek, a civil, 
vállalkozói és önkormányzati szféra szereplői között. Lehetőséget teremt a kulturális értékeke 
felsorakoztatására, a helyi kulturális kapacitásokat kiaknázza, mozgósítja a helyi 
közösségeket. A programsorozat lehetőséget teremt a hálózatosodásra, közös arculat a 
kommunikáció kialakítására. 

 

Nyilatkozat: 

Alulírott, az együttműködési projektben részt vevő ügyfelek képviseletében, ezennel 
kötelezettséget vállalok az alábbiakra: 

Kiszombor Nagyközség – Helyi termékbemutató Kiszomboron – 2014. szeptember 14. 
Hrsz: 539/12 
Nyertes árajánlatot adó rendezvényszervező: Start Gate Kft. 6724. Szeged, Zákány u. 
26. 2/1., adószám: 23884364-2-06 

A Maros-völgyi LEADER Egyesület részéről: 

- LEADER Térségek közötti együttműködés pályázat támogatási kérelmének 
elkészítése, benyújtása  

- pályázat koordinálása, lebonyolítása, közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
- monitoring feladatainak ellátása 
- projekt tábla biztosítása a rendezvényhez 
- a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig a rendezvény témáját, 

helyszínét, időpontját a LEADER HACS honlapján közzéteszi, valamint a rendezvény 
meghívóját, és – ha készül - plakátját, hirdetését, szórólapját megküldi az MVH 
részére 

- eleget tesz a 23/2011. (III.18.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények 
működésének biztonságosabbá tételéről c. rendelet előírásainak 

- biztosítja a rendezvény Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület felé történő 
jelentését és a kirótt díj rendezését 

- szerződést köt a rendezvényen fellépő előadókkal, valamint szerződést köt a település 
által kijelölt rendezvényszervezővel a fennmaradó tételekre a rendezvény 
megszervezése kapcsán  

- biztosítja, hogy a fellépő előadók tiszteletdíja kiegyenlítésre kerül az előadók által 
megjelölt módon és időben 

- tájékozatja a települést/rendezvényszervezőt a fellépő előadók felmerülő igényeiről 
-  
- vállalja, hogy szerződést köt a település által kijelölt rendezvényszervezővel, a 

rendezvény megszervezése kapcsán 



 

- biztosítja, hogy a legkésőbb 2014. szeptember 05-ig megérkező rendezvényszer-
vezésről szóló előlegszámla kiegyenlítésre kerül legkésőbb 2014. szeptember 09-én 

- biztosítja, hogy a rendezvény lebonyolítását követően megküldött 
rendezvényszervezői végszámla a lehető legrövidebb időn belül kifizetésre kerüljön 

- kifizetési kérelmek összeállítása, benyújtása az MVH felé 
- a kifizetési kérelem jóváhagyását, és a finanszírozás MVH általi megküldését 

követően a lehető legrövidebb időn belül visszautalja Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata részére az MVH által az adott rendezvény kapcsán jóváhagyott 
összeget 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata részéről: 

- a LEADER Térségek közötti együttműködés pályázat támogatási kérelmének 
elkészítéséhez szükséges információk szolgáltatása 

- a támogatási kérelemmel megvalósított rendezvény helyszínén a Maros-völgyi 
LEADER Egyesület által biztosított projekt-tábla kihelyezése 

- információt szolgáltat a rendezvény Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 
felé történő bejelentéséhez 

- információt szolgáltat 23/2011. (III.18.) Korm. rendelet előírásainak teljesítéséhez a 
rendezvény kapcsán 

- biztosítja a rendezvény zavartalan lebonyolítását biztonsági szolgálat alkalmazásával, 
vagy rendőrség, illetve polgárőrség bevonásával 

- Tűzijáték esetén a vonatkozó hatósági előírások, jogszabályok betartása, engedélyek 
beszerzése 

- a kiválasztott rendezvényszervező bevonásával eleget tesz a vonatkozó 
fogyasztóvédelmi, közegészségügyi előírásoknak 

- a Maros-völgyi LEADER Egyesület tájékoztatása alapján biztosítja a fellépő előadók 
felmerülő igényeinek teljesítését 

- a kötelező arculati elemek kihelyezése a rendezvény helyszínén, valamint feltüntetése 
a rendezvény kapcsán keletkező dokumentumokon (meghívó, plakát, szórólap, stb.) 

- a rendezvény meghívóját, valamint - ha készül – plakátját, hirdetését, szórólapját a 
rendezvény lebonyolítása előtt 35 nappal (legkésőbb 2014. augusztus 08-ig) megküldi 
a Maros-völgyi LEADER Egyesület részére elektronikus formában és papír alapon 

- írásbeli emlékeztetőt készít a rendezvényről, melyet elektronikus formában megküld a 
Maros-völgyi LEADER Egyesület részére. Az emlékeztető tartalmazza: 

- a rendezvény helyszínét, időpontját, a célcsoport megjelölését, a rendezvény     
  fő programjait, a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását 
- legalább 20 db dátumozott fotót, mely a rendezvény főbb programjait, a 
  projektben elszámolni kívánt elemeket és a rendezvényen kihelyezett kötelező 
  arculati elemeket mutatja be 

- a pályázat részét képező kötelező helyi termék sarok kialakítása a rendezvény 
helyszínén, erről fotódokumentáció készítése, mely dokumentációt szintén megküld 
elektronikus úton a Maros-völgyi LEADER Egyesület részére 

- a rendezvény árajánlatában szereplő összeg (3 500 011,- Ft), valamint az erre jutó 399 
582 Ft projektmenedzsment díjának megelőlegezése, és átutalása a Maros-völgyi 
LEADER Egyesület részére legkésőbb 2014. szeptember 05-ig  

- megtéríti a Maros-völgyi LEADER Egyesület részére működési hozzájárulásként a 
rendezvény kapcsán az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által 
kiszámlázott jogdíj összegét  



 

- megtéríti a Maros-völgyi LEADER Egyesület részére működési hozzájárulásként a 
pályázat közbeszerzési költségének a településre arányosan jutó részét, 37 553,- Ft-ot 

- biztosítja, hogy a rendezvényszervező cég átutalásos előlegszámlája legkésőbb 2014. 
szeptember 05-ig eljusson a Maros-völgyi LEADER Egyesület részére 

- biztosítja, hogy a rendezvényszervező cég átutalásos végszámlája és a számlához 
kapcsolódó teljesítés igazolás a rendezvény lebonyolítását követően minél hamarabb 
eljusson a Maros-völgyi LEADER Egyesület részére 

 

 

Makó, 2014. január…. 

 

 

 .........................................................  ......................................................... 
        Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Maros-völgyi LEADER Egyesület 
 


