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KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
amely létrejött: 

Békés Megyei Önkormányzat (székhely: …………………………………, törzsszám (PIR): 
…………., adószám: ……………….) képviseli: Zalai Mihály elnök 

Orosházi Kistérség Többcélú Társulása (székhely: …………………………………, 
törzsszám (PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: …………………. társulási 
elnök 

Dél-békési Többcélú Önkormányzati Társulás (székhely: …………………………………, 
törzsszám (PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: …………………. társulási 
elnök 

Orosháza Város Önkormányzata (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., törzsszám 
(PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: Fejes Róbertné alpolgármester 

Kevermes Község Önkormányzata (székhely: 5744 Kevermes, Jókai u. 1., törzsszám (PIR): 
…………., adószám: ……………….) képviseli: Lantos Zoltán polgármester 

Kaszaper Község Önkormányzata (székhely: 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1., törzsszám 
(PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: Csürhés István polgármester 

Almáskamarás Község Önkormányzata (székhely: 5747 Almáskamarás, Dózsa György utca 
54., törzsszám (PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: Mazán Attila 
polgármester 

Battonya Város Önkormányzata (székhely: 5830 Battonya, Fő utca 91,, törzsszám (PIR): 
…………., adószám: ……………….) képviseli: Marjai János polgármester 

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata (székhely: 5836 Dombegyház, Felszabadulás utca 
5., törzsszám (PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: Dr. Varga Lajos 
polgármester 

Dombiratos Község Önkormányzata (székhely: 5745 Dombiratos, Széchenyi utca 42., 
törzsszám (PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: Bojczán Nándor Lászlóné 
polgármester 

Kisdombegyház Község Önkormányzata (székhely: 5837 Kisdombegyház, Kossuth utca 77., 
törzsszám (PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: Magyar Zsolt István 
polgármester 

Kunágota Község Önkormányzata (székhely: 5746 Kunágota Rákóczi utca 9., törzsszám 
(PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: Süli Ernő polgármester 
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…………………………. Önkormányzata (székhely: …………………………………..., 
törzsszám (PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: …………………….. 
polgármester 

…………………………. Önkormányzata (székhely: …………………………………..., 
törzsszám (PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: …………………….. 
polgármester 

…………………………. Önkormányzata (székhely: …………………………………..., 
törzsszám (PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: …………………….. 
polgármester 

…………………………. Önkormányzata (székhely: …………………………………..., 
törzsszám (PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: …………………….. 
polgármester 

…………………………. Önkormányzata (székhely: …………………………………..., 
törzsszám (PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: …………………….. 
polgármester 

…………………………. Önkormányzata (székhely: …………………………………..., 
törzsszám (PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: …………………….. 
polgármester 

Magyarbánhegyes Község Önkormányzata (székhely: 5667 Magyarbánhegyes, Jókai utca 38., 
törzsszám (PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: Sódarné Varga Gyöngyi 
Mária polgármester 

Magyardombegyház Község Önkormányzata (székhely: 5838 Magyardombegyház, Zalka 
Máté utca 61., törzsszám (PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: Dús Ildikó 
polgármester 

Medgyesbodzás Község Önkormányzata (székhely: 5663 Medgyesbodzás Széchenyi utca 38., 
törzsszám (PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: Krucsai József 
polgármester 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata (székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., 
törzsszám (PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: Dr. Nagy Béla György 
polgármester 

Mezőhegyes Város Önkormányzata (székhely: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22., 
törzsszám (PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: Mitykó Zsolt polgármester 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176., 
törzsszám (PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: Varga Gusztáv 
polgármester 
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Nagybánhegyes Község Önkormányzata (székhely: 5668 Nagybánhegyes, Kossuth utca 64., 
törzsszám (PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: Farkas Sándor 
polgármester 

Nagykamarás Nagyközség Önkormányzata (székhely: 5751 Nagykamarás, Kossuth utca 2., 
törzsszám (PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: Pelle István polgármester 

Pusztaottlaka Község Önkormányzata (székhely: 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás utca 10., 
törzsszám (PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: Árgyelán Elvira 
polgármester 

Végegyház Község Önkormányzata (székhely: 5811 Végegyháza, Széchenyi u. 2, törzsszám 
(PIR): …………., adószám: ……………….) képviseli: Varchó István Gyula polgármester 

Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány (székhely: 
…………………………………..., nyilvántartási szám: …………., adószám: 
……………….) képviseli: …………………….. kuratórium elnök 

Kertészek Földje LEADER Akciócsoport Egyesület (székhely: 
…………………………………..., nyilvántartási szám: …………., adószám: 
……………….) képviseli: …………………….. egyesületi elnök 

Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülete (székhely: 
…………………………………..., nyilvántartási szám: …………., adószám: 
……………….) képviseli: …………………….. egyesületi elnök 

Paprikakert TÉSZ Kft. (székhely: 5665 Pusztaottlaka, Külterület 026/145. hrsz., 
cégjegyzékszám: …………., adószám: ……………….) képviseli: …………………….. 
ügyvezető 

Gádorosi Gazdálkodók Beszerző és Értékesítő Szövetkezet (székhely: 5932 Gádoros, Fő utca 
8., cégjegyzékszám: …………., adószám: ……………….) képviseli: …………………….. 
szövetkezeti elnök 

