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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
A Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító 
Hatósága az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások 
felhasználására pályázati felhívást tett közzé. 
A LEADER program IV. tengelyének pályázati célterületeit a helyileg illetékes Maros-völgyi 
LEADER Egyesület határozta meg. Az egyesület tervezési területén fekvı települések 
számára rendezvényszervezés jogcímén, „lovas turisztikai attrakciók és rendezvények 
támogatása” címmel írt ki pályázatot, mely lehetıséget biztosít a településeknek olyan 
szabadtéri rendezvények szervezésére, melyben szerepet kap a ló, a lovassport. 
A maximum igénybe vehetı támogatás mértéke nem hátrányos helyzető területeken 8.000.000 
forint. 
Önkormányzatok számára a támogatási összeg 100%-a a költségvetés nettó értéke, azaz 
önrészként az áfa összegét kell vállalni. 
Egyhónapos felkészülési idıszak után, szeptember 29-éig beadandó projektbejelentı 
megtételét követıen a pályázat beadására rendelkezésre álló idıszak szeptember 30-ától 
október 31-éig tart.  
A pályázat beadása elektronikus úton történik.  
 
Fenti pályázati kiírás lehetıséget biztosít településünk önkormányzata számára, hogy falunapi 
vagy közösségi napi rendezvénye megszervezésére pályázati forrást biztosítson.  
 
A nem hátrányos helyzető települések számát figyelembe véve a maximális pályázati keretbıl 
Kiszombor 2.500.000,- Ft-ra kíván pályázatot benyújtani. Az ehhez vállalandó önrésszel 
együtt a teljes keretösszeg 3.125.000,- Ft, azaz az önrész 625.000 Ft, a 25 %-os Áfa-val 
számolva. A kormányzati tervekrıl szóló információk alapján várható, hogy az Áfa 27 % lesz, 
ebben az esetben 3.175.000,-Ft összegnél 675.000,-Ft az önrész.  
 
.Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2,5 millió forint támogatásra kíván pályázatot 
benyújtani, ez alapján kívánja beadni szeptember 29-éig a projektbejelentı adatlapját a Helyi 
Akció Csoportnak, a Maros-völgyi LEADER Egyesületnek. 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek a pályázat fenti feltételek szerinti elıkészítését, ill. 
beadását. A pályázat részletes tartalmáról, költségvetésérıl a következı soros ülésen újabb 
elıterjesztést követıen döntenek majd. 



 
A pályázati költségvetés elıkészítéséhez máris célszerő döntést hozni a rendezvény fı 
mősorszámáról, egy szombat esti élı koncertrıl.  
Kérem a Tisztelt Képviselıket az alábbi neves fellépık közül válasszon egyet, ezzel 
meghatározva a rendezvény többi elemére fordítható keretet. 
 

90 perces, élı, nagykoncert, ajánlási sorrendben: 
 
1.Beatrice  

900.000,- Ft + Áfa = 1.125.000,- Ft, mely tartalmazza az útiköltséget is 
 
2. Bikini 

710.000,- Ft + Áfa =    887.500,-  
Útiköltség: br.     375 Ft/km =   150.000,-  
Összesen:             1.037.500,- Ft 
 
3. Rúzsa Magdi 

960.000,- Ft + Áfa = 1.200.000,- 
Útiköltség: br.              187 Ft/km =      74.800,-  
Összesen:               1.274.800,- Ft 
 
4. Zséda (Zsédenyi Adrienn) 

800.000,- Ft + Áfa = 1.000.000,-  
Útiköltség:                   187 Ft/km =      74.800,-  
Összesen:               1.074.800,- Ft 
 
 
Kiszombor, 2011. szeptember 21. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernıné 
           polgármester 



Tárgy: LEADER pályázat beadása rendezvényszervezés támogatására 
 
_____/2011.(IX. 27.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a LEADER 
pályázat beadása rendezvényszervezés támogatására tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani 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 „lovas turisztikai attrakciók és 
rendezvények támogatása” címő pályázati felhívásra. 
 
A Képviselı-testület felkéri Szegvári Ernıné polgármestert a pályázatok benyújtásához 
szükséges dokumentumok elkészítésére. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Nagy Lırinc mővelıdésszervezı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


