
Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Tel/Fax: 62/525-090 
E-mail: phkiszombor@vnet.hu 

___________________________________________________________________________ 
Üsz.: 22-30/2014.  Tárgy:  Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti 
 Intézmény nyári játszóházának 
 megvalósítására vonatkozó pályázat  
 benyújtása 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
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Kiszombor 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet a Gyermek- és Ifjúsági Alapról, valamint a Nemzeti Gyermek-és 
Ifjúsági Közalapítványról szóló 1995. évi LXIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról, és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 
rendelet, valamint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és Regionális Ifjúsági Irodák 
működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet gyermekek 
és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek támogatására. 
A pályázók köre többek közt kiterjed az önkormányzatok, önkormányzati társulások, 
kistérségek és fenntartásukban működő intézményekre. Fentiek alapján a Kiszombori 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény pályázatot kíván benyújtani. 
 
A pályázaton igénylehető támogatás maximum 500.000. Ft, vissza nem térítendő támogatás. 
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a 
lehet. A saját forrás legalább 50 %-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó 
részt fedezheti társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értéke. Saját forrásként 
elszámolható ezen kívül pl. irodai papírigény, nyomtatási költség, telefonköltség, internet 
használat, melynek elszámolása jelen pillanatban számunkra nem ismert. 
 
A pályázati program célkitűzése a gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével 
értékközpontú és értékteremtő rendezvények támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a 
gyermek- és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá 
hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek 
erősítéséhez, a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, biztosítják a szabadidő hasznos 
eltöltését és hozzájárulnak a fiatalság egészségmegőrzéséhez. 
 
A pályázat során elnyert összeget a nyári játszóház igényes lebonyolítására fordítanánk. 
Tervezett programok: 

• Kirándulás az Ópusztaszeri Történeti Emlékparkba 
• Kirándulás a Szegedi Vadasparkba 



• Lakóhely megismerését, szeretetét erősítő akadályverseny 
• Hagyományőrző ételek elkészítése – Napraforgó Idősek Klubja együttműködésével 
• Egészségnap – Védőnő és háziorvosokkal való együttműködésben 
• Prevenciós nap – Rendőrséggel együttműködve 
• Kreatív nap 
• Záró rendezvény – Lombkorona sétány és játékdélután 

 
A programok megvalósításában a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársai mellett 
önkéntes kortárs segítőként (közösségi szolgálat keretében) helyi fiatalok (kb. 5 fő) is részt 
vesznek. A tervezett létszám a kiszombori Dózsa György Általános Iskolában tanuló - 
elsősorban hátrányos helyzetű - kiszombori, ferencszállási, klárafalvai gyermekek 
részvételével 35-40 fő. 
 
A programjaink ideje: 2014. augusztus hónap – keddi és csütörtöki napok – 8 alkalommal. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 3. 
 
Főbb költségvetési tételeit az alábbi táblázat tartalmazza: 

Belépők: 114.700,- 

Útiköltség: 106.970,- 

Vetélkedők díjazása: 30.000,- 

Alapanyag-költségek: 85.000,- 
Tartós eszközök 
beszerzése: 65.000,- 

Egyéb költségek: 89.500,- 

Összesen: 491.170,- 
Ebből igényelt 
támogatás 442.053,- 

Ebből szükséges önerő: 49.117,- 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján dönteni szíveskedjen az önerő 
biztosításáról. 
 
Kiszombor, 2014. február 20. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
          polgármester 



Tárgy: Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény nyári játszóházának 
megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtása. 
 
_____/2014.(____) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombori 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény nyári játszóházának megvalósítására vonatkozó 
pályázat benyújtása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy benyújtásra 
kerüljön a pályázat, az IFJ-Gy-14-B számú pályázati felhívásra. 
 
A Képviselő-testület a benyújtandó pályázat költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 
 

Megnevezés: Összeg: 

Belépők: 114.700,- 

Útiköltség: 106.970,- 

Vetélkedők díjazása: 30.000,- 

Alapanyag-költségek: 85.000,- 
Tartós eszközök 
beszerzése: 65.000,- 

Egyéb költségek: 89.500,- 

Összesen: 491.170,- 
Ebből igényelt 
támogatás 442.053,- 

Ebből szükséges önerő: 49.117,- 
 
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerőt az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében eredeti előirányzatként a Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és 
Óvodai Önkormányzati Társulás részére pénzeszközátadás jogcímen biztosítja. 
 
A határozatról értesül: 

- Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanács 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Kunné Horváth Izabella intézményvezető 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 