- a továbbiakban mindegyüttesen: Felek - között az alulírott hel  yen és napon az alábbi 
feltételek között: 

 
1. Preambulum 

1.1. Felek kiemelt céljuknak tartják, hogy Békés megyében, de különösen az érintett dél-
békési térségekben hatékony, célszerű és gazdaságos közfoglalkoztatás valósuljon 
meg. Lehetőséget kívánnak teremteni mindenkinek, aki munkája eredményeként 
kívánja megkeresni a megélhetéséhez szükséges forrásokat. Lehetővé kívánják tenni, 
hogy minden ember a munkájával, a munkáján keresztül legyen építő részese a 
térségnek, valamennyiünk alkotó energiáin keresztül közösen tegyük jobbá a érintett 
térségeket és egymás életét. Felek hangsúlyozzák, hogy a munka nemcsak gazdasági 
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szükségszerűség, hanem a mindannyiunkban szunnyad alkotó energia megvalósulása, 
és a közösségépítés aktív eszköze is. 

1.2. A Felek megállapodnak, hogy a Belügyminisztérium által felügyelt 
közmunkaprogram továbbfejlesztéséhez közösen valósítanak egy Békés megyei pilot 
programot a Békés Megyei Kormányhivatallal kötött hatósági szerződés alapján. 

1.3. A program megvalósítására a konzorciumi partnerek külön-külön kötnek szerződést, 
amely összehangolása, valamint az optimális és gazdaságos üzemméret kialakítása 
érdekében egymást segítő hálózati rendszert működtetnek közösen. Ennek alapja a 
konzorciumi megállapodás. 

1.4. A Felek szándéknyilatkozatban vállalták a közös pilot programban a részvételt. 

 
2. A Konzorcium létrehozása: 

2.1. A Felek a Preambulumban megfogalmazott elvek mentén a 3. pontban meghatározott 
cél(ok) érdekében konzorciumot – továbbiakban: Konzorcium – hoznak létre. 

 
3. A Konzorcium célja 

3.1. A Konzorcium elsődleges célja: a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című 
Békés megyei közmunka pilot program 2015-2016. évi hatékony és gazdaságos 
megvalósítása érdekében, amely a térség munkanélküliségi mutatóit jelentősen 
csökkenti úgy, hogy érdemi és hosszútávon is fenntartható gazdasági tevékenységet 
végez, szociális szövetkezetek létrehozásával, a háztáji vegyes gazdasági tevékenység 
kialakításával. Az önkormányzatok, szociális szövetkezetek, termelők, termelői 
csoportok hálózatba szervezése, annak érdekében, hogy hosszútávon önfenntartó 
módon végezhessék, a mezőgazdasági termékek előállítását, szüksége input anyagok 
beszerzését, közös árú alap piacra juttatását, szaktanácsadói hálózat működtetését, a 
jó gyakorlatok elterjesztését. 

 
4. A Konzorcium tevékenysége 

4.1. A Konzorcium a 3. pontban megfogalmazott cél(ok) érdekében az alábbi 
tevékenységeket végzi: 

4.1.1. Az értékesítések és beszerzések egymás közti erősítése, közös fellépés a piac, a 
marketing, beszerzés és a szaktanácsadás területén, a vevői igények figyelembe 
vételével. A jó gyakorlatok elterjesztése egymás közt, és külső partnerek és 
vállalkozások felé, új munkahelyek megteremtése a programon belül. 

4.1.2. Külsőszereplők bevonása a közfoglalkoztatás hatékony működése érdekében, 
elsősorban a térségben működő vállalkozások kapacitásainak figyelembe 
vételével, és a térségben fellelhető piaci szereplőkkel. 

4.1.3. Szociális szövetkezetek bevonása, új szövetkezetek létrejöttének elősegítése. 
4.1.4. A vevői igények felmérése és figyelembevétele a közfoglalkoztatási 

programok, valamint a szociális szövetkezetek termelési terveinek elkészítésekor, 
annak érdekében, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű árualap előállítás, 
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termelés valósuljon meg, amely értékorientált legyen, és nettó jövedelmet 
biztosítson. 

4.1.5. A programokon belül erősíteni kell önfenntartást, öngondoskodást, a háztáji 
gazdálkodás alapjainak letételével. 

4.1.6. A programban részvevők számára biztosítani az ésszerű infrastrukturális 
beruházási lehetőségeket, a térségi igényekhez igazítva, úgy hogy egy-egy 
fejlesztés, több résztvevő számára legyen használható, így egy közös hálózati 
termelési értékesítési rendszer alakuljon ki. 

4.1.7. A programok tervezésekor és megvalósításakor az elsődleges prioritás az 
önfoglalkoztatóvá  válás elősegítése. 

4.2. A Konzorcium tagjai által önként vállalt feladatokat a Konzorciumi szerződés 1. 
számú melléklete tartalmazza. 

 
5. A Konzorcium szervezete, ügyvitele és képviselete 

5.1. A Konzorcium vezetőjének a tagok Orosháza Város Önkormányzatát választják meg. 
5.2. A Konzorciumvezető ügyviteli feladatainak ellátását öt fős Konzorciumi Tanács (KT) 

segíti, amelynek: 
5.2.1. egy tagját a Konzorcium vezetője Orosháza Város Önkormányzata delegálja, 
5.2.2. egy tagját az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása delegálja, 
5.2.3. egy tagját a Dél-békési Kistérség Többcélú Társulása delegálja, 
5.2.4. egy tagját Kevermes Község Önkormányzata delegálja, 
5.2.5. egy tagját Kaszaper Község Önkormányzata delegálja, 

5.3. A Konzorciumi Tanács tagjai a tagok által delegált személyek. Az ügyek vitelére a 
Konzorcium tagjain kívül álló személy nem jogosítható fel. Az ügyvitel személyesen 
látható el. 

