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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Kiszombor 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Csongrád Megyei Önkormányzat képviseletében Ádók János alelnök úr, valamint Weszely 
Tamás, a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója egyeztettek a 
települések polgármestereivel, mely során az uniós pályázatok előkészítésében és a nyertes 
projektek menedzselésében felajánlották a megye partnerségét. 
 
A megyei önkormányzatok a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezését 
követően az uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításában is fontos szerepet 
kapnak. A települési önkormányzati projektek előkészítési, menedzsment és egyéb 
megvalósítási tevékenységében részt kell venniük, ha a település ezt kéri, és ezek költsége a 
projektek keretében elszámolható. Az együttműködés történhet a megyei önkormányzat, vagy 
100%-os tulajdonában álló cége útján. 
 
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. 
mellékletének 3.8.2.1. pontja alapján: „Közszféra szervezet kedvezményezettek az Útmutató 
3.8.1.5. pontjában foglalt igénybe vett szakértői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el 
a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást állami vagy önkormányzati költségvetési 
szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet látja el, amelyben az állam vagy önkormányzat – 
együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel 
rendelkezik.” 
 
A projektek előkészítésében és megvalósításában való együttműködés területei: 
 

 Költségtípus 
1. Projekt-előkészítés, tervezés (jogszabályban, illetve 

felhívásban megkövetelt környezeti, fenntarthatósági 
hatástanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok 
elkészítésének költsége) 

2. Közbeszerzési eljárások lefolytatása 
3. Műszaki ellenőri szolgáltatás 
4. Projektmenedzsment 
5. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 
6. Könyvvizsgálat 
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A 3.8.2.5. pont szerint „A közreműködés a 3.8.2.2. és 3.8.2.3. pont esetén a települési 
önkormányzat és a megyei önkormányzat, a megyei jogú város, vagy olyan gazdálkodó 
szervezet között létrejött konzorciumi együttműködésben történhet, amelyben az állam vagy 
önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni 
részesedéssel rendelkezik.” 
 
Az előbbi pontban foglalt konzorciumi megállapodások megkötésére az egyes támogatási 
kérelmek esetében külön, az adott felhívás mellékletében szereplő, kötelező minta alapján 
kerül sor. 
 
A településvezetői személyes egyeztetéseken igényként fogalmazódott meg az 
együttműködési megállapodás elektronikus formában történő eljuttatása, melyet Kakas Béla 
elnök úr megküldött részünkre a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az előterjesztés 
tárgyában döntését meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2016. január 21. 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
          Szegvári Ernőné 
             polgármester 



Tárgy: Együttműködési megállapodás a Csongrád Megyei Önkormányzattal 
 
 
___/2016.(I. 26.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
együttműködési megállapodás a Csongrád Megyei Önkormányzattal tárgyú előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 2014-
2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseire – egyetért 
azzal, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzata együttműködési megállapodást kössön a 
Csongrád Megyei Önkormányzattal európai uniós forrásokra benyújtott támogatási 
kérelmekre és a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítására. Az egyes konzorciumi 
megállapodások megkötésére az egyes támogatási kérelmek esetében külön, az adott felhívás 
mellékletében szereplő, kötelező minta alapján kerül sor. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert arra, hogy az 
együttműködési megállapodást a jelen határozat melléklete szerinti tartalomnak megfelelően 
aláírja. 
 
A határozatról értesül:  
- Csongrád Megyei Önkormányzat – Kakas Béla elnök 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 



    „tervezet” 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

Európai Uniós forrásokra benyújtott támogatási kére lmekre 
és a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósí tására 

 
 

1. Együttm űködő felek 
 

Szervezet neve : Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

Postacím: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 

Székhely: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 

Adószám:  

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Szegvári Ernőné polgármester 

 

Szervezet neve : Csongrád Megyei Önkormányzat 

Postacím: Szeged Tisza Lajos körút 2-4. 

Székhely: Szeged Rákóczi tér 1. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 

Adószám:  

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Kakas Béla elnök 

 
2. Előzmények 

 
A megyei önkormányzatok a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezését követően 
az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításában is fontos szerepet kapnak. A 
települési önkormányzati projektek előkészítési, menedzsment és egyéb megvalósítási 
tevékenységében részt kell venniük, ha a település ezt kéri, és ezek költsége a projektek keretében 
elszámolható. Az együttműködés történhet a megyei önkormányzat, vagy 100%-os tulajdonában álló 
cége útján. 
A Csongrád Megyei Önkormányzat szervezeti fejlesztéssel is felkészült arra, hogy a jogszabályok 
alapján meghatározott tevékenységeket biztonsággal és magas színvonalon elláthassa. 

