Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
24/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 12-i rendkívüli üléséről a
Városháza Dísztermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester,
Arnóczi István János, Betkó József, Fülöp Zoltán, Márjalaki József, Nagyné
Perjési Anikó képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tárgyalási joggal:
osztályvezetők,

Dr.

Timár

Andrea,

Szilágyiné

Bácsi

Gabriella,

Csikós Anikó jegyzőkönyvvezető
Várfi András polgármester köszöntötte a mai nap 16 órára összehívott rendkívüli képviselő-testületi
ülésen megjelent képviselőket, a Jegyző urat, Aljegyző urat és az osztályvezetőket. Megállapította,
hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen volt 7 fő. Hiányoztak Poharelec László, Marton
Dániel, Iványi Lajosné, Lehóczkiné Tímár Irén és Béres János képviselők.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Nagyné Perjési Anikó és Fülöp Zoltán képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú 7 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
484/2012. (IX. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Nagyné Perjési
Anikó és Fülöp Zoltán képviselőket.
Határidő: azonnal
A rendkívüli ülés napirendjét a meghívó szerint javasolta meghatározni,
1. Belvízrendezés az élhetőbb településekért tárgyú projekt konzorciumi megállapodás
módosításának elfogadása
2. Bejelentések
Megkérdezte a képviselőket van e kiegészíteni valójuk, eltérő javaslatuk a napirenddel kapcsolatban.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
485/2012. (IX. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Belvízrendezés az élhetőbb településekért tárgyú projekt konzorciumi megállapodás
módosításának elfogadása
2. Bejelentések
Határidő: azonnal
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1.Napirendi pont
Belvízrendezés az élhetőbb településekért tárgyú projekt konzorciumi megállapodás módosításának
elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Dr. Tímár Andrea osztályvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Tímár Andrea osztályvezető ismertette, hogy a komplex belvízrendezési program 16 település
bevonásával történik. Gyomaendrődön a belvíz III. ütem lenne. A 16 település pályázott és nyert is
támogatást a konzorcium vezetője Kondoros Önkormányzata. A tagok konzorciumi megállapodást
kötöttek a projekt lebonyolítására. Két döntési javaslat szerepel a Képviselő-testület előtt. A
konzorciumi megállapodás módosítására azért van szükség, mert a támogató hatóság kérésére minden
település külön fogja lebonyolítani a közbeszerzési eljárást, amely a kivitelező kiválasztására irányul.
A Konzorciumi megállapodást elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek, hiszen csak technikai
jellegű módosításokat tartalmaz.
A pénzeszköz átadás-átvételi megállapodással kapcsolatban az szerepel, hogy az aláírást követően
azonnal átutalják a tagok a rájuk eső összeget. Azzal a javaslattal éltek, hogy úgy fogadja el a
Képviselő-testület, hogy az átutalás határideje a kivitelezési szerződés megkötését követő 8 napon
belül.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a konzorciumi ülésen derül ki, hogy a többi résztvevő
település az önerő átutalásával kapcsolatban hogyan dönt.
Nagyné Perjési Anikó elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén is volt róla szó, hogy azzal, hogy
most nem fizetjük ki ezt az összeget, azzal nem akasztjuk-e meg ezt a folyamatot?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy a konzorciumi megállapodás úgy szól, hogy
amennyiben nem fizeti ki valamely tag határidőben a rá eső önerőt, abban az esetben megindul egy
jogi, pénzügyi vizsgálat, valamint egy egyeztető eljárás. Gyomaendrőd nem azt mondja ezzel, hogy
nem kívánja megfizetni, hanem azt mondja, hogy ha lefutott a közbeszerzési eljárás és megszületik a
vállalkozói szerződés akkor átutalja Kondoros részére.
Véleménye szerint a konzorciumi megállapodás megadja a lehetőséget, hogy a pénzügyi
megállapodásban módosítást tegyenek az önkormányzatok.
Lényeges a konzorciumi megállapodásban, hogy dönt az elfogadásával a vezető személyének a
megerősítéséről is a Képviselő-testület. A megállapodás lehetőséget biztosít a kiválásra is, azonban
erre csak úgy biztosít lehetőséget a felek számára, hogy az ezzel kapcsolatos károkat megtéríti a többi
konzorciumi tag részére. A konzorciumi megállapodással megnyílik a lehetőség, hogy a támogatás
felülvizsgálatra kerüljön. A Pénzügyi Bizottság elfogadta az ajánlati felhívást, azzal a feltétellel, ha a
szállítói finanszírozás feltételei biztosítottak Gyomaendrőd Önkormányzata esetében is.
Nagyné Perjési Anikó megkérdezte, hogy mi az oka annak, hogy kéri Kondoros már most az önerő
átutalását.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy garanciát akar látni, hogy az önkormányzatok
tényleg komolyan gondolják a támogatási szerződés megvalósítását, hogy a saját erő rendelkezésre áll.
Várfi András polgármester elmondta, hogy ha azt mondja a többség, hogy átutalják akkor elfogadja.
Nagyné Perjési Anikó megkérdezte, hogy a többi önkormányzat hogy áll ehhez a kérdéshez?
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető hozzátette, hogy a Városüzemeltetési Osztály bekérte
ezeknek a szolgáltatási szerződéseknek a másolatát, amihez az önerő átutalását most kérnék. Ebből
ténylegesen látható majd, hogy mikor esedékes a részteljesítés. Mert pillanatnyilag nem tudható, hogy
mi az oka annak, hogy pont ezen tételeknek az önerejét kérik.
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Dr. Tímár Andrea osztályvezető hozzátette, hogy valószínűnek tartja, hogy a műszaki ellenőr, a
könyvvizsgáló, a közbeszerzési szakértő, projektmenedzser, közbeszerzési eljárás keretében lettek
kiválasztva és ezen ülés előtt volt a Pénzügyi Bizottság ülése, ahol tárgyalták a megvalósításra
vonatkozó közbeszerzési eljárás megindító hirdetmény tervezetét. Úgy van kialakítva, hogy négy
részszámlát nyújthat be a majdani vállalkozó. Valószínűnek tartja, hogy így lett megkötve a szerződés
az egyéb projektekre vonatkozóan is, és részszámlák esedékessé válhatnak hamarosan.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy két szerződésről van szó, az egyik a konzorciumi
megállapodás, a másik a pénzeszköz átadás. A megállapodás elfogadása lényeges, a pénzeszköz
átadására vonatkozó szerződésre a konzorciumi megállapodásban foglaltak lesznek az irányadók. A
10.3-as pont, amelyben változás az, hogy abban az esetben, ha a Vezető tovább számlázza valamely
partner utófinanszírozott és szükség szerint kifizetett számláját, a Tagok kötelesek annak támogatás
tartalmát is arányosan megtéríteni, melyet a Vezető a támogatás lehívása után visszafizet a Tagoknak a
3.6 pontban részletezettek szerint. A 10.4-es pont szerint a 10.3. pontban részletezett saját forrásnak a
Vezető részére történő átadására a konzorciumban Tagként résztvevő települési önkormányzatok
külön-külön pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást kötnek, hogy ennek a megállapodásnak mi lesz
a tartalma egy más dolog.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden költséget az önkormányzat a közbeszerzési szakértőnek
adott megbízás alapján vállalja és biztosítja. Ez azt eredményezi, hogyha mégsem téríti meg az
önkormányzat akkor megnyílik a pénzügyi eljárás.
Összegezve az a véleménye, hogy a konzorciumi megállapodás módosítás elfogadható a pénzeszköz
átadásra lesz egy javaslatunk azt vagy támogatják a többi önkormányzatok vagy nem.
Nagyné Perjési Anikó megkérdezte, hogy ennél a pályázatnál lehetett e önerőt lehívni és ha már a
műszaki ellenőr kiválasztása is egy közbeszerzési eljárás volt, akkor lehet hogy már nyújtott be
számlát.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető elmondta, hogy voltak olyan számlák, amelyeket
továbbszámlázott Kondoros Gyomaendrődnek, melyek kifizetésre kerültek. Lett volna lehetőség
támogatási előleg lehívására, de a Konzorcium lemondott erről.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a holnapi ülésen Kondoros elfogadhatja azt is, hogy
Gyomaendrőd ezt a megoldást kérte. További kérdés észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
konzorciumi megállapodásról.
A Képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
486/2012. (IX. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú,
"Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati
csatornán I. ütem” tárgyú projekt konzorciumi megállapodásának módosítását elfogadja,
felhatalmazza Várfi András polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására.
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
Egybeszerkesztett 2. számú módosítása
1.

