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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                Képviselő-testülete 
 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 86/2016.(IV. 22.) KNÖT 
határozatában döntött arról, hogy Magyarország Kormányának felhívására a helyi gazdaság 
működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a megyékben tárgyú, TOP-1.1.3-15 
kódszámú felhívásra a „Helyi termelői piac kialakítása Kiszomboron” címmel pályázatot 
nyújtott be. A támogatási szerződés megkötésének és hatálybalépésének dátuma 2017. június 
07. napja. A támogatás a beruházáshoz szükséges összeg 100 %-áig volt igényelhető. 
 
A Képviselő-testület a benyújtott pályázat költségvetését az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Költségek Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg 

Előkészítés 2 350 000 634 500 2 984 500 

Közbeszerzés 390 000 105 300 495 300 

Beruházás 35 450 079 9 571 521 45 021 600 

Projektmenedzsment 1 249 680 0 1 249 680 

Szolgáltatások 586 000 158 220 744 220 

Mindösszesen 39 635 759 10 364 241 50 000 000 

 
Annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárást el tudjuk indítani, 2018. márciusában újabb, 
aktualizált költségbecslés készült. Ez utóbbi azonban már a beruházás költségét bruttó 
119.325.337 Ft-ban határozta meg.  



Az önkormányzatnak 74.303.737.- Ft saját forrást kellene biztosítani a piac megépítéséhez. A 
kapott támogatáshoz viszonyított aránytalanul magas költség vállalása az önkormányzatnak 
jelentős finanszírozási nehézséget okozna, ezért javaslom, hogy Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata álljon el a „Helyi piac létesítése Kiszomboron” című TOP-1.1.3-15-CS1-
2016-00018 számú projekt megvalósításától. 
 
Eddig ráfordított költség: 3.793.910.- Ft 

 
Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített 
kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez dokumentum 14.3 pontja alapján „a 
Kedvezményezett elállhat a Szerződéstől, ha annak teljesítésére a szerződéskötést követően, 
neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes”. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntését a 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2018. augusztus 21. 
 
      Tisztelettel: 
         Szegvári Ernőné  
           polgármester 



  
Tárgy: „Helyi piac létesítése Kiszomboron” című, TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00018 számú 
projekthez kapcsolódó pályázat visszaadása 
 
____/2018.(VIII.28.) KNÖT h. 

 
HATÁROZATI   JAVASLAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Helyi piac 
létesítése Kiszomboron” című, TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00018 számú projekthez kapcsolódó 
pályázat visszaadása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Helyi piac létesítése 
Kiszomboron” című, TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00018 számú projekthez kapcsolódó támogatási 
szerződéstől való elállással - mint Kedvezményezett - egyetért.   
 
A Képviselő-testület az Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében 
támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 
dokumentum 14.3 pontja alapján - tekintettel arra, hogy neki fel nem róható okból beállott 
körülmény folytán nem képes a szerződés teljesítésére - a szerződéstől eláll, a helyi piac 
létesítését az aránytalanul magas költségekre tekintettel nem kívánja megvalósítani. 
 

 
 

 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
 