5.4. A Konzorcium teljes ülését össze kell hívni az alábbi kérdések megtárgyalásához, és 
az alábbi dokumentumok elfogadásához: 

5.4.1. Konzorciumi szerződés módosítása (kivéve mellékletek) 
5.4.2. Konzorcium feloszlásának kimondása 
5.4.3. Vagyoni hozzájárulás mértékének megállapítása. 
5.4.4. konzorciumi tag felvétele (a konzorcium megalakítását követően) 
5.4.5. konzorciumi tag kizárása 

5.5. M
inden egyéb kérdésben a Konzorciumi Tanács, illetve a Konzorciumi Tanács ülései 
között – amennyiben azt rendkívül helyzet, vagy sürgősség indokolja -, akkor a 
Konzorcium vezetőjének képviselője dönt. 

5.6. A Konzorciumi Tanács a Konzorcium vezetőjét utasíthatja, azonban utasítását csak 
írásban, határozat formájában hozhatja meg. Ebben az esetben az utasításból 
származó minden felelősség a Konzorciumi Tanács tagjait terheli. 

5.7. A Konzorcium teljes ülése döntéseit a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza 
meg. 

5.8. A Konzorciumi Tanács döntéseit a jelenlévő Konzorciumi Tanácstagok 
konszenzussal hozzák meg. 
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5.9. A Konzorciumvezetőtől és/vagy a Konzorciumi Tanács bármely tagjától az ügyvitel 
jogát a többi tag egyhangú döntéssel megvonhatja. Ilyenkor az ügyek további 
vitelének módjáról a tagok döntenek. 

5.10. A Konzorciumvezető és/vagy a Konzorciumi Tanács bármely tagja lemondhat. 
A lemondás nem eshet alkalmatlan időre. Ha nem marad ügyvitelre jogosított tag, az 
ügyvitel joga valamennyi tagot megilleti. 

5.11. A Konzorcium tagjai a Konzorcium vezetőjét jogosítják fel a Konzorcium 
harmadik személyekkel szembeni képviseletére. 

 
6. A Konzorcium működése 

6.1. A Konzorcium működésére a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről XXIV. 
Címét [Polgári jogi társasági szerződés] kell általánosan alkalmazni jelen 
Konzorciumi megállapodásban szereplő eltérésekkel. 

6.2. Konzorciumi partnerek külön-külön pályáznak és szerződnek a pilot projekthez 
forrást biztosító hatóssággal, így a projekt keretében megszerzett vagyoni elemeik az 
adott konzorciumi tag tulajdonába kerülnek, amelyeket - vállalásuk szerint - a 
későbbiekben az általuk létrehozott szociális szövetkezetek számára térítésmentesen 
engednek át. 

6.3. A „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című pilot program 
megvalósításához kapják a konzorciumi tagok a támogatást a hatóságtól, mely 
program megvalósításának érdekében közös közbeszerzési eljárásban szerzik be 
szükséges árukat, illetve szolgáltatásokat. Közösen végzik el szaktanácsadói, 
minőségbiztosítói, kereskedelmi, marketing, kommunikációs tevékenységeiket. 

6.4. Mindennemű a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című pilot programtól 
való eltérés a Belügyminisztériummal, és/vagy a Békés Megyei Kormányhivatallal 
való előzetes egyeztetést követően történhet. 

6.5. A „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című pilot program működési 
modellje 11 és 15 fős közmunkás csoportok (továbbiakban: brigádok) 
alkalmazásával/bevonásával valósul meg a pályázati programban leírtak szerint. A 
pályázat célja, hogy lerakja az alapjait a közfoglalkoztatottaknak a szociális 
szövetkezetben, vagy a háztáji gazdaságban történő önfenntartó munkavégzésre. 

6.6. Konzorciumi tagok vállalják, hogy a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” 
című pilot program keretében megkapott támogatást, valamint a program keretében 
felmerülő bevételeket és kiadásokat elkülönített bankszámlán kezelik, és a program 
végén a megmaradt forrásokat, valamint a megvásárolt eszközöket, alapanyagokat az 
általuk létrehozott szociális szövetkezetek számára átadják. Hosszú távon ebben a 
formában segítik a program további működését. 

6.7. Ha valamelyik konzorciumi tag olyan magatartást tanúsít, amely veszélyezteti a 
közös tevékenység sikerét vagy a szerződéses célt, bármelyik tag követelheti az ettől 
való tartózkodást. 