Preambulum

A 2. pontban szereplő felek Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kötöttek Támogatásban
részesített projekt megvalósítására 2008. december 23-án.
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A projekt címe: „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program
megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem”, azonosító száma DAOP5.2.1/D-2008-0002 (továbbiakban projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban Közreműködő
Szervezet) támogatási szerződést kötött a konzorcium nevében eljáró Vezetővel.
A Konzorcium Tagjai 2012.08.22.-én, Konzorciumi ülés keretében úgy határoztak, hogy közös
megegyezéssel a megkötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodást (továbbiakban
Megállapodás) egybeszerkesztett formában módosítják.
2.

Szerződő felek

Békés Város Önkormányzata
Székhely: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
Postacím: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
Azonosító szám (KSH szám): 15725060 8411 321 04
Törzsszám: 725064
Adószám: 15725060-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Izsó Gábor polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.
Számlaszám: 11998707 - 04606811
Doboz Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.
Postacím: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.
Azonosító szám (KSH szám): 15725149 8411 321 04
Törzsszám: 725141
Adószám: 15725149-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Simon István Tamás polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733003 - 15725149
Geszt Község Önkormányzata
Székhely: 5734 Geszt, Kossuth u. 1.
Postacím: 5734 Geszt, Kossuth u. 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15343738 8411 321 04
Törzsszám: 343732
Adószám: 15343738-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Fábián Zsuzsanna, polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15343738
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725527 8411 321 04
Törzsszám: 725525
Adószám: 15725527-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Várfi András polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 53200125-11062402
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
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Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Azonosító szám (KSH szám): 15346676 7511 321 04
Törzsszám: 725536
Adószám: 15725534-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dankó Béla polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733003-15346676
Kötegyán Község Önkormányzata
Székhely: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.
Postacím: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.
Azonosító szám (KSH szám): 15343611 8411 321 04
Törzsszám: 343611
Adószám: 15343611-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Nemes János polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15343611
Kunágota Község Önkormányzata
Székhely: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.
Postacím: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.
Azonosító szám (KSH szám): 15344313 8411 321 04
Törzsszám: 344311
Adószám: 15344313-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Pápai Zoltán polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733034 - 15344313
Méhkerék Község Önkormányzata
Székhely: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.
Postacím: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.
Azonosító szám (KSH szám): 15343769 8411 321 04
Törzsszám: 343765
Adószám: 15343769-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Tát Margit polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 - 15343769
Mezőberény Város Önkormányzata
Székhely: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Postacím: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725390 8411 321 04
Törzsszám: 725394
Adószám: 15725390-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Siklósi István polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.
Számlaszám: 10402142 – 49564948 - 48571008
Okány Község Önkormányzata
Székhely: 5534 Okány, Kossuth u. 16.
Postacím: 5534 Okány, Kossuth u. 16.
Azonosító szám (KSH szám): 15725307 8411 321 04
Törzsszám: 725305
Adószám: 15725307-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Fekete Zoltán polgármester
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Számlavezető pénzintézet neve: Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 54000076 -10000018
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Székhely: 5919 Pusztaföldvár Rákóczi u. 66.
Postacím: 5919 Pusztaföldvár Rákóczi u. 66.
Azonosító szám (KSH szám): 15725479 8411 321 04
Törzsszám: 725471
Adószám: 15725479-1-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Baranyi István polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733041-15345912
Sarkad Város Önkormányzata
Székhely: 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Postacím: 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Azonosító szám (KSH szám): 15725163 8411 321 04
Törzsszám: 725163
Adószám: 15725163-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Bende Róbert polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15343783
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Székhely: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.
Postacím: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.
Azonosító szám (KSH szám): 15725132 8411 321 04
Adószám: 15725132-2-04
Törzsszám: 725130
Aláírásra jogosult képviselője: Bakucz Péter polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15343635
Szarvas Város Önkormányzata
Székhely: 5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.
Postacím: 5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.
Azonosító szám (KSH szám): 15725091 8411 321 04
Törzsszám: 725097
Adószám: 15725091-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Babák Mihály polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.
Számlaszám: 10402142 - 21423475
Tótkomlós Város Önkormányzata
Székhely: 5940 Tótkomlós Fő u. 1.
Postacím: 5940 Tótkomlós Fő u. 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725424 8411 321 04
Törzsszám: 725426
Adószám: 15725424-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Garay Rita polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.
Számlaszám: 10402142 – 21422883
Újszalonta Község Önkormányzata
Székhely: 5727 Újszalonta, Béke u. 35.
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Postacím: 5727 Újszalonta, Béke u. 35.
Azonosító szám (KSH szám): 15347196 8411 321 04
Törzsszám: 347192
Adószám: 15347196-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Jova Tibor polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15347196
A Konzorcium tagjai maguk közül Kondoros Nagyközség Önkormányzatát választották a
Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Vezető). A Vezető személyét a Tagok jelen módosításban
megerősítik. A Vezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.
3.

