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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 287/2011.(IX. 27.) KNÖT 
határozatában döntött arról, hogy 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. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata együttmőködésben Maroslele Község 
Önkormányzatával, Ferencszállás Községi Önkormányzattal és Klárafalva Községi 
Önkormányzattal közösen kívánja benyújtani a pályázatot, 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. Amennyiben az 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 – az elızetes 
egyeztetések és az együttmőködési megállapodás tervezete szerint - lakosságszám arányában 
biztosítják a települések, melyek az alábbiak 2011. január 1. napján: 

− Maroslele: 2.162 fı, 
− Ferencszállás: 671 fı, 
− Klárafalva: 536 fı, 
− Kiszombor: 4.140 fı. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, a beadandó pályázat kapcsán hozzon döntést a négyes 
partnerségi viszony kialakításáról az „Együttmőködési megállapodás” keretein belül.  
 
Kiszombor, 2011. október 20. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernıné 
           polgármester 



Tárgy: „Kiszombor és térségének színpadtechnika beszerzése” pályázat - együttmőködési 
megállapodás 
 
_____/2011.(X. 25.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a „Kiszombor 
és térségének színpadtechnika beszerzése” pályázat - együttmőködési megállapodás tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz, hogy 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 pályázathoz együttmőködési megállapodást köt Maroslele Község 
Önkormányzatával, Ferencszállás Községi Önkormányzattal és Klárafalva Községi 
Önkormányzattal, mely szerint az együttmőködı önkormányzatok együttmőködésük során 
vállalják azt, hogy a pályázat nyertessége esetén az önrész összegét a településeik 2011. január 
1-jei állapot szerinti lakosságszáma arányában biztosítják. 
 
A Képviselı-testülete felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a határozat mellékletét 
képezı együttmőködési megállapodás aláírására. 
 
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 
 



   
 
 
 
 
 
 

   

 

Maros-völgyi LEADER Egyesület 
Székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. 
Telephely: 6900 Makó, Széchenyi tér 10. 

Tel: 510-264 Tel/Fax: 510-265 

 

3. melléklet  

(Maros-völgyi LEADER Egyesület, 1004414188 célterület azonosító: 1021167, célterület 

megnevezése: Szabadtéri rendezvények feltételeit biztosító fejlesztések) 

EGYÜTTM ŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS tervezet! 

egyrészrıl: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

MVH regisztrációs szám: 1005272068 

székhely: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 

adószám: 15726889-1-06 

képviselı: Szegvári Ernıné polgármester 

másrészrıl: Maroslele Község Önkormányzata 

székhely: 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. 

adószám: 15726858-1-06 

képviselı: Dr. Martonosi György polgármester 

harmad részrıl: Ferencszállás Községi Önkormányzat 

székhely: 6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53. 

adószám: 15357243-1-06 

képviselı: Jani János polgármester 

 negyed részrıl: Klárafalva Községi Önkormányzat  

székhely: 6773 Klárafalva, Kossuth u. 171.  

adószám: 15357250-2-06 

képviselı: Fekete József polgármester 

(továbbiakban együtt: Szerzıdı Felek) között. 



   
 
 
 
 
 
 

   

 

Maros-völgyi LEADER Egyesület 
Székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. 
Telephely: 6900 Makó, Széchenyi tér 10. 

Tel: 510-264 Tel/Fax: 510-265 

 

Preambulum: 

Jelen együttmőködési megállapodás aláírásával az alulírott felek partnerségre lépnek 

egymással, azzal a céllal, hogy közösen hajtsák végre a térségi fejlesztésekkel kapcsolatban 

kitőzött cél(oka)t. 

Az együttmőködési megállapodás aláírásával továbbá a Felek kifejezik azon 

felelısségvállalásukat, hogy a jövıben együttmőködnek jelen megállapodásban meghatározott 

célok megvalósítása érdekében. 

Az együttmőködı felek kiemelten a társadalmi és gazdasági fejlesztések elımozdítása 

érdekében indokoltnak tartják partneri viszonyuk legfontosabb elemeit, konkrét formáit 

együttmőködési megállapodásban rögzíteni. 

Az együttmőködés keretében Szerzıdı Felek a következıket vállalják:  

Az együttmőködés a Kiszombor és térségének színpadtechnika beszerzése 

címő pályázatban foglalt fejlesztés céljainak érdekében jön létre. 

Szerzıdı Felek az alább leírtakban egyetértésüket fejezik ki, az alábbi feladatokat vállalják: 

• Fenti pályázat beadását, az abban megfogalmazott együttmőködést Szerzıdı Felek 

közösen támogatják azzal a megállapítással, hogy a pályázatot Kiszombor 

Nagyközség Önkormányzata nyújtja be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

IV. LEADER tengelyének 2011. évi pályázati lehetıségére. 

• Szerzıdı Felek együttmőködésük során vállalják azt, hogy a pályázat nyertessége 

esetén az önrész összegét a Szerzıdı Felek településeinek 2011. január 1-jei állapot 

szerinti lakosságszáma arányában biztosítják. 

Nyertes pályázat esetén Szerzıdı Felek az önrésszel kapcsolatos pénzösszeg 

átadásának konkrét összegét és szabályait külön megállapodásban határozzák meg. 

• Szerzıdı Felek a pályázat útján beszerzendı mobil színpadtechnikát elızetes idıpont 

egyeztetés után, rendezvényeik összehangolásával közösen használják az év bármely 

szakában és napján. 



   
 
 
 
 
 
 

   

 

Maros-völgyi LEADER Egyesület 
Székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. 
Telephely: 6900 Makó, Széchenyi tér 10. 

Tel: 510-264 Tel/Fax: 510-265 

 

• Szerzıdı Felek az együttmőködés keretén belül közösen vállalják a mobil 

színpadtechnika szakszerő kezelését, szerelését. 

• A mobil színpadtechnikával kapcsolatban felmerülı költségeket (vizsgák, alkatrész, 

javítás stb.) Szerzıdı Felek közösen fedezik. 

• Szerzıdı Felek megegyeznek abban, hogy Kiszombor székhelyen tárolják a 

színpadtechnikát és rendezvényeikre egyedileg – az igénybevevı költségén - 

biztosítják szállítását. 

• Az együttmőködés keretein belül Szerzıdı Felek kulturális és szabadidıs csoportjaik 

vendégszereplését vállalják rendezvényeiken, illetve célul tőzik ki kapcsolataik 

szorosabbá főzését, elmélyítését. 

Záró rendelkezések: 

Szerzıdı Felek az Együttmőködési Megállapodásban foglaltakat, mint akaratukkal 

megegyezıt írják alá. 

Ez a dokumentum 3 oldalas. 

Az együttmőködés idıtartama a megvalósítástól számított 5 év. 

2011. október „…..” 

___________________________   ____________________________ 

     Kiszombor Nagyközség Önkormányzata        Maroslele Község Önkormányzata 

         Szegvári Ernıné polgármester                               Dr. Martonosi György polgármester 

ph.        ph. 

___________________________   _____________________________ 

  Ferencszállás Községi Önkormányzat           Klárafalva Községi Önkormányzat 

Jani János polgármester    Fekete József polgármester 

ph.        ph. 