 
7. A Konzorcium vagyona és gazdálkodása 

7.1. A Konzorcium elindulásához vagyoni hozzájárulás teljesítésére nincs szükség. 
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7.2. A
mennyiben a program továbbfejlesztése, távlati fenntartása, illetve újabb fejlesztési 
források bevonása érdekében szükségessé válik a vagyoni hozzájárulás, akkor a 
Konzorciumi tagok a Konzorcium teljes ülése által megszabott vagyoni hozzájárulást 
egyenlő mértékben kötelesek teljesíteni. Bármely Konzorciumi tag jogosult arra, 
hogy a másik helyett teljesítsen, amennyiben az hozzájárul. Bármely Konzorciumi tag 
jogosult arra, hogy az egyenlő mértékű hozzájárulásnál többet teljesítsen, azonban ez 
nem jelenti, hogy a többieknek is emelt mértékben kell teljesíteniük. 

7.3. A
mennyiben bármely konzorciumi tag megszűnik, és a Konzorcium teljes ülése a 
Konzorcium fenntartása mellett dönt, akkor az adott konzorcium tag vagyonának 
felhasználásáról a program finanszírozásában, felügyeletében résztvevő szervezetek 
előzetes jóváhagyása után lehet dönteni. 

7.4. Minden tag önállóan gazdálkodik, azonban nemzetiségi és kisebbségi 
önkormányzatok, valamint civil szervezetek esetében, ezeknek a szervezeteknek 
felkérésére, a bármely konzorciumi tag települési önkormányzat a gazdálkodási 
feladatokat elláthatja különös tekintettel pénzügyi és számviteli aktusok ellátására és 
menedzselésére. Ebben az esetben a felkérő szervezet, valamint a feladatfelvállaló 
települési önkormányzat a feladatellátást – annak részleteit - külön megállapodásban 
szabályozza. 

 
8. Konzorciumi tagok jogai és kötelezettségei 

8.1. A konzorciumi tag köteles a Konzorcium vezetőjét a haladéktalanul, írásban 
tájékoztatni bármilyen körülményről, amely a Konzorciumi tag, vagy a Konzorcium 
tevékenységére, a célként megfogalmazott projekt megvalósulására hatással van. 

8.2. A Konzorcium minden konzorciumi tagnak biztosítja azon birtokában lévő 
tanulmányok, információk, dokumentációk, tervek stb. hozzáférését, melyek a 
tevékenység elvégzéséhez, vagy a projekt sikerességéhez kiindulási információként 
szolgálnak, valamint annak előzményei és feltételei. 

8.3. A Konzorcium tagja köteles részt venni a Konzorciumi megállapodás hatálya alatt a 
Konzorcium által szervezett egyeztetéseken, és az ott jegyzőkönyvben rögzítetteket 
figyelembe véve teljesíteni. 

8.4. A konzorciumi tag a cél sikeres teljesítésének érdekében köteles a 
Konzorciumvezetővel, illetve a Konzorcium által felkért/megnevezett szakértőkkel és 
tanácsadókkal együttműködni, őket a vállalt feladatai végrehajtásába bevonni. A 
konzorciumi tagnak ezzel kapcsolatban többlet költségei nem keletkezhetnek. 

8.5. A Konzorciumvezető köteles a konzorciumi tagokat minden olyan körülményről 
haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítésük eredményességét, vagy a megszabott 
határidőre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. 

8.6. A jelen megállapodás aláírásával a valamennyi konzorciumi tag kötelezettséget vállal 
arra nézve, hogy az együttműködés során tudomására jutott minden olyan 
információt, amely más konzorciumi tagra és/vagy annak tevékenységére, 
kapcsolataira, gazdálkodására vonatkozik, illetve minden olyan információt, amelyet 
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más konzorcium tag üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekinthet, szintén 
üzleti titokként köteles kezelni.  

8.7. Az üzleti titkot képező információkat a konzorciumi tagok a Konzorciumi 
megállapodás fennállása és esetleges megszűnése esetén sem jogosult harmadik 
személynek a tudomására hozni, publikálni, avagy bármely más módon hasznosítani, 
a más konzorciumi tag érdekei ellen felhasználni. Bármely konzorciumi tag e 
kötelezettségeinek megszegése esetén teljes anyagi felelősséggel tartozik a polgári 
jog szabályai szerint. 

8.8. A konzorciumi tagoknak a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című pilot 
program keretében keletkező kötelezettségei: 

8.8.1. elkülönített számlát nyit a projekt keretében keletkező, illetve megkapott 
források kezelése érdekében. 

8.8.2. amennyiben a program keretében végzett tevékenységük árbevétele 
meghaladja a külön jogszabályban meghatározott értékhatárt (a hatmillió 
forintot), és még jelenleg nem tagja, akkor belép az ÁFA körbe 

8.8.3. brigádonként egy-egy szociális szövetkezet alapításában részt vehet, amely a 
területi illetékességgel rendelkező konzorciumi tag települési önkormányzat 
számára kötelező 

8.8.4. közreműködik abban, hogy a programban dolgozó közfoglalkoztatottak 
belépjenek a brigád további munkavégzését biztosító szociális szövetkezetbe 

8.8.5. a konzorciumi tag települési önkormányzatok legkésőbb a program végén 
átadják a pilot programból befolyt bevételeiket, valamint megvásárolt 
eszközeiket az azokat használó, illetve felhasználó szociális szövetkezet részére 

8.8.6. a konzorciumi tag települési önkormányzat a közös értékesítés érdekében 
állattartó termelői csoportba, illetve zöldség értékesítő termelői értékesítő 
csoportba belép, a többi konzorciumi tag beléphet. 