A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a Vezető
részére megküldött támogatási szerződés, valamint a szerződés módosítások rendelkezéseit és annak
mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az
abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt lezárását
követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és támogatási
szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért
eredmények a vállalt fenntartási időszakban történő folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel
biztosítják.
A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi
IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy a támogatási szerződést , és
annak esetleges módosításait, a projekt előrehaladási jelentéseket és a kifizetési kérelmeket nevükben
és helyettük aláírja.
Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Vezető biztosítja, hogy a Tagok a
nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Közreműködő
Szervezet jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja. Kivételt
képeznek ez alól azok a nyilatkozatok, melyeket a Közreműködő Szervezet vagy más hatóság
meghatározott tartalommal kér, vagy amelyek az előzőek teljesítéséhez köthetőek és tartalmuk nem
képezi egyeztetés tárgyát.
Amennyiben a támogatási szerződés módosítása válik szükségessé, a módosítás közreműködő
szervezettől való kérelmezését megelőzően a Tagok egyeztetni kötelesek egymással. A Vezető a
Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő Szervezettel megkötött
támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél
által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása érdekében kötelesek együttműködni, egymást a jelen
Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítésében támogatni, a
teljesítéshez szükséges információt megadni.
A Vezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak és a Projekt
megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a
Projekt megvalósításával kapcsolatos lényegi közléséről a Tagokat tájékoztatja. A Tagok kötelesek
tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba
ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt
megvalósítását befolyásolja.
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Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a
Vezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a
megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Vezető a Közreműködő Szervezet vagy a
Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.
3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a
Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:
Tag neve
1.

2.

3.

4.

Feladat

A feladatra jutó
támogatás
összege

Békés Város
Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
Önkormányzata A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Doboz
Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
Nagyközség
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
Önkormányzata üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Geszt Község
Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
Önkormányzata A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Gyomaendrőd Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
Város
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
Önkormányzata üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
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157 454 470 Ft

54 179 690 Ft

40 989 069 Ft

226 138 081 Ft

5.

6.

7.

8.

9.

Kondoros
Község
Önkormányzata

Kötegyán
Község
Önkormányzata

Kunágota
Község
Önkormányzata

Méhkerék
Község
Önkormányzata

Mezőberény
Város
Önkormányzata

megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
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67 297 295 Ft

49 717 217 Ft

103 322 078 Ft

53 235 628 Ft

269 519 061 Ft

10.

11.

12.

13.

14.

Okány
Község
Önkormányzata

Pusztaföldvár
Község
Önkormányzata

Sarkad
Város
Önkormányzata

Sarkadkeresztúr
Község
Önkormányzata

Szarvas Város

biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
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97 063 857 Ft

56 352 586 Ft

139 774 483 Ft

44 182 722 Ft

299 865 999 Ft

Önkormányzata A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
15.

Tótkomlós Város
Önkormányzata

Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a
kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a
munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
16. Újszalonta Község Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
Önkormányzata
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a
kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a
munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Összesen:

166 702 076 Ft

42 308 118 Ft

1 868 102 970 Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban és a támogatási szerződésben részletezett
feladatoknak az elvégzéséért.
„A feladatra jutó támogatás összege” oszlop az áfa kompenzáció keretében igénybe vehető támogatás
településekre jutó összegével megnövelve a fenti táblázat szerint módosul. Az áfa kompenzáció teljes
összege 117.161.070 Ft, ebből a Regionális Operatív Programból igénybe vehető támogatás
99.586.910 Ft.
3.4 A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) adják, melyek
összesen a Projekt összköltségének 15%-át képzik, az alábbi megoszlásban:

Tag neve
1.Békés Város Önkormányzata
2.Doboz Nagyközség Önkormányzata
3.Geszt Község Önkormányzata
4.Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Hozzájárulás
formája
pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
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Részesedése a projekt
Hozzájárulás
elszámolható
összege (Ft-ban) költségeiből (%)
27 786 082
1,2643%
9 561 122
0,435%
7 233 365
0,3291%
39 906 721
1,8158%

5.Kondoros Község Önkormányzata
6.Kötegyán Község Önkormányzata
7.Kunágota Község Önkormányzata
8.Méhkerék Község Önkormányzata
9.Mezőberény Város Önkormányzata
10.Okány Község Önkormányzata
11.Pusztaföldvár Község
Önkormányzata
12.Sarkad Város Önkormányzata
13.Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzata
14.Szarvas Város Önkormányzata
15.Tótkomlós Város Önkormányzata
16.Újszalonta Község Önkormányzata
Összesen:

pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli

11 875 993
8 773 627
18 233 308
9 394 522
47 562 238
17 128 915

0,5404%
0,3992%
0,8296%
0,4275%
2,1641%
0,7794%

9 944 574
24 666 085

0,4525%
1,1223%

7 796 951
52 917 529
29 418 013
7 466 138
329 665 22915%

0,3548%
2,4078%
1,3385%
0,3397%

„A hozzájárulás összege” oszlop az áfa kompenzáció keretében igénybe vehető támogatás
településekre jutó összegével megnövelve a fenti táblázat szerint módosul. Az áfa kompenzáció teljes
összege 117.161.070 Ft, melynek 15%-át, összesen 17.574.160 Ft-ot a települések képviselő testületei
többlet önerőként vállalták.
3.5. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt előrehaladási jelentéseket, záró
jelentést és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt projekt előrehaladási jelentés) a
Konzorcium nevében a Vezető állítja össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek.
A Tagok a projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem fedett
időszakban elvégzett tevékenységek előrehaladásáról a projekt előrehaladási jelentés Közreműködő
Szervezet részére történő benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek beszámolni a
Vezető részére, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.
3.6. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési kérelmet a Vezető állítja össze és küldi el a
Közreműködő Szervezetnek. A Tagok a kifizetési kérelem összeállításához szükséges, a támogatási
szerződésben meghatározott dokumentumokat a Vezetőnek küldik meg. A dokumentumokat és
számlákat a támogatási szerződésben meghatározott alakiságoknak megfelelően kell elküldeni a
Vezetőnek.
A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott számlára eső, a
közreműködő szervezet által jóváhagyott, a 3.3. pontban szereplő támogatást – amennyiben az nem
közvetlenül a Tagok részére kerül kifizetésre - a Vezető utalja a 2. pontban megjelölt bankszámlákra.
A Vezető köteles a Közreműködő Szervezet által átutalt támogatást a Közreműködő Szervezet
utalásától számított öt munkanapon belül a Tagok részére átutalni.
A Tagok a Megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy a Vezető legfeljebb annak a támogatási
aránynak megfelelő támogatási összeget utal a Tag részére, amelyet a pályázati kiírás, illetve a
támogatásról szóló döntés maximálisan meghatározott. A Közreműködő Szervezethez benyújtandó
következő kifizetési kérelemhez a Vezető köteles csatolni a Tag részére történő átutalást igazoló
bizonylatot.
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a
Vezetőnek az adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság)
tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartása van, és emiatt a Közreműködő
Szervezet a Vezetőt megillető támogatás folyósítását felfüggesztette, a közreműködő szervezet a
Tagoknak közvetlenül utalja a Tagot megillető támogatási összeget, feltéve, hogy a Tag által, a
Vezetőn keresztül benyújtott kifizetési kérelemmel kapcsolatban nem merül fel olyan körülmény,
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amely miatt a támogatás folyósítását fel kell függeszteni, vagy meg kell tagadni. A közreműködő
szervezet a 2. pontban megjelölt bankszámlára utalja a Tagot megillető támogatást.
A Tagok a Megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy a vezető legfeljebb annak a támogatási
aránynak megfelelő támogatási összeget utal a tag részére, amelyet a pályázati kiírás, illetve a
támogatásról szóló döntés maximálisan meghatározott.
3.7. A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 15.
pontjában meghatározott szabálytalanság miatt, vagy a támogatási szerződésben, illetve jogszabályban
meghatározott ok miatt a Közreműködő Szervezet a kifizetési kérelemben szereplő egyes tételek
kifizetését megtagadja, vagy csökkenti a támogatás összegét, a Vezető sem utal, vagy csökkentett
összegben utal az érintett tételt benyújtó Tag részére.
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási
szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa
okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget visszafizetni, a
Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés
megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési
kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a
Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.
3.8. A Tagok a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57 §a-a alapján a következő biztosítékokat
nyújtják:

1.

2.

Tag neve
Biztosíték formája
Biztosíték értéke
Békés Város
- azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás
Önkormányzata - a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési
tilalom
- nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy
egészben meghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul
használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben –
nem releváns
nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti
támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll
fenn olyan harmadik személy irányában fennálló
kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt
céljának megvalósulását meghiúsítja, illetve amely a
kedvezményezett biztosítékadását korlátozza
Doboz
azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás
Nagyközség
- a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési
Önkormányzata tilalom
- nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy
egészben meghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul
használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti
nem releváns
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben –
nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti
támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll
fenn olyan harmadik személy irányában fennálló
kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt
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3.

4.

5.

6.

Geszt Község
Önkormányzata

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata

Kondoros
Község
Önkormányzata

Kötegyán
Község
Önkormányzata

céljának megvalósulását meghiúsítja, illetve amely a
kedvezményezett biztosítékadását korlátozza
azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás
- a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési
tilalom
- nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy
egészben meghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul
használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben –
nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti
támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll
fenn olyan harmadik személy irányában fennálló
kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt
céljának megvalósulását meghiúsítja, illetve amely a
kedvezményezett biztosítékadását korlátozza
azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás
- a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési
tilalom
- nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy
egészben meghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul
használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben –
nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti
támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll
fenn olyan harmadik személy irányában fennálló
kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt
céljának megvalósulását meghiúsítja, illetve amely a
kedvezményezett biztosítékadását korlátozza
azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás
- a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési
tilalom
- nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy
egészben meghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul
használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben –
nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti
támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll
fenn olyan harmadik személy irányában fennálló
kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt
céljának megvalósulását meghiúsítja, illetve amely a
kedvezményezett biztosítékadását korlátozza
azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás
- a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési
tilalom
- nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy
egészben meghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul
használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben –
nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti
támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll
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nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

7.

8.

9.

Kunágota
Község
Önkormányzata

Méhkerék
Község
Önkormányzata

Mezőberény
Város
Önkormányzata

10. Okány Község
Önkormányzata

fenn olyan harmadik személy irányában fennálló
kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt
céljának megvalósulását meghiúsítja, illetve amely a
kedvezményezett biztosítékadását korlátozza
azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás
- a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési
tilalom
- nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy
egészben meghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul
használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben –
nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti
támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll
fenn olyan harmadik személy irányában fennálló
kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt
céljának megvalósulását meghiúsítja, illetve amely a
kedvezményezett biztosítékadását korlátozza
azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás
- a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési
tilalom
- nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy
egészben meghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul
használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben –
nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti
támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll
fenn olyan harmadik személy irányában fennálló
kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt
céljának megvalósulását meghiúsítja, illetve amely a
kedvezményezett biztosítékadását korlátozza
azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás
- a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési
tilalom
- nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy
egészben meghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul
használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben –
nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti
támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll
fenn olyan harmadik személy irányában fennálló
kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt
céljának megvalósulását meghiúsítja, illetve amely a
kedvezményezett biztosítékadását korlátozza
azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás
- a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési
tilalom
- nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy
egészben meghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul
használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben –
nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti
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nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

