KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS
(TERVEZET)
Amely létrejött
egyrészrıl Medgyesegyháza Város Önkormányzata (képviseli: Ruck Márton polgármester)
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.;
másrészrıl Pusztaottlaka Községi Önkormányzata (képviseli: Simonka György polgármester) 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10.;
harmadrészrıl Medgyesbodzás Községi Önkormányzata (képviseli: Krucsai József polgármester) 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
között az alábbi napon és helyen a következı feltételekkel:
1) Társuló önkormányzatok jelen megállapodás aláírásával konzorciumot hoznak létre a
2011. és 2012. évi Startmunka-programban való közös részvételre, Pusztaottlaka Községi Önkormányzatának gesztorságával.
2) A 2011. és 2012. évi Start-munka program 3 projektben valósul meg, a pályázati dokumentáció szerint.
3) A projektek önkormányzati önerıt nem igényelnek. A konzorciumban részt vevı önkormányzatok célja a pályázatban megjelölt tevékenységek hosszú távú fenntartása
érdekében önfenntartó szociális szövetkezetben való mőködtetése.
4) A projekten belül vásárolt eszközök a projekt lezáródása után a 3. pontban leírtakat
kell szolgálják.
5) A Startmunka-programhoz kötıdı adminisztratív és pénzügyi feladatok (pl.: bérszámfejtés), azt a társulásban résztvevı önkormányzatot terhelik, amelynek illetékességi területén az érintett személy lakik. A munkabérrel és a munkavégzéssel kapcsolatos elıre nem tervezhetı kiadások (pl. táppénz) azt a társulásban résztvevı önkormányzatot
terhelik, akinek az illetékességi területén az érintett személy lakik.
6) A társulásban résztvevı önkormányzatok megállapodnak, hogy 2012-ben a három
projekt folytatására ismételten komplex programot nyújtanak be, a közös célok megvalósítása, a három önkormányzat érdekeinek biztosítása céljából.
7) A konzorciumi megállapodás annak aláírásától a 2012. évi Start-munkaprogram lezáródásáig, határozott idıre jön létre.
8) A társulásban részt vevı önkormányzatok mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges: a megállapodás jóváhagyásához, a megállapodás módosításához, a megállapodás megszüntetéséhez.
9) A társulási megállapodást felmondani nem lehet, az automatikusan megszőnik a Startmunkaprogram lezáródásával. A társulás 2 tagja minısített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a társulásból azt a képviselı-testületet, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra
határidıben nem tett eleget.
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10) A társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetésérıl a kezdeményezés
megküldésétıl számított hatvan napon belül döntenek.
11) A társulás tagjai célszerőségi és gazdasági szempontból ellenırzik a társulás mőködését. Ezen célból a társulásban résztvevı másik két önkormányzattól, illetve annak
tisztségviselıjétıl, alkalmazottjától, vagy a projektekben résztvevı bármely személytıl írásban felvilágosítást, adatot, információt kérhetnek. Az érintett személy a kérésnek a tudomásra jutásától számított 8 napon belül írásban köteles eleget tenni. Ha az
érintett személy ennek nem tesz eleget, akkor az ellenırzést végzı önkormányzat az
érintett személy önkormányzatának jegyzıjéhez fordulhat. Ha a jegyzı a kérésnek a
tudomásra jutásától számított 8 napon belül írásban nem tesz eleget, akkor az ellenırzést végzı önkormányzat jelen megállapodás megsértése miatt az illetékes bírósághoz
fordulhat.
12) A polgármester a megállapodásban meghatározottak szerint, de legalább évente egyszer beszámol a képviselı-testületének a társulás tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról.
13) Jelen
megállapodást
Medgyesegyháza
Város
Képviselı-testülete
a
…………………… sz.-ú határozatával elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a
megállapodás aláírására.
14) Jelen megállapodást Pusztaottlaka Község Képviselı-testülete a ……………………
sz.-ú határozatával elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására.
15) Jelen
megállapodást
Medgyesbodzás
Község
Képviselı-testülete
a
…………………… sz.-ú határozatával elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a
megállapodás aláírására.
16) A megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor mindhárom társuló önkormányzat
polgármestere azt aláírta.
17) Itt nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi CXXXV. tv. rendelkezései irányadóak.
Dátum:………………………….

…………………………………….

Dátum: ........……………………..

………………………………………
Dátum: …………………………….
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Határozati javaslat:
A Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztésben szereplı
konzorciumi megállapodást elfogadja és ezzel a 2011. és 2012. évi Startmunka-programban
való közös részvételre Medgyesegyháza Városi Önkormányzattal (5666 Medgyesegyháza,
Kossuth tér 1) illetve Pusztaottlaka Községi Önkormányzattal )5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10) Társulást hoz létre. Felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására és a társulás létrehozása érdekében esetlegesen szükséges további jognyilatkozatok megtételére.
Felelıs. Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal
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