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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                 Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a 177/2008.(VI. 3.) KKÖT. határozatával döntött a 
Maros-völgyi Leader Egyesülethez tagként történő csatlakozásról, mely vidékfejlesztési céllal 
jött létre. Az Egyesület nyolc éven keresztül végezte tevékenységét, megszüntetése 
folyamatban van. 
 
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 pályázatot nyújtott be a Miniszterelnökséghez a 
Helyi Fejlesztési Stratégiák (továbbiakban: HFS) elkészítésének támogatására, melyet 
támogatásra alkalmasnak minősítettek. Az Egyesület így jogosulttá vált a HFS megvalósítását 
célzó, mindösszesen 354.941.081,- Ft, azaz: Háromszázötvennégymillió-
kilencszáznegyenegyezer-nyolcvanegy forint fejlesztési forrás feletti rendelkezésre, mely 
keretösszeg felhasználása tekintetében külön megállapodást kötnek. Az Egyesület a 
megállapodás hatályba lépésével a keretösszeg 19,15 %-a erejéig, azaz: 67.980.576,- Ft 
összegben működési és animációs költségei céljára vissza nem térítendő támogatásban részesül. 
A működési költség lehívásához a kifizetési kérelem benyújtására a munkaszervezet vezetője 
tájékoztatása alapján legkorábban 2018. január 1. napján lesz lehetőség, ami likviditási 
problémákat okoz.  
 
Ennek feloldására az Egyesület a munkaszervezet működési költségéhez kért előleget a 
tagönkormányzatoktól. Az összeget lakosság arányosan számították ki, mely 100 Ft/lakos/év 
összegű és négy év, a 2017-2020. közötti időszakkal számol. Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata vonatkozásában a 3875 fő lakosságszámot figyelembe véve ez 1.550.000,- Ft-
ot tesz ki. A működési előleg biztosítására a felek megállapodást kötnek, mely az előterjesztés 
melléklete. 



 

 
A működési előleg visszafizetésének határidejéről és módjáról a megállapodás rendelkezik. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatról dönteni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2017. január 26. 
 
 
       Tisztelettel: 
 
          Szegvári Ernőné 
            polgármester 
  



 

 
Tárgy: A Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület részére nyújtandó működési előleg 
biztosítása 
 
___/2017.(I. 31.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tisza és Maros 
Vidéke Jövőjéért Egyesület részére nyújtandó működési előleg biztosítása tárgyú előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy a Tisza 
és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület (székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.) részére 
működési előleg címén 1.550.000,- Ft, azaz: Egymillió-ötszázötvenezer forint összegű 
visszatérítendő támogatást nyújt, melyet a 2017. évi költségvetésében eredeti előirányzatként 
betervez. 
 
A működési előleg átadására a határozat melléklete szerinti tartalommal megállapodást köt a 
Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesülettel, melynek aláírására a polgármestert 
felhatalmazza. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
  



 

         TERVEZET! 
MEGÁLLAPODÁS                       

működési előleg biztosításáról 
 
amely létrejött egyrészről Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (székhely: 6775 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8., törzskönyvi azonosító szám: 726885, adószám: 15726889-
2-06) képviseli: Szegvári Ernőné polgármester, mint pénzeszközt átadó (továbbiakban: Átadó) 
 
másrészről a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület (6900 Makó, Széchenyi tér 22. 
adószám: 18519699-1-06 képviseli: Szél István elnök) mint pénzeszközt átvevő (továbbiakban: 
Átvevő)  
 
együttesen Szerződő felek (továbbiakban: Szerződő felek) között alulírott helyen és napon az 
alábbi feltételek szerint: 
 

1. Átadó a ………/2017. (I. ………) KNÖT határozata alapján 1.550.000,- Ft, azaz: 
Egymilló-ötszázötvenezer forint visszatérítendő támogatást nyújt az Átvevő részére a 
munkaszervezet működéséhez, működési előleg címén. A működési költségek 
meghatározására, felhasználására vonatkozóan a 2014-2020 programozási időszakban 
az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben, valamint a Támogatói Okiratban foglaltak 
az irányadók. 

 
2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban megjelölt támogatás kizárólag 

arra a célra használható fel, amelyre az Átadó juttatta. A támogatás jogszabálysértő vagy 
nem rendeltetésszerű, jelen megállapodásban rögzített céltól eltérő felhasználása esetén 
az Átvevőt azonnali visszafizetési kötelezettség terheli.  

 
3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Átvevő képviselője köteles a támogatás 

felhasználásáról írásban beszámolni Átadó részére évente, első alkalommal 2018. január 
31-ig. 

 
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Átadó a működési előleg összegét a 

Megállapodás mindkét fél által történő aláírását követő 15 napon belül átutalja az 
Átvevő PILLÉR Takarékszövetkezetnél vezetett 57400262-11138109 számú 
bankszámlájára. 

 
5. A működési előleg visszafizetésének határideje az Átvevő részére teljesített - Átadó által 

megelőlegezett – a Miniszterelnökség által kiállított 1822377505 számú Támogatói 
Okiratban  foglalt működési költség Átvevő részére történő megérkezését követő 3 
munkanap. A működési előleg visszautalásának végső határideje 2021.06.01. napja. 

 
6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Átvevő a Támogatói Okirat szerint 

biztosított működési költség kifizetési kérelmei alapján kapott támogatási összegekből 
- előzetes értesítés mellett a bankszámláján történő jóváírást követő 3 munkanapon belül 
- az Átadó OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11735074-15354707 számú bankszámlájára 
átutalja. 

 



 

7. Átvevő hozzájárul, hogy amennyiben az 5. pontban megjelölt határidőben 
kötelezettségének nem tesz eleget az átadó az Átvevő számlavezető pénzintézeténél 
vezetett számlája (jelen esetben Pillér Takarékszövetkezetnél vezetett 57400262-
11138109 számú bankszámlája) ellen azonnali beszedési megbízást nyújtson be. 

8. Szerződő felek az esetleges vitáikat elsődlegesen peren kívül rendezik, ennek 
eredménytelensége esetén a megállapodás értelmezésére és esetleges jogvitájuk 
rendezésére perértéktől függően kikötik a Makói Járásbíróság, illetve a Szegedi 
Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
Jelen szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 
Jelen megállapodást felek elolvasták, rendelkezéseit megértették, és mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
……………………., 2017. …………………….. 
 
…………………………………………….   …………………………………… 
              Szegvári Ernőné polgármester          Szél István elnök 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata képviseletében Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért 

Egyesület képviseletében 
 
Záradék: 
A Megállapodást Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a …../2017. 
(I…..) KNÖT határozatával hagyta jóvá. 
 
 
 