11. Pusztaföldvár
Község
Önkormányzata

12. Sarkad Város
Önkormányzata

13. Sarkadkeresztúr
Község
Önkormányzata

14. Szarvas Város
Önkormányzata

támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll
fenn olyan harmadik személy irányában fennálló
kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt
céljának megvalósulását meghiúsítja, illetve amely a
kedvezményezett biztosítékadását korlátozza
azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás
- a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési
tilalom
- nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy
egészben meghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul
használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben –
nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti
támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll
fenn olyan harmadik személy irányában fennálló
kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt
céljának megvalósulását meghiúsítja, illetve amely a
kedvezményezett biztosítékadását korlátozza
azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás
- a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési
tilalom
- nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy
egészben meghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul
használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben –
nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti
támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll
fenn olyan harmadik személy irányában fennálló
kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt
céljának megvalósulását meghiúsítja, illetve amely a
kedvezményezett biztosítékadását korlátozza
azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás
- a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési
tilalom
- nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy
egészben meghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul
használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben –
nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti
támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll
fenn olyan harmadik személy irányában fennálló
kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt
céljának megvalósulását meghiúsítja, illetve amely a
kedvezményezett biztosítékadását korlátozza
azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás
- a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési
tilalom
- nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy
egészben meghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul
használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti
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nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben –
nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti
támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll
fenn olyan harmadik személy irányában fennálló
kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt
céljának megvalósulását meghiúsítja, illetve amely a
kedvezményezett biztosítékadását korlátozza
15. Tótkomlós
azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás
Város
- a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési
Önkormányzata tilalom
- nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy
egészben meghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul
használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben –
nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti
támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll
fenn olyan harmadik személy irányában fennálló
kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt
céljának megvalósulását meghiúsítja, illetve amely a
kedvezményezett biztosítékadását korlátozza
16. Újszalonta
azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás
Község
- a fejlesztés tárgyára vonatkozó elidegenítési és terhelési
Önkormányzata tilalom
- nyilatkozat arról, hogy ha a projekt részben vagy
egészben meghiúsulna vagy a támogatást szabálytalanul
használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettel szemben –
nyilatkozattételkor- az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti
támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn
- nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezettnek nem áll
fenn olyan harmadik személy irányában fennálló
kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt
céljának megvalósulását meghiúsítja, illetve amely a
kedvezményezett biztosítékadását korlátozza

