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22-129/2012.              Tárgy: „Kiszombor és térségének  
                  színpadtechnika beszerzése” 
                  címő pályázat támogatási  
                  összegérıl történı lemondás 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 317/2011.(X. 25.) KNÖT 
határozatában döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az Európai Mezıgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezet 
végrehajtásához kapcsolódó IV. intézkedéscsoportba tartozó a Maros-völgyi LEADER 
Egyesület által megfogalmazott „szabadtéri rendezvények feltételeit biztosító fejlesztések” 
felhívásra a „Kiszombor és térségének színpadtechnika beszerzése” címmel. 
 
A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 
231/0616/98/7/2011. iktatószámú határozatával 2.918.960,- Ft támogatást nyújtott 
színpadfedés beszerzésére. 
A pályázatban megjelölt színpadvásárlás támogatása elutasításra került, mert az 
ellenárajánlatot adó a NAV-hoz bejelentett tevékenysége alapján nem jogosult színpad 
értékesítésre árajánlatot adni. 
A beszerzést ebben a formában nem célszerő megvalósítani. 
A Képviselı-testület a pályázattal kapcsolatban együttmőködési megállapodást kötött 
Maroslele Község Önkormányzatával, Ferencszállás Községi Önkormányzattal és Klárafalva 
Községi Önkormányzattal. Telefonon történt egyeztetés alapján a három önkormányzat 
polgármestere egyetért azzal, hogy a színpadfedés ne kerüljön beszerzésre.  
 
Tisztelt Képviselı-testület! Javaslom a támogatási összegrıl való lemondást, mert csak ebben 
az esetben nem éri hátrány az önkormányzatot és így nem kerül kizárásra a további 
támogatásokból és amennyiben ugyanerre a célterültre lesz még kiírása, ezt a pályázatot a 
lehetıségek függvényében, ismét adjuk be. 
 
Kiszombor, 2012. június 21. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernıné 
           polgármester



Tárgy:  „Kiszombor és térségének színpadtechnika beszerzése” címő pályázat támogatási 
összegérıl történı lemondás 
 
_____/2012.(VI. 26.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a „Kiszombor 
és térségének színpadtechnika beszerzése” címő pályázat támogatási összegérıl történı 
lemondás tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete akként határoz, hogy a 
Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 
231/0616/98/7/2011. iktatószámú határozatával jóváhagyott 2.918.960,- Ft támogatási 
összegrıl lemond, tekintettel arra, hogy színpadvásárlás támogatása elutasításra került. 
 
A Képviselı-testület a fentiekkel kapcsolatban felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a 
szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
 
A határozatról értesül: 
- Dr. Martonosi György Maroslele község polgármestere 
- Jani János Ferencszállás község polgármester 
- Fekete József Klárafalva község polgármestere 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


