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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 közösségi célú fejlesztés jogcímén, „szabadtéri rendezvények feltételeit biztosító 
fejlesztések” címmel írt ki pályázatot, mely lehetıséget biztosít a településeknek mobil, 
szabadtéri színpad és hozzá tartozó fedés beszerzésére. A maximum igénybe vehetı támogatás 
mértéke nem hátrányos helyzető területeken 5.000.000 forint. 
Önkormányzatok számára a támogatási összeg 100%-a a beruházás 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.  
 
Az igénybe vehetı pályázati támogatás mértékét, továbbá azt figyelembe véve, hogy a 
pályázás során elınyt jelent, Kiszombor Nagyközség Önkormányzata három településsel 
kezdett tárgyalásokba a pályázat közös beadásával kapcsolatban. A sikeres tárgyalásoknak 
köszönhetıen jelen felhívásra Klárafalva, Ferencszállás, Maroslele és Kiszombor 
önkormányzatai közösen kívánják benyújtani pályázatukat kiszombori fıpályázói 
konstrukcióban. 
A maximum igényelhetı támogatás 5 millió forint, melyhez -a 25 %-os Áfa esetén-  
1.250.000,- Ft önrészt kell vállalnia a négy településnek. A teljes pályázati összeg 6.250.000,- 
Ft. Ha az információk szerinti Áfa változás megvalósul, akkor a 27 %-os Áfa estén a pályázat 
teljes összege 6.350.000,- Ft, melynek önrésze 1.350.000,-Ft lesz. Az önrészt lakosságszám 
arányában biztosítják a települések. A teljes pályázati keret 8 x 6 méteres színpadtechnika 
beszerzésére nyújt fedezetet. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata társpályázóival a maximálisan elnyerhetı 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, 
illetve beadását. A pályázat részletes tartalmáról, költségvetésérıl a következı soros ülésen 
újabb elıterjesztést követıen születik döntés. 
 
Kiszombor, 2011. szeptember 21. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernıné 
           polgármester 



Tárgy: LEADER pályázat beadása színpad beszerzésre 
 
_____/2011.(IX. 27.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a LEADER 
pályázat beadása színpad beszerzésre 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 „szabadtéri rendezvények feltételeit 
biztosító fejlesztések” 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 
 