nem releváns

nem releváns

A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rend 57. § (1) a) pontja alapján nyújtandó, a Támogató nevére szóló
azonnali beszedésre vonatkozó felhatalmazást a tagok a Megállapodás aláírását követően
haladéktalanul kötelesek benyújtani a Vezetőnek a Közreműködő Szervezet részére történő továbbítás
céljából. Az egyéb biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási
szerződésben, illetve a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott időpontban kötelesek a
Tagok a Vezető részére átadni. A biztosíték jogosultja a Támogató.
3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Vezető kötelezettsége. Az ennek
elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a közreműködő szervezet irányában a Vezető tartozik
felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Vezető a támogatási
szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a
konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt
kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.
4. Kapcsolattartás
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A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról,
elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül
tájékoztatják a Vezetőt. A Vezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.
A kijelölt kapcsolattartók, és/vagy a települések vezetői negyedévente legalább egy alkalommal
szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával
kapcsolatos teendőket.
A település képviselete a Konzorciumi ülés során az Ötv. 9.§ (1) és 19. § (2) bekezdés alapján történik.
Személyi változás esetén 15 munkanapon belül a felhatalmazásnak meg kell születnie. A Konzorcium
Tagjai ülésükön 50%+1 fő igen szavazata alapján döntenek a megvitatott kérdésekben.
A Megállapodás 4. pontja kiegészül a Konzorcium döntése alapján azzal, hogy a polgármestereknek
adott, a Vezető által meghatározott esetben faxon is lehet szavazniuk. A szavazáshoz szükséges
minden információt és dokumentumot a Konzorcium Vezetője, valamint a projektmenedzsment küld
meg a települések részére, így azokat aláírva, faxon is elküldhetik részükre. Ha a faxos szavazás nem
sikeres, a Konzorcium személyesen dönt.
5. A Konzorcium képviselete
A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Vezető, más, harmadik személyek
felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Vezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre
jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről
köteles a Vezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés
során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól
tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Vezetőt.
6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása
A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának
módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a tagok
külön állapodnak meg. A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások
kiírásának és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről,
illetve testület(ek)ről a 10. pont rendelkezik.
7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok
A pályázati támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő
dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
A Projekt keretében a pályázati támogatás és a Tag települési önkormányzatok által biztosított saját
erő felhasználásával az adott településen létrejött vagyon az adott települési önkormányzat tulajdonába
kerül.
A Tagok vállalják, hogy a fejlesztés tárgyára haladéktalanul elidegenítési és terhelési tilalmat
alapítanak, valamint a támogatással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK
rendelet szerint a Projekt fizikai befejezését követő 15. év végéig fenntartják.
A Projektben Tagként résztvevő települési önkormányzatok vállalják, hogy a Projekt eredményeként
településükön létrejött, a belterületi csapadékvíz elvezetésére szolgáló vízi létesítményeket
üzemeltetik, valamint vállalják a Projektben, a teljes fenntartási időszakra vonatkozó indikátorok
teljesítését, az éves fenntartási jelentéshez szükséges adatok szolgáltatását és ugyanezen időszak alatt a
tájékoztatásra és nyilvánosság biztosítására vonatkozó követelmények teljesítését.
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Biztosítják továbbá, hogy a támogatásból és saját erőből megépített művek rendeltetésében és
tulajdonviszonyaiban a fenntartási és üzemeltetési kötelezettség lejártáig a támogatás visszafizetésének
terhe mellett változás nem történik.
Tudomásul veszik, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye a fenntartási
kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem
terhelhető meg és nem adható bérbe.
8. A tagság megszűnése
8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván
venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi taggal, és a konzorciumból csak
abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt
kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból
beállott körülmény folytán nem képes.
8.2. A Vezető nem jogosult a konzorciumból kilépni. A Tagok azonban megállapodhatnak, hogy a
konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag lássa
el.
8.3. A Vezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a
projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A felmondási jog
gyakorlása előtt a Vezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által
aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Közreműködő Szervezetnek.
8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen
Megállapodás és a konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási
szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a
támogatási szerződéstől elállnak.
8.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok
nem tudják teljesíteni, új tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve
személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.
8.6. A Tag, kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles egyeztetést
kezdeményezni a Vezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag
köteles a Konzorcium Vezetőjének a kiválás időpontjától számított 10 napon belül a rábízott anyagi
eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni,
valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett
tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen –
használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül
visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Vezető, a kilépő
tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.
A kilépő tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terhelik a jelen
Megállapodás alapján a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési
kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és
benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni,
illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába
kell adni. Ha a Tagok az ingyenes használatról határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a
támogatási szerződésben meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását
követően is kötelező érvényűek, a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig.
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A kilépő Tag – olyan belépő Tag hiányában, aki a kilépő Tag kötelezettségeinek eleget tesz – köteles
vállalni a Konzorcium által vállalt kötelezettségek rá eső pénzügyi fedezetét, a megkötött
szerződésekhez kapcsolódó önerő és már kifizetett vagy kötelezettségként vállalt támogatás
megfizetését, amennyiben a kilépése után ezen szerződések díja arányosan nem csökken.
8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a
Támogató és a közreműködő szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási
szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell
kérelmezni a közreműködő szervezettől. A 8.2. pontban foglaltak miatti módosítás esetén a támogatási
szerződést is módosítani kell.
9. A Megállapodás megszűnése és módosítása
9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi
sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződésnek megszűnése jelen Megállapodás megszűnését
vonja maga után, kivéve, ha a Projektet a Tagok támogatás hiányában is megvalósítják.
9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a tagok száma a pályázati kiírásban megadott minimális
tagszám alá, illetve egyre csökken.
9.3. A Megállapodás csak írásban módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása
szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi
módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a közreműködő szervezettől.
A tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem
igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a
Vezetőt. A Vezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok
benyújtásával értesíti a Közreműködő Szervezetet.
9.4. A jogviszonyra és a projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes felmondás
jogát kizárják.
10. A tagok egyéb megállapodásai
10.1. A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatására a Vezető – a
megfelelő kiválasztási eljárás útján - szakértőt bíz meg. A Tag települési önkormányzatok
megállapodnak abban, hogy a Projekttel kapcsolatos menedzsment, műszaki ellenőri, PR
kommunikációs és könyvvizsgálói feladatok ellátását közbeszerzési eljárás útján kiválasztott szervezet
látja el.
A kivitelező kiválasztása Tagonként történik, az Ajánlatkérő a Tag települési önkormányzat, mely a
kiválasztott kivitelezővel a szerződést a projektben vállalt kötelezettségeknek megfelelően köti meg és
felelős a kivitelezés határidőre és megfelelő minőségben történő megvalósításáért. A kivitelezés
előrehaladásáról a Tag folyamatosan tájékoztatja a Konzorcium vezetőjét és Tagjait, valamint az
érintett partnereket (menedzsment, műszaki ellenőrzés). A kivitelezés megvalósítása során az érintett
partnerekkel folyamatosan együttműködik, az általuk képviselt szakmai javaslatokat megvizsgálja, e
mellett a Közreműködő Szervezettől és egyéb hatóságoktól érkező állásfoglalásoknak megfelelően jár
el.
10.2. A Projekt műszaki tartalmát a jogerős vízjogi létesítési engedélyek és azok mellékletét képező
tervdokumentációk rögzítik, amelyek a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Tag
települési önkormányzatok székhelyén megvalósuló főbb feladatokat, azok költségeit, valamint a
Projekt teljes költségét, a támogatás összegét, az önerő mértékét, teljes összegét és településenkénti
megoszlását a jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.
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10.3. A Tagok megállapodnak abban, hogy a beruházáshoz szükséges saját forrást a Projektben
partnerként résztvevő települési önkormányzatok biztosítják. A települési önkormányzatok
visszavonhatatlan fizetési garanciát vállalnak a Projekt megvalósításához szükséges, 3.3 pontban
részletezett önerő megfizetésére. Abban az esetben, ha a Vezető tovább számlázza valamely partner
utófinanszírozott és szükség szerint kifizetett számláját, a Tagok kötelesek annak támogatás tartalmát
is arányosan megtéríteni, melyet a Vezető a támogatás lehívása után visszafizet a Tagoknak a 3.6
pontban részletezettek szerint.
10.4. A 10.3. pontban részletezett saját forrásnak a Vezető részére történő átadására a konzorciumban
Tagként résztvevő települési önkormányzatok külön-külön pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást
kötnek a Vezető Kondoros Nagyközség Önkormányzatával a jelen módosítás után. A megállapodások
célja, hogy a Konzorcium által elfogadott, leszerződött szolgáltatásokra eső önerő a projekt
elkülönített bankszámláján rendelkezésre álljon.
Amennyiben az településekre jutó önerő nem kerül átadásra a pénzeszköz átadás-átvételi
megállapodásnak megfelelően, úgy a helyzet jogi és pénzügyi vizsgálatát, valamint az érintett Taggal
történő eredménytelen egyeztetést követően az adott település a Konzorcium Tagjaként a
továbbiakban nem tekinthető, a rá eső támogatás lehívását a Vezető nem kezdeményezi. Az adott Tag
a Vezető felé az előzőleg, a projekt terhére Konzorciumi döntés alapján vállalt kötelezettségek
tekintetében kártérítéssel felel.
11. Záró rendelkezések
11.1. Jelen Megállapodás 20 oldalon és 20 db eredeti példányban készült. A Megállapodás
elválaszthatatlan részét képezi a támogatási szerződés, és annak mellékletei, amelyek a támogatási
szerződés megkötését követően válnak a Megállapodás mellékletévé.
11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró
aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodás
másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet részére.
11.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási
címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a
Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró
képviselők kijelentik továbbá, hogy a képviselő-testületeik részéről a jelen Megállapodás
megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, és harmadik személyeknek semminemű
olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen
Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton, egymással egyeztetve
rendezik, ennek eredménytelensége esetén kezdeményezik a Gyulai Törvényszék előtti eljárást a
jogvita eldöntése végett.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
A Konzorcium Vezetője
Dankó Béla
polgármester
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Kondoros Nagyközség Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:………………………….
A Konzorcium Tagjai

Izsó Gábor
polgármester
Békés Város Önkormányzata
P.H.

Simon István Tamás
polgármester
Doboz Nagyközség Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:…………………………

Aláírás dátuma:………………………….

Fábián Zsuzsanna
polgármester
Geszt Község Önkormányzata
P.H.

Vári András
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Nemes János
polgármester
Kötegyán Község Önkormányzata
P.H.

Pápai Zoltán
polgármester
Kunágota Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Tát Margit
polgármester
Méhkerék Község Önkormányzata
P.H.

Siklósi István
polgármester
Mezőberény Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Fekete Zoltán
polgármester
Okány Község Önkormányzata
P.H.

Dr. Baranyi István
polgármester
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Bende Róbert
polgármester

Bakucz Péter
polgármester
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Sarkad Város Önkormányzata
P.H

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Babák Mihály
polgármester
Szarvas Város Önkormányzata
P.H.

