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Tisztelt Képviselı-testület! 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 225/2010.(VII. 27.) KNÖT 
határozatában döntött arról, hogy a „Mőemléképület felújítása Kiszombor fıterén”, valamint a 
„Horgásztó és környezetének megújítása” tárgyú pályázatok kifizetési kérelmeinek 
benyújtásához kapcsolódó tanácsadói tevékenység elvégzésével az EURO M-Érték Kft-t 
(6722 Szeged, Mikszáth K. u. 17. képviseli: Szuda Zoltán ügyvezetı) bruttó 250.000,- Ft 
összegért megbízza. 
 
A „Mőemléképület felújítása Kiszombor fıterén” tárgyú projekt elszámolásra került, a 
helyszíni ellenırzés során a kivitelezési dokumentumokat rendben találták, az építési 
költségvetés tételeit elfogadták.  
 
A „Horgásztó és környezetének megújítása” tárgyú pályázat kifizetési kérelme is benyújtásra 
került, mivel vízjogi létesítési engedéllyel még nem rendelkezik az önkormányzat, így a 
hiánypótlást nem tudtuk teljesíteni, a kérelmet visszavontuk.  
 
A fenti pályázatokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek összeállítása során az EURO M-Érték 
Kft.-nek jelentıs többlet feladata keletkezett, ezért szükségesnek tőnik a megbízási díjak 
vonatkozásában a megbízási szerzıdések módosítása, a feladatok elvégzéséért bruttó 
375.000,- Ft tanácsadói díjat igényel a Kft. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést vitassa meg és hozza meg 
döntését. 
 
Kiszombor, 2011. május 25.     

 
Tisztelettel: 

 
Szegvári Ernıné 

 polgármester 
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HATÁROZATI  JAVASLAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a LEADER-
pályázatokkal kapcsolatos tanácsadói tevékenységre vonatkozó megbízási szerzıdések 
módosítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 225/2010.(VII. 27.) KNÖT 
határozatával jóváhagyott „Mőemléképület felújítása Kiszombor fıterén”, valamint a 
„Horgásztó és környezetének megújítása” tárgyú pályázatok kifizetési kérelmeinek 
benyújtásához kapcsolódó tanácsadói tevékenység elvégzésével megbízott EURO M-Érték 
Kft.-vel (6722 Szeged, Mikszáth K. u. 17. képviseli: Szuda Zoltán ügyvezetı) megkötött 
megbízási szerzıdéseket a megbízási díjak vonatkozásában – az EURO M-Érték Kft. 
kezdeményezésére, jelentıs többlet feladataira tekintettel – akként módosítja, hogy a 
megbízási díjat szerzıdésenként: 150.000,- Ft+ÁFA - 150.000,- Ft+ÁFA, azaz a két 
megbízási szerzıdés tekintetében mindösszesen bruttó 375.000,- Ft összegben állapítja meg. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a fentiekkel kapcsolatos 
szerzıdésmódosító nyilatkozatok aláírására. 
 
A Képviselı-testület a fenti összeget a 2011. évi költségvetésében a felhalmozási tartalékkeret 
terhére biztosítja. 
 
A határozatról értesül: 

- EURO M-Érték Kft. 6722 Szeged, Mikszáth K. u. 17.) 
  Szuda Zoltán ügyvezetı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 