8.8.7. közösen tartanak fenn minőségbiztosítási és szaktanácsadói rendszert. 
8.8.8. a tevékenységük ellátásához szükséges eszközöket, szolgáltatásokat közös 

közbeszerzésen szerzik be, amely lebonyolítására Orosháza Város 
Önkormányzatát, míg a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára a 
Konzorciumi Tanácsot hatalmazzák fel. 

8.8.9. a folyamatosság szem előtt  tartása mentén konzorciumi partnerek jelezhetik új 
piacok, új értékesítési csatornák bevonásának lehetőségét. 

8.8.10. a Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című pilot program keretében 
elvégzendő kommunikációs tevékenységet közösen látják el 

8.8.11. a konzorciumi tag települési önkormányzat infrastrukturális feltételek biztosít a 
program megvalósításához (állattartó hely biztosítása, növényházak telepítésére 
alkalmas terület biztosítása) 

8.8.12. valamennyi konzorciumi tag a közös projekt megvalósítása érdekében 
biztosítja a pénzügyi együttműködést a program vonatkozásában, a program 
keretei között 

8.8.13. valamennyi konzorciumi tag a program továbbfejlesztéséhez szükséges 
infrastrukturális fejlesztések érdekében részt vesz a pályázati együttműködésben. 
Ennek keretében vállalják, hogy konzorciumi partnerek pályázati terveinek 
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elfogadását feltétel nélkül támogatják, amennyiben az további aránytalan 
kötelezettségeket, vagy kiadásokat nem ró rájuk. 

 
9. Kapcsolattartás 

9.1. A felek a kapcsolattartást a 2. számú mellékletben felsorolt személyeken, az ott 
megjelölt elérhetőségeken keresztül végzik. 

9.2. Felek vállalják, hogy a kapcsolattartókban bekövetkezett változásról – a változást 
követő - két munkanapon belül tájékoztatják egymást. 

 
10. Együttműködés 

10.1. Felek a jelen megállapodás megkötése és végrehajtása során kötelesek 
kölcsönösen együttműködve, a másik fél érdekeit is szem előtt tartva eljárni. 

10.2. Felek kötelesek a lehetőségeikhez mérten mindent megtenni annak érdekében, 
hogy a jelen megállapodásban foglaltak megvalósuljanak, így a jelen 
megállapodásban foglalt cél elérésében, illetve az ahhoz kapcsolódó külön 
megállapodások megkötésében együttműködnek, a cél eléréséhez és a külön 
megállapodások hatályosulásához és teljesítéséhez szükséges minden nyilatkozatot 
megadnak, megállapodást aláírnak, információt rendelkezésre bocsátanak, illetve 
ennek érdekében minden szükséges lépést késedelem nélkül megtesznek. 

10.3. A felek kötelesek a program megvalósítása alatt megvalósuló szerződéskötési 
tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során 
együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről. 
A fél nem hivatkozhat a tájékoztatási kötelezettség megsértésére olyan jogokkal, 
tényekkel és adatokkal kapcsolatban, amelyeket ismert, vagy közhiteles 
nyilvántartásból vagy más forrásból ismernie kellett. 

10.4. Felek jelen együttműködési kötelezettségének megszegése esetén a jelen 
szerződés 11. fejezetében meghatározottak szerinti mentesülés és kártérítés szabályait 
kell megfelelően alkalmazni. 

 
11. Kártérítés és felelősség 

11.1. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a felek egymással 
elszámolnak.  

11.2. Amennyiben a jelen szerződésben foglaltak megvalósítása bizonyítottan 
valamely félnek felróható okból hiúsulna meg, akkor a sérelmet szenvedett fél/felek 
jogosult(ak) kártérítést követelni a polgári jog általános szabályai szerint. 

11.3. A kártérítési felelőssége a Feleknek egymással szemben különösen fennáll, 
amennyiben bármely fél a saját hibájából, vagy bármilyen más olyan okból, amelyre 
hatással lehet, nem biztosítja a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges 
feltételeket és ennek következtében a projekt sikeressége veszélybe kerül. Ebben az 
esetben a hibázó fél köteles a másik teljes kárának megtérítésére. [Ptk. 6:142.§] 
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11.4. Felek megállapodnak abban, hogy mivel kötelezeti késedelem – akár egy napos 
is - az egész szerződés teljesítését meghiúsítja, így késedelmi kötbért nem kötnek ki, 
hanem a szerződés 11.3. pontját alkalmazzák. [Ptk. 154.§ (3) bekezdése] 

 
12. Szerződés értelmezése 

12.1. Ha a jelen Konzorciumi megállapodás bármely rendelkezése részben vagy 
egészben semmisnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek minősül, a jelen 
megállapodás összes többi rendelkezése továbbra is alkalmazandó. Ezen túlmenően a 
Felek jóhiszemű tárgyalások útján megkísérlik, hogy a jelen megállapodás ilyen 
módon semmisnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek tekintett 
rendelkezését hasonló hatályú rendelkezéssel váltsák fel a jelen szerződésekben 
körülírt és rögzített üzleti cél megvalósítása érdekében. Ha a felek nem tudnak 
megállapodásra jutni a felváltó rendelkezésről, ez nem érinti a jelen megállapodás 
fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét, sem pedig a részben érvénytelennek 
tartott rendelkezés érvényes vagy érvényesíthető részének érvényességét, amely 
rendelkezés a jog által engedélyezett maximális mértékig hatályosul. 