Dr. Garay Rita
polgármester
Tótkomlós Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….
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Jova Tibor
polgármester
Újszalonta Község Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:………………………….
Határidő: 2012. 09. 13.
Felelős: Várfi András
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a pénzeszköz átadás-átvételről, hogy a kivitelező
kiválasztását követő nyolcadik napon történne a fizetés, illetve javasolt egy másik döntés elfogadását,
hogy a pénzeszköz átadás átvételi megállapodás minden fél általi aláírását követően azonnali hatállyal
esedékes, amennyiben a Konzorcium tagjainak többsége ezzel egyetért. A saját erő megfizetése akkor
válik esedékessé, ha a konzorcium vezetője írásban megküldi a saját erő felhasználására vonatokozó
kimutatást, melyben feltüntetésre kerül annak felhasználásának esedékességi időpontja is. Kérte, hogy
szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
487/2012. (IX. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú,
"Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati
csatornán I. ütem” tárgyú projekttel kapcsolatban felhatalmazza Várfi András polgármestert
a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírására azzal, hogy a szolgáltatásokra eső önerő
(1 830 401 Ft) megfizetésének határideje a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés
megkötésétől számított nyolcadik nap.
MEGÁLLAPODÁS
pénzeszköz átadás-átvételéről
amely létrejött egyrészről
Kondoros Nagyközség Önkormányzat
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(Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5., Adószám: 15725534-2-04, törzsszám: 725536,
számlaszám: 11733003-15346676-10130005, aláírásra jogosult képviselője: Dankó Béla
polgármester), mint átvevő /továbbiakban Átvevő,
másrészről
Békés Város Önkormányzata
Postacím: 5630 Békés, Petőfi u. 2.
Azonosító szám (KSH szám): 15725060 8411 321 04
Adószám: 15725060-2-04
Törzsszám: 725064
Aláírásra jogosult képviselője: Izsó Gábor polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: ERSTE Bank Rt.
Számlaszám: 11998707- 04606811
Doboz Nagyközség Önkormányzata
Postacím: 5624 Doboz, Kossuth u. 3.
Azonosító szám (KSH szám): 15725149 8411 321 04
Adószám: 15725149-2-04
Törzsszám: 725141
Aláírásra jogosult képviselője: Simon István Tamás polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP: Bank ZRT.
Számlaszám: 11733003-153436666
Geszt Község Önkormányzata
Postacím: 5734 Geszt, Kossuth u. 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15343738 8411 321 04
Adószám: 15343738-2-04
Törzsszám: 343732
Aláírásra jogosult képviselője: Fábián Zsuzsanna, polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT
Számlaszám: 11733175 -15343738
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725527 8411 321 04
Adószám: 15725527-2-04
Törzsszám: 725525
Aláírásra jogosult képviselője: Várfi András polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 53200125-11062402
Kötegyán Község Önkormányzata
Postacím: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.
Azonosító szám (KSH szám): 15343611 8411 321 04
Adószám: 15343611-2-04
Törzsszám: 343611
Aláírásra jogosult képviselője: Nemes János polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT
Számlaszám: 11733175 -15343611
Kunágota Község Önkormányzata
Postacím: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9
Azonosító szám (KSH szám): 15344313 8411 321 04
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Adószám: 15344313-2-04
Törzsszám: 344311
Aláírásra jogosult képviselője: Pápai Zoltán polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT
Számlaszám: 11733034 -15344313
Méhkerék Község Önkormányzata
Postacím: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.
Azonosító szám (KSH szám): 15343769 8411 321 04
Adószám: 15343769-2-04
Törzsszám: 343765
Aláírásra jogosult képviselője: Tát Margit polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT
Számlaszám: 11733175 -15343769
Mezőberény Város Önkormányzata
Postacím: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725390 8411 321 04
Adószám: 15725390-2-04
Törzsszám: 725394
Aláírásra jogosult képviselője: Siklósi István polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitelbank ZRT.
Számlaszám: 10402142 -49564948-48571008
Okány Község Önkormányzata
Postacím: 5534 Okány, Kossuth u. 16.
Azonosító szám (KSH szám): 15725307 8411 321 04
Adószám: 15725307-2-04
Törzsszám: 725305
Aláírásra jogosult képviselője: Fekete Zoltán polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 54000076 -10000018
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Postacím: 5919 Pusztaföldvár Rákóczi u. 66.
Azonosító szám (KSH szám): 15725479 8411 321 04
Adószám: 15725479-1-04
Törzsszám: 725471
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Baranyi István polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT.
Számlaszám: 11733041-15345912
Sarkad Város Önkormányzata
Postacím: 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Azonosító szám (KSH szám): 15725163 8411 321 04
Adószám: 15725163-2-04
Törzsszám: 725163
Aláírásra jogosult képviselője: Bende Róbert polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT.
Számlaszám: 11733175 -15343783
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Postacím: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.
Azonosító szám (KSH szám): 15725132 8411 321 04
Adószám: 15725132-2-04

644

Törzsszám: 725130
Aláírásra jogosult képviselője: Bakucz Péter polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT.
Számlaszám: 11733175 -15343635
Szarvas Város Önkormányzata
Postacím: 5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.
Azonosító szám (KSH szám): 15725091 8411 321 04
Adószám: 15725091-2-04
Törzsszám: 725097
Aláírásra jogosult képviselője: Babák Mihály polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.
Számlaszám: 10402142 - 21423475
Tótkomlós Város Önkormányzata
Postacím: 5940 Tótkomlós Fő u. 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725424 8411 321 04
Adószám: 15725424-2-04
Törzsszám: 725426
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Garay Rita polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.
Számlaszám: 10402142 – 21422883
Újszalonta Község Önkormányzata
Postacím: 5727 Újszalonta, Béke u. 35.
Azonosító szám (KSH szám): 15347196 8411 321 04
Adószám: 15347196-2-04
Törzsszám: 347192
Aláírásra jogosult képviselője: Jova Tibor polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT.
Számlaszám: 11733175 -15347196
mint átadók/továbbiakban Átadók
együttesen Felek
között az alábbiak szerint:
1.
Előzmények
A Felek pályázatot nyújtottak be „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési
program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” címmel DAOP5.2.1/D-2008-0002 kódszámmal, melyet az Irányító Hatóság vezetője 2.080.607.128 Ft összköltséggel
támogatásra érdemesnek ítélt. A támogatás intenzitása 85%.
2.
Átvevő az 1. pontban szereplő projekt megvalósítására 2009.02.23-án Támogatási Szerződést
kötött.
3.
A Felek a projekt megvalósítására 2008. december 23-án Konzorciumi Együttműködési
Megállapodást kötöttek, melyben vállalták, hogy a Projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli
– hozzájárulásukat (önrész) adják (2. sz. mellékletben részletezve), amelyek összesen a Projekt
elszámolható összköltségének 15%-át képezik, az alábbi megoszlásban:

