
Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Tel/Fax: 62/525-090 
E-mail: phkiszombor@vnet.hu 

___________________________________________________________________________ 
Üsz.: 22-   /2011.    Tárgy: „Sporttelep fejlesztése Kiszomboron” 
        címő pályázat lebonyolításához  
        támogatás 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 424/2009.(XI. 16.) KKÖT 
határozatában döntött arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Kiszombori Községi Sportkör 
(6775 Kiszombor, Óbébai u. 6., képviseli: Szabó József elnök) az Európai Mezıgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 122/2009.(IX. 17.) FVM 
rendelet alapján pályázatot nyújtson be Kiszombor Község Önkormányzata tulajdonában és a 
Kiszombori Községi Sportkör üzemelésében lévı 1462 helyrajzi számú sporttelep 
fejlesztésére. 
 
A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) 231/0616/39/15/2009. 
iktatószámú határozatával a pályázatnak részben helyt adó döntést hozott, 7.868.934,- Ft 
összegő támogatás jóváhagyásával. 
 
„Sporttelep fejlesztése Kiszomboron” címő pályázat elıfinanszírozásához Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata a pályázati összeget, 7.868.934,- Ft-ot céljellegő visszatérítendı 
támogatásként átadja a Sportkör részére a megvalósítás kifizetési ütemezés idıpontjainak 
figyelembe vételével. A támogatás nyújtása azzal a feltétellel történik, hogy a projekt 
kifizetési kérelme alapján kapott támogatás összegét a Kiszombori Községi Sportkör 
bankszámláján történı jóváírást követı 3 munkanapon belül Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzat számlájára átutalja. Errıl támogatási szerzıdést köt az Önkormányzat a 
Kiszombori Községi Sportkörrel. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést vitassa meg és hozza meg a 
döntést. 
 
Kiszombor, 2011. június 23. 
 
      Tisztelettel:  
 
         Szegvári Ernıné 
           polgármester 
 



Tárgy:  „ Sporttelep fejlesztése Kiszomboron” címő pályázat lebonyolításához támogatás 
 
____/2011.(VI. 28.) KNÖT. h 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a „ Sporttelep 
fejlesztése Kiszomboron” címő pályázat lebonyolításához támogatás tárgyú elıterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Kiszombori Községi Sportkör részére a „Sporttelep fejlesztése Kiszomboron” címő pályázat 
elıfinanszírozásához a kifizetési ütemezés idıpontjainak figyelembe vételével a pályázati 
összeget, 7.868.934,- Ft, azaz Hétmillió-nyolcszázhatvannyolcezer-kilencszázharmincnégy 
forintot – felhalmozási tartalék terhére - céljellegő visszatérítendı támogatásként átadja a 
Sportkör részére a megvalósítás kifizetési ütemezés idıpontjainak figyelembe vételével - 
azzal a feltétellel, hogy a projekt kifizetési kérelme alapján kapott támogatás összegét a 
Kiszombori Községi Sportkör bankszámláján történı jóváírást követı 3 munkanapon belül 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzat számlájára átutalja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a támogatási szerzıdés 
megkötésére. 
 
A határozatról értesül:  
- Szabó József Kiszombori Községi Sportkör elnöke 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 