12.2. Az egyes szerződési feltételeket és nyilatkozatokat a Konzorciumi 
megállapodás egészével összhangban kell értelmezni. 

 
13. A Konzorciumi megállapodás hatálya és megszűnésének feltételei 

13.1. A Konzorciumi megállapodás annak aláírásával lép hatályba. A szerződés az 
egyes megrendelések vonatkozásában hatályát veszti, ha 

13.1.1. a Konzorcium úgy dönt. 
13.1.2. a szerződés nem teljesült és az egyik félnek felróható, akkor a szerződés 11.3. 

pontjának teljesülésekor, annak időpontjában. 
13.1.3. bármely tag felmondja azt. 
13.1.4. bármely tag megszűnése esetén (lásd: 13.4. pont). 

13.2. Rendes felmondás szabályai: 
13.2.1. a Konzorciumi megállapodást bármelyik tag három hónapos felmondási idővel 

felmondhatja figyelemmel a Konzorciumi megállapodás 11. és 13.2.2. pontjára. 
13.2.2. aki alkalmatlan időben gyakorolja felmondási jogát, köteles az ebből eredő 

károkat megtéríteni, feltéve, hogy az időpont alkalmatlanságára a többi tag 
figyelmeztette, és felmondását a figyelmeztetés ellenére fenntartotta. 

13.3. A Felek megállapodnak abban, hogy az alábbi esetekben azonnali hatályú, 
rendkívüli felmondásra van joga a sértett félnek a forrást biztosító szervezetek 
előzetes jóváhagyását követően: 

13.3.1. bármely fél ismételt felszólításra sem tesz eleget bármely szerződési 
feltételnek, különösen az együttműködési kötelezettségének. 

13.3.2. ismételt szerződésszegés esetén. 
13.3.3. valamely tag a szerződésből eredő lényeges kötelezettségét felróhatóan 

megszegi. 
13.4. A konzorciumi tag megszűnése esetén a Konzorcium megszűnik az alábbi 

feltételekkel: 
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13.4.1. A megmaradt konzorciumi tagok egyhangúlag dönthetnek úgy, hogy a 
szerződést a megszűnt tag nélkül hatályban tartják. 

13.4.2. Ha a megszűnt tag jogutódja kérelmezi, és ehhez a megmaradt tagok 
hozzájárulnak, a szerződésben a jogutód a jogelőd helyébe lép. 

13.5. A Konzorcium megállapodás egy adott tag vonatkozásában az alábbi esetben 
szűnik meg: 

13.5.1. Bármely tagot a többi tag egyhangú döntésével a Konzorciumból kizár a forrást 
biztosító szervezetek előzetes jóváhagyását követően, ha a kizárandó tag 
érdekkörében felmerülő okból valamely másik tagot rendkívüli felmondási jog 
illetné meg. 

 
14. Egyéb rendelkezések 

14.1. Valamennyi konzorciumi tag kijelenti, hogy vagy  
14.1.1. a Magyar Államkincstár által nyilvántartott közszféra szervezet, vagy 
14.1.2. az illetékes Törvényszék által nyilvántartásba vett társadalmi szervezet 

(egyesület, alapítvány), vagy 
14.1.3. az illetékes Törvényszék, mint cégbíróság által a cégjegyzékbe bejegyzett 

gazdasági társaság, 
és szerződéskötési korlátozás alatt nem áll. 

14.2. Minden – az egyes konzorciumi tagok nevében és képviseletében - eljáró és 
aláíró természetes személy pedig kijelenti, hogy az adott Fél képviseletében eljárhat, 
jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat. 

14.3. A 14.1. és a 14.2. pontra való tekintettel szerződő felek között jelen 
Konzorciumi megállapodás joghatályosan megköthető. 

14.4. A jelen megállapodás hatályát nem befolyásolja, ha Felek jogi formája 
megváltozik (pl.: a cég átalakul vagy összeolvad, vagy az átalakulásra vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szétválik). 

14.5. Felek a Konzorciumi megállapodást elolvasták, közösen értelmezték. 
Kijelentik, hogy minden, a szerződéskötéshez szükséges adatot, információt 
tisztáztak, megismertek, az ügylet során jóhiszeműen jártak el, nincs tudomásuk 
olyan tényről, körülményről, melynek ismeretében jelen Konzorciumi megállapodást 
egyáltalán nem, vagy másként kötötték volna meg.  

14.6. Felek jelen szerződést csak írásban, jelen szerződéssel azonos formai 
szabályok szerint módosíthatják. Felek a szóbeli, vagy ráutaló magatartással 
történő szerződésmódosítás lehetőségét kizárják. 

14.7. Teljességi záradék: A Felek megállapítják, hogy a megállapodás a Felek 
közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, az írásbeli szerződésbe 
nem foglalt megállapodások hatályukat vesztik. 

14.8. Felek a jelen megállapodásból fakadó vitákat megpróbálják békés úton 
rendezni. Ennek sikertelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely jelen 
megállapodásból vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 
megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a 
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felek az Orosházi Járási Bíróság, illetve perértéktől függően a Gyulai Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 

14.9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. 
vonatkozó előírásai érvényesek. 

