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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
          Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Maros-völgyi LEADER Egyesület 2015. december 2. napján megtartott Közgyűlésén több 
olyan kérdés is felvetődött, amely testületi döntést igényel. 
 
1. Tavaly a Falunapok rendezvény a „Térségek közötti együttműködés” című MVH pályázat 
keretében került megvalósításra. A pályázatot a Maros-völgyi LEADER Egyesület nyújtotta 
be és számolta el. A pályázatban részt vevő önkormányzatok a saját rendezvényeiket 
előfinanszírozták, így 3.899.593,- Ft-ot még tavaly átutaltunk a LEADER Egyesületnek.  
 
2. A Miniszterelnökség Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkára az Egyesületnek – az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés 
végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013.(III. 5.) VM 
rendelettel biztosított – kifizetési kérelme tárgyában az első fokon meghozott határozat ellen 
benyújtott fellebbezését megvizsgálta és az elsőfokú hatóság döntését a JHÁT-JF/4662/2 
(2015) iktatószámú határozatával helybenhagyta.  
 
Az Egyesület utolsó kifizetési kérelmének adminisztratív ellenőrzése során megállapításra 
került, hogy az egyes kiadási tételazonosítókhoz tartozó árajánlatos tételek esetében nem 
teljesül a 23/2007.(IV. 17.) FVM rendeletben foglalt előírás, miszerint a kifizetési kérelemmel 
nem számolható el a támogatási határozattal jóváhagyott összeget és mértéket meghaladó 
vagy nem a művelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás. A kifizetési kérelemhez csatolt 
árajánlatokban szereplő összegek azonban meghaladják a támogatási határozatban 
jóváhagyott összegeket, mert a támogatási határozathoz benyújtott árajánlatokban nettó + 0 
%-os ÁFÁ-val megjelölt összegek helyett a nettó összeg 27 %-kal meg lett növelve és ez az 
összeg lett az új nettó plusz 0 %-os ÁFÁ-s összeg. 
 
Fentiekre tekintettel a pályázat elszámolása során az MVH 1.667.894.-Ft összeget nem 
hagyott jóvá, ebből a Kiszomborra eső rész 133.151,- Ft. A fennmaradó 3.766.442,- Ft 
pályázati összeget még áprilisban megkaptuk.  
 



Mivel az MVH által elutasított összeget a LEADER Egyesület sem kapta meg, így nem tud 
eleget tenni annak a szerződéses kötelezettségének, hogy az előfinanszírozás során átutalt 
teljes összeget az Önkormányzatoknak visszatéríti, tehát azzal a kéréssel fordult az érintett 
Önkormányzatokhoz, hogy az elutasított összegtől azok tekintsenek el. 
 
2. A Maros-völgyi LEADER Egyesület alapításakor az alapító tagok mindegyike 55.000,- Ft 
alapító tőkét bocsátott az Egyesület rendelkezésére. Most az Egyesület megszűnésekor a 
Közgyűlésnek döntenie kellett a könyvelésben nyilvántartott jegyzett tőke felhasználásáról. A 
2015. december 2-án megtartott közgyűlésen az Egyesület tagjai úgy határoztak, hogy a 
jegyzett tőke nem kerül felosztásra az alapító tagok között, hozzájárulnak annak működési 
célokra történő felhasználásához. A közgyűlési határozat akkor lesz végrehajtható, ha az 
alapító Önkormányzatok lemondanak az alapításkor befizetett 55.000,- Ft összegről. 
 
3. A Maros-völgyi LEADER Egyesület Közgyűlése azzal a kéréssel fordult a Képviselő-
testületekhez, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy a 2007-2013. tervezési időszakban a Maros-
völgyi LEADER Egyesület részére kiegészítő működési támogatásként, a kamatterhek 
finanszírozására előlegként korábban átadott 128.187,- Ft összeget a továbbiakban működési 
célokra is felhasználhassa az Egyesület.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatoknak megfelelően döntését meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2015. december 10. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
   polgármester 



Tárgy:  „Térségek közötti együttműködés” című pályázat MVH által elutasított összegéről 
történő lemondás 
 
_____/2015.(XII. 15.) KNÖT h. 

 
1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Maros-völgyi 
LEADER Egyesülettel kapcsolatos döntések tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel arra, hogy a 
Miniszterelnökség Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkára az Egyesületnek – az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés 
végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013.(III. 5.) VM 
rendelettel biztosított – kifizetési kérelme tárgyában az első fokon meghozott határozat ellen 
benyújtott fellebbezését megvizsgálta és az elsőfokú hatóság döntését a JHÁT-JF/4662/2 
(2015) iktatószámú határozatával helybenhagyta - a „Térségek közötti együttműködés” című 
MVH pályázat előfinanszírozására a Maros-völgyi LEADER Egyesület részére átadott 
3.899.593,- Ft összegből az MVH által meg nem térített 133.151,- Ft részösszeg 
visszafizetésétől eltekint. 
 
A határozatról értesül: 
- Maros-völgyi LEADER Egyesület 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 



Tárgy:  Döntés a jegyzett tőkéről 
 
_____/2015.(XII. 15.) KNÖT h. 

 
2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Maros-völgyi 
LEADER Egyesülettel kapcsolatos döntések tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Maros-
völgyi LEADER Egyesület jegyzett tőkéjének működési célokra történő felhasználásához, 
ennek érdekében a Képviselő-testület az alapításkor befizetett 55.000,- Ft összegről lemond. 
 
A határozatról értesül: 
- Maros-völgyi LEADER Egyesület 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 



Tárgy:  Döntés a megelőlegezett működési költség hozzájárulásról 
 
_____/2015.(XII. 15.) KNÖT h. 

 
3. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Maros-völgyi 
LEADER Egyesülettel kapcsolatos döntések tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a 2007-2013. tervezési időszakban a Maros-völgyi LEADER Egyesület részére 
kiegészítő működési támogatásként, a kamatterhek finanszírozására előlegként korábban 
átadott 128.187,- Ft összeget a továbbiakban működési célokra is felhasználhassa az 
Egyesület.  
 
A határozatról értesül: 
- Maros-völgyi LEADER Egyesület 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 



 



 



 