 
 

3. Az együttm űködés keretei 
 

3.1. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 19. § f) pontja  szerint a megyei 
önkormányzat „végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a kedvezményezettektől és az irányító 
hatóságtól a támogatott projektekről adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a projektfejlesztésben és 
a kedvezményezett kérelmére a projektmenedzsment te vékenységek ellátásában.”  
 
3.2. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 5. mellékletének 3.8.2.1. pontja  
alapján „Közszféra szervezet kedvezményezettek az Útmutató 3.8.1.5. pontjában foglalt igénybe  
vett szakért ői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a p rojekt keretében, ha a szakért ői 
szolgáltatást állami vagy önkormányzati költségveté si szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet 
látja el, amelyben az állam vagy önkormányzat – egy üttesen vagy külön, közvetve vagy 
közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rende lkezik . 



 
Ugyanezen 5. melléklet 3.8.2.3. pontja szerint  „A megyei önkormányzat  – a megye területén lévő 
megyei jogú város járásán kívül – a területén található települési önkormányzatok  és területi 
kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található 
települési önkormányzatok esetében is, e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló 
közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének, valamint a 3.12 .1. 
pontban foglalt további tevékenységek ellátásában k öteles részt venni, ha azt a települési 
önkormányzat kéri.  
 
A projektek el őkészítésében és megvalósításában való együttm űködés területei: 
 

 Költségtípus  
1. Projekt-előkészítés, tervezés (jogszabályban, illetve felhívásban 

megkövetelt környezeti, fenntarthatósági hatástanulmányok, 
megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének költsége) 

2. Közbeszerzési eljárások lefolytatása 
3. Műszaki ellenőri szolgáltatás 
4. Projektmenedzsment 
5. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 
6. Könyvvizsgálat 

 
 
A 3.8.2.5. pont szerint  „A közrem űködés a  3.8.2.2. és 3.8.2.3. pont esetén a települési 
önkormányzat és a megyei önkormányzat,  a megyei jogú város, vagy olyan gazdálkodó 
szervezet között létrejött konzorciumi együttm űködésben történhet , amelyben az állam vagy 
önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel 
rendelkezik.” 
 
Az előbbi pontban foglalt konzorciumi megállapodások megkötésére az egyes tám ogatási 
kérelmek esetében külön, az adott felhívás mellékle tében szerepl ő, kötelez ő minta alapján 
kerül sor.  
 
3.3. Felek kinyilvánítják együttm űködési szándékukat a TOP keretében a települési 
önkormányzat által benyújtásra kerül ő pályázatok, projektek vonatozásában  a 
projektmenedzsmenti tevékenységek végzésben konzorciumi partnerként. Az előkészítő és egyéb 
magvalósítási tevékenységek esetében a települési önkormányzat tudomással bír arról, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság vállalja szakmai felkészültségének megfelelően 
a 3.2. pontban részletezett, menedzsment feladatokon felüli tevékenységek elvégzését, a települési 
önkormányzat kérése esetén a jogszabályi keretek között a feladat ellátására ajánlatot tesz, melynek 
elfogadása esetén azokra kötelezettséget vállal. 
 
Felek kinyilvánítják szándékukat, hogy amennyiben a települési önkormányzat a TOP 5.1.2-15 Helyi 
foglalkoztatási együttm űködések cím ű felhívás forráskeretéb ől támogatásban részesül , akkor a 
projekt megvalósítása során szorosan együttm űködik a megyei önkormányzattal , illetve a megyei 
paktumok megvalósításában részt vevő megyei paktum irodával.  
 
Felek a jelen megállapodás keretében kinyilvánítják szándékukat a 2014-2020-as programoz ási 
ciklus valamennyi  - a települési önkormányzat által igénybe vehető - operatív programja , pályázata 
tekintetében az együttm űködés lehet őségének együttes vizsgálatára , mind az egyedi pályázatok 
előkészítése, mind annak nyertessége esetén a projektmenedzseri tevékenység elvégzésében. 
 
 

4. Kapcsolattartás 
 

Felek a jelen megállapodás időtartamára kapcsolattartókat jelölhetnek ki. A kapcsolattartó nevéről, 
postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről Felek a jelen Megállapodás 
aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják egymást. 
 
 
 



5. A Megállapodás megsz űnése és módosítása 
 
5.1. Jelen Megállapodás annak aláírásának napján, határozatlan időre lép hatályba, amelyet 
bármelyik fél indokolási kötelezettség nélkül egyoldalúan megszüntethet. 
 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt. 3 eredeti példányban aláírták. 
 
 
 

Csongrád Megyei                                                                                                                 
Önkormányzat 

 
 

.............................................. 
Kakas Béla 

 
P.H. 

 
Aláírás dátuma: 

 

                       ….  
             Önkormányzat 
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Név 

 
P.H. 

 
Aláírás dátuma: 

 
   
 
 