14.10. Felek aláírásukkal tanúsítják, hogy jelen szerződés, képviselőik által 
oldalanként láttamozott, ……….. (…………..) szó szerint egyező példányban 
készült, 21 (huszonegy) számozott oldalból áll, akaratukkal mindenben egyező. 

 

Kelt: 
………………., 2015. március 
….. 

 Kelt: 
………………., 2015. március 
….. 

   
   
   
   
   

név  név 
titulus  titulus 

konzorciumi tag neve  konzorciumi tag neve 
konzorciumi tag  konzorciumi tag 

 

 

Kelt: 
………………., 2015. március 
….. 

 Kelt: 
………………., 2015. március 
….. 

   
   
   
   
   

név  név 
titulus  titulus 

konzorciumi tag neve  konzorciumi tag neve 
konzorciumi tag  konzorciumi tag 

 

 

Kelt: 
………………., 2015. március 
….. 

 Kelt: 
………………., 2015. március 
….. 
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név  név 
titulus  titulus 

konzorciumi tag neve  konzorciumi tag neve 
konzorciumi tag  konzorciumi tag 
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konzorciumi tag neve  konzorciumi tag neve 
konzorciumi tag  konzorciumi tag 

 

 

Kelt: 
………………., 2015. március 
….. 

 Kelt: 
………………., 2015. március 
….. 

   
   
   
   
   

név  név 
titulus  titulus 

konzorciumi tag neve  konzorciumi tag neve 
konzorciumi tag  konzorciumi tag 

 

 

Kelt: 
………………., 2015. március 
….. 

 Kelt: 
………………., 2015. március 
….. 

   
   
   
   
   

név  név 
titulus  titulus 

konzorciumi tag neve  konzorciumi tag neve 
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konzorciumi tag  konzorciumi tag 
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 Kelt: 
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konzorciumi tag neve  konzorciumi tag neve 
konzorciumi tag  konzorciumi tag 
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Kelt: 
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név  név 
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konzorciumi tag neve  konzorciumi tag neve 
konzorciumi tag  konzorciumi tag 
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1. számú melléklet 

 

A KONZORCIUMI PARTNEREK FELADATAI 
 
 
 
Orosháza Város Önkormányzata: 

· az állattenyésztéshez gyakorlati bemutató telephely helyreállítás és működtetése,  
· a programhoz szüksége földterületek növényházak létesítéséhez, valamint az 

állattartó épületek biztosítása, 
· biztosítja az inputanyag és termékek szállítását, a program keretében vásárolt 

szállító eszközökkel, és az ehhez biztosított üzemanyaggal. 
· vállalják a belépést az integráló termelői csoportokba, 
· vállalják szociális szövetkezet(ek) létrehozását a programba bevont részvevőkkel. 
· programkoordináció és szakmai vezetés 
· közbeszerzés lebonyolítása 
· kommunikációs tevékenység ellátása (árubörze, bemutatók szervezése, hírportál 
működtetése, stb.) 

 
Orosházi Kistérség Többcélú Társulása: 

· a konzorciumi tagok közti kommunikáció segítése, a jó gyakorlatok átadása, 
· a programhoz felhasználható további fejlesztési források lehívásának támogatása 

 
Dél-békési Kistérség Többcélú Társulása: 

· a konzorciumi tagok közti kommunikáció segítése, a jó gyakorlatok átadása, 
· a programhoz felhasználható további fejlesztési források lehívásának támogatása 

 
Kevermes Község Önkormányzata: 

· állatorvosi szaktanácsadás 
· vízmintavétel 
· állatjóléti tervek elkészítése 

 
Kaszaper Község Önkormányzata: 

· minőségbiztosítás 
· növénytermesztési és integrációs feladat ellátás 

 
Békés Megyei Önkormányzat: 

· a programhoz bevonható fejlesztési források lehívásához szakmai segítségnyújtás, 
· a fejlesztési programokban a Foglalkoztató barát gazdasági környezet 

kialakításának támogatása, 
· megye településeinek körében jógyakorlatok megismerésének és kommunikációs 

híd kiépítésének elősegítése 
 
Kertészek Földje LEADER Akciócsoport Egyesület: 

· a Vidékfejlesztési Programban az önkormányzatok és szociális szövetkezet tárgyi 
és működési feltételeinek fejlesztése. 
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· jó gyakorlatok átadása, fejlesztések megvalósításának segítése. 
 
Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület: 

· a Vidékfejlesztési Programban az önkormányzatok és szociális szövetkezet tárgyi 
és működési feltételeinek fejlesztése. 

· jó gyakorlatok átadása, fejlesztések megvalósításának segítése. 
 
Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Alapítvány: 

· felzárkóztató és duális képző programjaival a konzorcium tagjainak támogatása 
 
Gádorosi Gazdálkodók Beszerző és Értékesítő Szövetkezet: 

· állattenyésztési integráció feladatok ellátása, 
· állatorvosi szaktanácsadás, 
· állatjóléti támogatások igénylése és felhasználása a program érdekében, 

 
Paprikakert TÉSZ KFT: 

· növénytermesztési integrátor feladatok ellátása,  
· növénytermesztési szaktanácsadás, és minőségbiztosítás,  
· göngyöleg, csomagoló anyag, és tároló kapacitás biztosítása. 

