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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Makó Város Önkormányzata fenntartásában működő József Attila Városi Múzeum és 
Könyvtár megkereste a makói járás önkormányzatait, hogy lehetőségükhöz mérten 
támogassák a múzeumban megrendezésre kerülő „Jégkorszak” kiállítást.  
 
A jelen előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződést a fenntartóval, Makó Város 
Önkormányzatával kötnénk meg, amely alapján 166.000.- Ft támogatást biztosítanánk 
államháztartáson belül átadott pénzeszközként, amit célhoz kötötten használhatnának fel. 
 
A támogatással a kiszombori általános iskolába és óvodába járó gyermekek részére a kiállítás 
megtekintését ingyenesen biztosítják. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 

Kiszombor, 2015. szeptember 24. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 
 



Tárgy: Támogatási szerződés a makói József Attila Városi Múzeum és Könyvtár 
„Jégkorszak” kiállítása megrendezésére 
 
___/2015.(IX. 29.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a támogatási 
szerződés a makói József Attila Városi Múzeum és Könyvtár „Jégkorszak” kiállítása 
megrendezésére tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Makó Város 
Önkormányzata fenntartásában működő József Attila Városi Múzeum és Könyvtár által 
megrendezésre kerülő „Jégkorszak” kiállítást államháztartáson belül átadott pénzeszközként 
166.000,- Ft összeggel támogatja.  
 
A Képviselő-testület a 166.000,- Ft támogatási összeget az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert arra, hogy a támogatási 
szerződést a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal aláírja. 
 
A határozatról értesül: 

- Makó Város Önkormányzata 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 



TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről, Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (székhely: 6775 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. sz. adószám:15726889-2-06), képviseli: Szegvári Ernőné 
polgármester, mint Támogató ( a továbbiakban: Támogató), 
másrészről,  Makó Város Önkormányzata (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., 
adószám:15726913-2-06), képviseli: Farkas Éva Erzsébet polgármester ( a továbbiakban: 
Kedvezményezett) között az alábbi feltételek szerint: 

1. Kiszombor Nagyközség .Önkormányzata ____/2015.(______) KNÖT határozatával 
egyszeri bruttó 166.000.- Ft, azaz Egyszázhatvanhatezer forint támogatást biztosít a 
Kedvezményezett részére. 

2. Az Támogató kiköti, Kedvezményezett pedig tudomásul veszi és elfogadja, hogy 
Kedvezményezett a fenti összegű támogatást a Kedvezményezett fenntartásában 
működő József Attila Városi Múzeum és Könyvtár „Jégkorszak” kiállítás 
megrendezésére fordíthatja kizárólagosan. 

3. A támogatás államháztartásom belüli pénzeszköz átadásnak minősül. 
4. A Támogató az 1. pontban meghatározott támogatás összegét a megállapodás aláírását 

követő 15 napon belül átutalja a Kedvezményezett 12069000-01103144-00100007 
számú számlájára. 

5. Jelen szerződés határozott idejű, az aláírás napján lép hatályba és 2015.december 31. 
napjáig hatályos. 

6. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013.évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

7. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával nyilatkozik köztartozás–mentességéről, 
egyben hozzájárul nevének és székhelye címének kezeléséhez.  

8. A megállapodással kapcsolatos esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket a felek 
megkísérlik egymás közötti egyeztetéssel rendezni. Amennyiben erre záros határidőn 
belül (30 nap) nincs mód, úgy a felek a Makói Járásbíróság kizárólagos illetékességét 
kötik ki. 

Jelen szerződés négy egymással megegyező eredeti példányban készült, amelyeket a szerződő 
felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
helybenhagyólag írják alá. 
 
Kiszombor, 2015. ___________     Makó, 2015. _____________ 
 
_________________________    ____________________________ 

Támogató                                                                                 Kedvezményezett 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 


