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KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS 

(TERVEZET) 

 

Amely létrejött  

egyrészről Medgyesegyháza Város Önkormányzata (képviseli: Ruck Márton polgármester) 

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.; 

másrészről Pusztaottlaka Községi Önkormányzata (képviseli: Simonka György polgármes-

ter) 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10.; 

harmadrészről Medgyesbodzás Községi Önkormányzata (képviseli: Krucsai József polgár-

mester) 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. 

között az alábbi napon és helyen a következő feltételekkel: 

 

1) Társuló önkormányzatok jelen megállapodás aláírásával konzorciumot hoznak létre a 

2011. és 2012. évi Startmunka-programban való közös részvételre, Pusztaottlaka Köz-

ségi Önkormányzatának  gesztorságával. 

 

2) A 2011. évi Start-munka program 3 projektben valósul meg: 

       - a mezőgazdasági utak rendbetétele  projekt 80 fő részére biztosít munkát.  A program 

célja, az utak járhatóvá tétele, az utak mentén lévő fák, bokrok kisurjázása, felmetszése, hogy 

szellősebbé váljon. Az útpadkák kiegyenlítése, szintre hozása és az árokpartok megtisztítása. 

Az utak szélén lévő karbantartási munkák elvégzése. A három  település összefogásának 

eredményeképpen lehetőség lesz a program keretén belül 1 db. vontatható gréder, 1 db MTZ 

traktor, 3 db. pótkocsi 6 db. teleszkopós fűrész és a védőfelszerelések beszerzésére. 

    - A mezőgazdasági projekt 130 fő részére biztosít munkát, állattenyésztés, növénytermesz-

tés, asztalos üzem újraindítása, utcai bútorok gyártása érdekében.  A program keretén belül 

beszerezni kívánt eszközök, lovas kocsi, négy lóval, 100-100 kecske és birka, 60-60 db ásó, 

kapa, villa,  valamint két  asztalos műhely alkalmassá tétele utcai bútorok gyártására.   A 

megtermelt élelmiszerek elsődleges piaca a három települést ellátó  önkormányzati konyha, 

önkormányzati  bolt, majd szociális bolt (Öko)  létrehozásával lenne biztosítva. 

   - A közúthálózat javítása érdekében, a három település járdáinak rendbe tétele lenne a cél, 

ezért a program legfontosabb tevékenysége a járdalapok gyártása Medgyesegyházán, vala-

mint az elkészült járdalapok lerakása a három településen.  40 fő részére biztosít munkát a 

program. Betonelemek gyártásához szükséges gépek és alapanyagok beszerzésére kerül sor. 

 

3) A projektek önkormányzati önerőt nem igényelnek. A társulásban részt vevő önkor-

mányzatok megállapodnak, hogy a projektek megvalósítása során beszerzett eszközök 

a Start-munkaprogram lezáródásáig a társuló önkormányzatok osztatlan közös tulaj-

donába kerülnek 1/3-1/3-1/3 arányban.  

 

4) A társulás tagjai a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni. A Start-

munkaprogram lezáródása után a társulásban résztvevő önkormányzatok írásban meg-

állapodhatnak a projektek megvalósítása során beszerzett eszközökön fennálló tulaj-

donközösség megszűntetésében (pl.: megváltás, természetbeni megosztás, közös érté-

kesítés stb.). 

  

5) A projektek megvalósítása során felmerülő költségek a társuló önkormányzatokat 1/3-

1/3-1/3 arányban terhelik. A teljes felmerülő költséget megelőlegező önkormányzat a 

költség másik két önkormányzatot terhelő 1/3-1/3 részéről számlát állít ki 15 napos fi-
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zetési határidővel, amelynek eredménytelen eltelte után a teljes felmerülő költséget 

megelőlegező önkormányzat külön felszólítás nélkül az igényét érvényesítheti. 

 

6) A társulásban résztvevő önkormányzatok megállapodnak, hogy 2012-ben a három 

projekt folytatására ismételten komplex programot  nyújtanak be, a közös célok meg-

valósítása, a három önkormányzat érdekeinek biztosítása céljából. 

 

7) A konzorciumi megállapodás annak aláírásától a 2012. évi Start-munkaprogram lezá-

ródásáig, határozott időre jön létre. 

 

8) A társulásban részt vevő önkormányzatok mindegyikének minősített többséggel ho-

zott döntése szükséges: a megállapodás jóváhagyásához, a megállapodás módosításá-

hoz, a megállapodás megszüntetéséhez. 

 

9) A társulási megállapodást felmondani nem lehet, az automatikusan megszűnik a 2012. 

évi Start-munkaprogram lezáródásával. A társulás 2 tagja minősített többséggel hozott 

határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a társulásból azt a 

képviselő-testületet, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt fel-

hívásra határidőben nem tett eleget. 

 

10) A társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről a kezdeményezés 

megküldésétől számított hatvan napon belül döntenek. 
 

11) A társulás tagjai célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrzik a társulás működé-

sét. Ezen célból a társulásban résztvevő másik két önkormányzattól, illetve annak 

tisztségviselőjétől, alkalmazottjától, vagy a projektekben résztvevő bármely személy-

től írásban felvilágosítást, adatot, információt kérhetnek. Az érintett személy a kérés-

nek a tudomásra jutásától számított 8 napon belül írásban köteles eleget tenni. Ha az 

érintett személy ennek nem tesz eleget, akkor az ellenőrzést végző önkormányzat az 

érintett személy önkormányzatának jegyzőjéhez fordulhat. Ha a jegyző a kérésnek a 

tudomásra jutásától számított 8 napon belül írásban nem tesz eleget, akkor az ellenőr-

zést végző önkormányzat jelen megállapodás megsértése miatt az illetékes bírósághoz 

fordulhat. 

 

12) A polgármester a megállapodásban meghatározottak szerint, de legalább évente egy-

szer beszámol a képviselő-testületének a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzeté-

ről, a társulási cél megvalósulásáról. 

 

13) Jelen megállapodást Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete  a 

…………………… sz.-ú határozatával elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 

14) Jelen megállapodást Pusztaottlaka Község Képviselő-testülete  a …………………… 

sz.-ú határozatával elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírásá-

ra. 

 

15) Jelen megállapodást Medgyesbodzás Község Képviselő-testülete  a 

…………………… sz.-ú határozatával elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 
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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: ……………………………. 

 

 

 

                                                                                ………………………………………… 

 

 

készítette: dr. Varga Péter ügyvéd 
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……………… KT határozat 

 

A képviselő-testület …………….. arányban az előterjesztésben szereplő konzorciumi megál-

lapodást elfogadja és ezzel a társulást létrehozza. Felhatalmazza polgármesterét a konzorciumi 

megállapodás aláírására és a társulás létrehozása érdekében esetlegesen szükséges további 

jognyilatkozatok megtételére. 