 
Minden csatlakozó települési önkormányzat: 

· vállalják a belépést az integráló termelői csoportokba, 
· vállalják, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges területet (brigádonként 5 db 

növényház, állattartáshoz brigádonként 55 db disznó) biztosítják közigazgatási 
területeiken az általuk vállalt brigádszámnak megfelelően 

· vállalják, hogy brigádjaikat 10+1 fővel kijelölik, a település által vállalt birgádok 
számát az önkormányzatok határozzák meg. 

· vállalják, hogy foglalkoztatottjaik munkaszerződéseiket és személyi anyagjaikat 
kezelik 

· vállalják szociális szövetkezet(ek) létrehozását a programba bevont részvevőkkel. 
· vállalják, hogy a működtetéshez kapcsolódó költségek elszámolását és eszközök 

nyilvántartását a számviteli előírásoknak megfelelően kezelik és nyilvántartják  
· vállalják, hogy számlavezető bankjuknál a program elkülönített pénzügyi kezelése 

érdekében alszámlát nyitnak és a programmal kapcsolatos pénzeszközöket ezen a 
számlán kezelik, a megtakarításból képződő pénzeszközöket szociális szövetkezet 
(ik) számára átadják. 

· vállalják, hogy programot működtetik 2016.02.29. napjáig és azon felül még egy 
évig, melyhez a második évben a működtetéshez a tervezeteknek megfelelően csak 
bérköltség támogatást folyósítanak számukra 

· a program működésének felügyeletével megbízzák Kevermes, Kaszaper és 
Orosháza települések önkormányzatait 

· vállalják, hogy tevékenységüket bővítik a TEÁOR szabályozásának megfelelő 
besorolásokkal és áfa jogállásukat rendezik áfa körbe belépve 

 
Pusztaottlaka Önkormányzata: 

· növénytermesztési gyakorlati ismereteket és innovatív technológiákat bemutató 
telephely helyreállítása és működtetése,  
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2. számú melléklet 

 

KAPCSOLATTARTÓK 

 

 

Konzorciumi tag neve:  
Kapcsolattartó személy neve:  
Kapcsolattartó telefonszáma:  
Kapcsolattartó 
mobiltelefonszáma: 

 

Kapcsolattartó telefaxszáma:  
Kapcsolattartó e-mail címe:  
 

Konzorciumi tag neve:  
Kapcsolattartó személy neve:  
Kapcsolattartó telefonszáma:  
Kapcsolattartó 
mobiltelefonszáma: 

 

Kapcsolattartó telefaxszáma:  
Kapcsolattartó e-mail címe:  
 

Konzorciumi tag neve:  
Kapcsolattartó személy neve:  
Kapcsolattartó telefonszáma:  
Kapcsolattartó 
mobiltelefonszáma: 

 

Kapcsolattartó telefaxszáma:  
Kapcsolattartó e-mail címe:  
 

Konzorciumi tag neve:  
Kapcsolattartó személy neve:  
Kapcsolattartó telefonszáma:  
Kapcsolattartó 
mobiltelefonszáma: 

 

Kapcsolattartó telefaxszáma:  
Kapcsolattartó e-mail címe:  
 

Konzorciumi tag neve:  
Kapcsolattartó személy neve:  
Kapcsolattartó telefonszáma:  
Kapcsolattartó  
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mobiltelefonszáma: 
Kapcsolattartó telefaxszáma:  
Kapcsolattartó e-mail címe:  
 

Konzorciumi tag neve:  
Kapcsolattartó személy neve:  
Kapcsolattartó telefonszáma:  
Kapcsolattartó 
mobiltelefonszáma: 

 

Kapcsolattartó telefaxszáma:  
Kapcsolattartó e-mail címe:  
 

Konzorciumi tag neve:  
Kapcsolattartó személy neve:  
Kapcsolattartó telefonszáma:  
Kapcsolattartó 
mobiltelefonszáma: 

 

Kapcsolattartó telefaxszáma:  
Kapcsolattartó e-mail címe:  
 

Konzorciumi tag neve:  
Kapcsolattartó személy neve:  
Kapcsolattartó telefonszáma:  
Kapcsolattartó 
mobiltelefonszáma: 

 

Kapcsolattartó telefaxszáma:  
Kapcsolattartó e-mail címe:  
 

Konzorciumi tag neve:  
Kapcsolattartó személy neve:  
Kapcsolattartó telefonszáma:  
Kapcsolattartó 
mobiltelefonszáma: 

 

Kapcsolattartó telefaxszáma:  
Kapcsolattartó e-mail címe:  
 

Konzorciumi tag neve:  
Kapcsolattartó személy neve:  
Kapcsolattartó telefonszáma:  
Kapcsolattartó 
mobiltelefonszáma: 

 

Kapcsolattartó telefaxszáma:  
Kapcsolattartó e-mail címe:  
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Konzorciumi tag neve:  
Kapcsolattartó személy neve:  
Kapcsolattartó telefonszáma:  
Kapcsolattartó 
mobiltelefonszáma: 

 

Kapcsolattartó telefaxszáma:  
Kapcsolattartó e-mail címe:  
 

Konzorciumi tag neve:  
Kapcsolattartó személy neve:  
Kapcsolattartó telefonszáma:  
Kapcsolattartó 
mobiltelefonszáma: 

 

Kapcsolattartó telefaxszáma:  
Kapcsolattartó e-mail címe:  
 

 