Tag neve

hozzájárulás
formája
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részesedése a
projekt
elszámolható

összesen

Békés Város Önkormányzata
Doboz Nagyközség Önkormányzata
Geszt Község Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kondoros Község Önkormányzata
Kötegyán Község Önkormányzata
Kunágota Község Önkormányzata
Méhkerék Község Önkormányzata
Mezőberény Város Önkormányzata
Okány Község Önkormányzata
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Sarkad Város Önkormányzata
Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Tótkomlós Város Önkormányzata
Újszalonta Község Önkormányzata

pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
pénzbeli
összesen

költségéhez
képest (%)
1,2643%
0,4350%
0,3291%
1,8158%
0,5404%
0,3992%
0,8296%
0,4275%
2,1641%
0,7794%
0,4525%
1,1223%

1 274 467 Ft
438 498 Ft
331 746 Ft
1 830 401 Ft
544 746 Ft
402 410 Ft
836 271 Ft
430 938 Ft
2 181 502 Ft
785 667 Ft
456 139 Ft
1 131 325 Ft

0,3548%
2,4078%
1,3385%
0,3397%
15%

357 653 Ft
2 427 162 Ft
1 349 263 Ft
342 432 Ft
15 120 620 Ft

4. Az Átadók e megállapodás alapján vállalják, hogy 3. pontban részletezett szolgáltatásokra
vonatkozó önerőt a kivitelezési szerződés aláírását követő 8 napon belül megfizetik.
5.
Visszafizetésre kerül a projektben elszámolható előkészítési költségek Közreműködő Szervezet
általi elfogadása után az egyes településekre jutó előkészítési költségen belüli önerő, valamint az EU
Önerő Alapból történő forráslehívás után a településenkénti önerő támogatás a támogatás Kondoros
Nagyközség Önkormányzat projektre elkülönített számlájára való utalást és a jogi és pénzügyi
vizsgálatát követően 5 munkanapon belül.
6.
A fizetés pénzátutalással történik a Projekt megvalósításához létrehozott, elkülönített, OTP
BANK Nyrt. pénzintézetnél vezetett bankszámlájára. Bankszámlaszám: 11733003 – 15346676 10130005
7.
Amennyiben az településekre jutó önerő nem kerül átutalásra a 6. pontban megnevezett
bankszámlaszámra, úgy a helyzet jogi és pénzügyi vizsgálatát, valamint az érintett Átadóval történő
egyeztetés után az adott település a Konzorcium részeként a későbbiekben nem tekinthető, a rá eső
támogatás lehívását nem kezdeményezi. Az adott település az Átvevő felé az előzőleg, a projekt
terhére Konzorciumi döntés alapján vállalt kötelezettségek tekintetében kártérítéssel felel.
8.
Az Átadók vállalják, hogy a 4. pont nem teljesítése esetén a 7. pontban szereplő kártérítés
teljesítése érdekében az Átvevő az 1. sz. melléklet szerinti felhatalmazás alapján inkasszót nyújt be a
megállapodást megszegő Átadó fizetési számlájára. Az Átadók kötelezettséget vállalnak arra, hogy az
1. sz. mellékletet képező felhatalmazó levelet a fizetési számlájukat vezető pénzintézettel
záradékoltatják és 1 db eredeti példányban a megállapodás aláírását követő 8 napon belül az Átvevő
részére eljuttatják.
9.
Felek a megállapodásból eredő jogvita esetén az Átvevő székhelye szerint illetékes, hatáskörrel
rendelkező bíróság illetékességét kötik ki.
10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
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11. Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és
a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kondoros, 2012. szeptember …..
A Konzorcium Vezetője, mint átvevő
Dankó Béla
polgármester
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:………………………….
Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó

Izsó Gábor
polgármester
Békés Város Önkormányzata

Simon István Tamás
polgármester
Doboz Nagyközség Önkormányzata

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:…………………………

Aláírás dátuma:………………………….

Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó

Fábián Zsuzsanna
polgármester
Geszt Község Önkormányzata
P.H.

Várfi András
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó

Nagyné Felföldi Ilona
polgármester
Kötegyán Község Önkormányzata
P.H.

Pápai Zoltán
polgármester
Kunágota Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó
Cservenák Pál Miklós
polgármester
Mezőberény Város Önkormányzata
P.H.

Martyin Tivadar
polgármester
Méhkerék Község Önkormányzata
P.H.
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Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….
Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó
Fekete Zoltán
polgármester
Okány Község Önkormányzata
P.H.

Dr. Baranyi István
polgármester
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….
Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó
Tóth Imre
polgármester
Sarkad Város Önkormányzata
P.H

Nagy Mihály
polgármester
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó
Babák Mihály
polgármester
Szarvas Város Önkormányzata
P.H.

Dr. Garay Rita
polgármester
Tótkomlós Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:…………………………

Konzorciumi tag mint Átadó
Jova Tibor
polgármester
Újszalonta Község Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:………………………….

Határidő: 2012. 09. 13.
Felelős: Várfi András

A Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
488/2012. (IX. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú,
"Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati
csatornán I. ütem” tárgyú projekttel kapcsolatban felhatalmazza Várfi András polgármestert
a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírására úgy, hogy a szolgáltatásokra eső önerő (1
830 401 Ft) megfizetése a pénzeszköz átadás átvételi megállapodás minden fél általi aláírását
követően azonnali hatállyal esedékes, amennyiben a Konzorcium tagjainak többsége ezzel
egyetért.
A saját erő megfizetése akkor válik esedékessé, ha a konzorcium vezetője írásban megküldi a
saját erő felhasználására vonatokozó kimutatást, melyben feltüntetésre kerül annak
felhasználásának esedékességi időpontja is.
Határidő: 2012. szeptember 13.
Felelős: Várfi András polgármester

További bejelentés, hozzászólás nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet és a rendkívüli
ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Nagyné Perjési Anikó
hitelesítő

Fülöp Zoltán
hitelesítő
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