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22-     /2011.       Tárgy: LEADER pályázat beadása  
Üi.: Nagy Lırinc       színpad beszerzésre 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselı-testülete részére 
 
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. 
Egyúttal a Képviselı-testület felkérte Szegvári Ernıné polgármestert a pályázat benyújtásához 
szükséges dokumentumok elıkészítésére. 
 
Jelen elıterjesztésben a beadásra kerülı „Kiszombor és térségének színpadtechnika 
beszerzése” címő pályázat részletes tartalmát ismerhetik meg. 
 
Az összesen négy település, Kiszombor, Maroslele, Ferencszállás és Klárafalva 
együttmőködésével beadásra kerülı pályázatot megelızıen közös egyeztetések folytak, 
melynek eredményeként az alábbi színpadtechnikai berendezések pályázati forrásból történı 
beszerzésének elfogadását ajánljuk a Képviselı-testület számára: 
 

ajánlattevık elfogadott árajánlat elutasított árajánlat 
színpad  bruttó 3 151 300,- Ft Gál Dezsı e.v. 

B&D Stage 
System 

fedés 2 918 960 Ft + áfa = 3 648 700,- Ft  

színpad 2 142 000 Ft + áfa = 2 677 500,- Ft  Cinema Szeged 
Kft. fedés  (nem adott) 

színpad  (nem adott) DP Music Kft . 
fedés  bruttó 5 327 500,- Ft 

Összesen:  5 060 960 Ft + áfa = 6 326 200,- Ft  
 
Fenti táblázatban látható, hogy a pályázati összköltségvetés 6 326 200,- Ft, melybıl a 
maximálisan elszámolható összeg 5 000 000,- Ft.  
 
Fennmaradó részt a pályázó települések önkormányzatai önrészként vállalják külön 
megállapodás szerint a 2011. január 1-jei lakosságszámaik arányában. 



 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, fenti tartalommal fogadják el a pályázat beadását. 
 
Mellékletben rövid mőszaki bemutatót tekinthetnek meg. 
 
Kiszombor, 2011. október 20. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernıné 
            polgármester 
 
 



Tárgy: LEADER pályázat beadása színpad beszerzésre 
 
_____/2011.(X. 25.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testület megtárgyalta a LEADER 
pályázat beadása színpad beszerzésre tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 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 Képviselı-testület 5.060.960,- Ft + 1.265.240,- Ft Áfa, összesen 6.326.200,- Ft összegben 
színpadtechnikát kíván beszerezni. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte a pályázat 
költségvetését, melyet az alábbiak szerint fogad el: 
 

Önkormányzati önrész (saját 
forrás) 

1.326.200,-Ft 

Támogatási konstrukció 
keretében igényelt támogatás 

                  
5.000.000,-Ft 

Összes elszámolható költség 6.326.200,-Ft 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázathoz szükséges 
1.326.200,- Ft összeget Maroslele Község Önkormányzatával, Ferencszállás Községi 
Önkormányzattal és Klárafalva Községi Önkormányzattal kötendı együttmőködési 
megállapodás alapján biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a pályázat benyújtásához 
szükséges dokumentumok, valamint a szerzıdések aláírására.  
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernıné, polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor, jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
 



A B&D Stage System ajánlata színpad fedésre: 
 
9x7.7m (mely bármilyen 8x6 méteres színpadot befogad) 
Lábak: WORK kézi csörlős emelők 
tető: 290x290 mm-es térrácsos hidazat 
Ponyva: tetszés szerinti színű 
 
Ár:  2 918 960,- Ft +Áfa(25%) =  3 648 700,- Ft 
 
A WORK pro. láb spanyol gyártmányú, masszív, stabil acélszerkezet, mely egyben egy max. 6,5 méterre emelő 
csörlős szerkezet. Ennek tetejére egy csatlakozó elemmel illeszkedik a fenti képen is látható traverzekből álló tető.  
 
A láb adatai: 
 
A láb tehát nem több elemből összeépítendő, térrácsos traverz, hanem egy kitolható, acél, csörlős szerkezet.  

 
A talp fesztávja: 179 cm                       Felhajtott lábakkal, teljesen összecsukva 180 cm magas, 94 kg. 
Teherbíró képessége 220 kg.  
Értelemszerűen 4 darab kell belőle, azaz 880 kg súlyt tudnak max. 6.5 méter magasba emelni (a tető súlya kb. 
500kg). 
Természetesen a lábakhoz spanifer rögzítés is tartozik, így 2 tonna körüli teherbírású lábszerkezet állítható össze. 
 
Óriási előnye a traverz rendszerhez képest, hogy ezeket a lábakat nem kell szerelni, nem több elemből álló 
szerkezet, melyhez megannyi rögzítő csavar és stift tartozik  - melyből egy-egy összeszerelésnél jellemzően 
elvesznek - , hanem egy egységet alkot, sokkal kisebb helyen tárolhatók, a képen is látható kerekeken guríthatók.  
A színpad teteje tetszőleges magasságba állítható. A lábak egymáshoz képest legalább fél méteres talajszint 
eltérést is tudnak kompenzálni.  
 
Összegezve egyszerűen összeállítható, kompakt méretű és rendkívül strapabíró, mivel kemény acélszerkezet.  
Ha azt vesszük figyelembe, hogy a pályázó önkormányzatok egyes rendezvényein közmunkások vagy egyéb fizikai 
munkások feladata az összeállítás, nem kis előny a minél egyszerűbb kezelhetőség.  
Az sem elhanyagolható, hogy bármilyen háttér, vászon, vetítővászon, fény- vagy hanghíd installálására külön is 
használhatóak a lábpárok a színpadtól függetlenül bel- és kültérben egyaránt. 
 

 
 



Cinema Szeged Kft. ajánlata színpadra: 
 
8x6 méteres, acélszerkezetű 
Magasság: 0,8-1,3 méter között 5 centiméterenként állítható + finombeállítási lehetőség 
Felülete: 24 mm-es bükk rétegelt lemez, erős kopásálló lakkal kezelve 
Tartozék: 2 db lépcső korláttal 
 
Ár: 2 142 000,- Ft + Áfa(25%)= 2 677 500,- Ft 
 
Színpad – Cinema Szeged Kft. 
 
Acél vázszerkezet szét- és összeszerelhető kivitelben készült. Tüzihorganyzott kivitel, mely kültéri használatra 
kiválóan használható. 
 
A járófelület: 
 
24 mm vastag bükk rétegelt lemez, melynek felülete erős kopásálló lakkal van kezelve.  
Elemek mérete: 2x1m 
A rendszer tartalmazza a 2 db lépcsőt és a hozzá tartozó oldalsó leszerelhető korlátokat.  
 
A rendszer ÉMI-TÜV minősítéssel rendelkezik.  
A rendszer ÉMI-TÜV száma: TÜV- T- 02- / 2009. A megfelelőségi tanúsítványt a 7/2007 (I.22) GKM sz. rendelet 
alapján állították ki. A tanúsítványt kiállító kijelölt szervezet: ÉMI-TÜV SÜD Kft. 
 
A színpad az alábbi keretekből állítható össze: 
 
Keretek métere:  1m x 0,8 m + állíthatóság 130 cm-ig 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összesítés: 
 
B&D Stage System színpad fedés 
Ár:  2 918 960,- Ft +Áfa(25%) =  3 648 700,- Ft 
 

Cinema Szeged Kft. színpad 

Ár: 2 142 000,- Ft + Áfa(25%)= 2 677 500,- Ft 
Összesen:       6 326 200,- Ft (76 200 Ft-tal lépi túl a pályázati maximum keretet) 
 


