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között az alábbiak szerint:
1. A megállapodás tárgya:
A felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 41.§ /1/
bekezdése, a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. tv. 7.§-a és a települési önkormányzatok kistérségi társulásairól szóló 2004. évi
CVII. tv. 3.§ /2/ bekezdés a.) pontja alapján a szélessávú hálózat önkormányzatok általi
kiépítését az ország üzletileg kevéssé vonzó településein kistérségi szinten közösen látják el.
Jelen megállapodás a Társulási Tanács által megkötött, a Kistérségi Többcélú
Társulást létrehozó Társulási megállapodás IX. fejezetének 5.) pontjában foglalt
feladatellátás részletes szabályait tartalmazó dokumentum.
Jelen megállapodásban foglaltak nem érintik a szélessávú hálózat létrehozásában érintett
önkormányzatoknak más szolgáltatókkal e tárgyban kötött megállapodásban foglalt
kötelezettségeit.
Jelen megállapodás keretében a kistérség önkormányzatai vállalják, hogy a
szélessávú hálózat kiépítésének előkészítésében, annak megvalósításában közösen
munkálkodnak, informatikai fejlesztési terveiket összehangolják és a távlati
fejlesztési feladataikat kistérségi szinten koordinálva hajtják végre.

2
Megállapítják a felek azt is, hogy a Kistérségi Többcélú társulás keretei között
együttesen pályáztak a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 2005-4.4.2.
szerinti „Szélessávú hálózat önkormányzatok általi kiépítésének támogatása
Magyarország üzletileg kevéssé vonzó településein” című pályázati fejlesztési
lehetőségekre, amely pályázaton a projekt összköltségének (249.774.680,-Ft-nak) 75
%-át, azaz 187.331.000,-Ft-ot a GVOP vissza nem térítendő támogatási keretéből
megnyerte.
A felek megállapodnak abban is, hogy a saját költségként megjelenő 25 %
(62.443.670,-Ft) önerőt a társulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületei az
önkormányzatok adott évi költségvetésében hitel felvételével biztosítják.
A társult önkormányzatok együttesen határoztak arról is, hogy a fentiekben megjelölt
62.443.670,-Ft önerő 70 %-át, azaz 43.710.569 Ft-ot az EU Önerő Alaphoz benyújtott
igénnyel kívánják biztosítani, amely elnyerése esetén a hitel csökkentésére illetve egy
részének kiváltására szolgál.
Az önerőt a társult önkormányzatok az állandó lakosaik arányában vállalják viselni. A
15/2006. (III. 14.) BM rendelet 6.§ /5/ bekezdésében foglaltakra tekintettel a vállalt
költségviselés nem teljesítése esetére a felek megállapodnak abban, hogy a
költségviselést elmulasztó önkormányzat a projekt megvalósítása során a fejlesztés
eredményéből nem részesül és köteles megtéríteni a társulást alkotó többi
önkormányzatnak a kötelezettség elmulasztásával okozott kárt.
A társulást alkotó többi önkormányzat ezen megállapodás aláírásával is kötelezi magát
arra, hogy átvállalja a fejlesztés közös megvalósításából kiváló önkormányzat(ok)
saját forrás részének finanszírozását a projekt megvalósulása érdekében
Az 1.5. pontban jelzett hitel felvételét a hitelintézet készfizető kezességhez
köti, amelyet Szarvas Város Önkormányzata – mint pozitív hitelminősítésben átesett
önkormányzat – magára vállal.
A készfizető kezességvállalás fedezeteként a társult önkormányzatok kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a hitel és kamatai lakosságarányosan rájuk eső részét 2007.
január 15-től 2010 december 15-ig évi egyenlő részletekben a Társulás által nyitott,
elkülönített és zárolt számlára átutalják minden év január 15-ig.
A Társulási Tanács kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel törlesztőrészleteit és
kamatait esedékességük időpontjában az elkülönített számláról a hitelintézetnek
átutalja.
Amennyiben valamely település vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, a
szélessávú hálózat őt megillető tulajdoni hányada Szarvas Város Önkormányzatát
illeti meg, készfizető kezesség vállalása ellenében.
A Társulási Tanács felkéri a polgármestereket, hogy a megállapodás kiegészítését
jóváhagyásra terjesszék saját képviselő-testületeik elé.
2. Az önkormányzatok jogai és kötelezettségei
Az önkormányzatok képviselő-testületei, polgármesteri és jegyzői jogszabályban előírt
jogaikat, kötelezettségeit, feladat- és hatásköreiket saját településeik tekintetében a
jogszabályoknak megfelelően gyakorolják azon feladatok kapcsán is, amelyeket a Társulási
megállapodás alapján látnak el.
Az önkormányzatok kötelesek ellátni a Többcélú Társulás munkaszervezetét
mindazon információkkal és dokumentumokkal amelyek e megállapodásban foglalt
feladatok ellátásához, pályázatok benyújtásához szükségesek.
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Az önkormányzatok kijelölnek saját területükön egy kapcsolattartó személyt, aki a
Társulás munkaszervezetével és a társ önkormányzatokkal együttműködik a jelen
megállapodásban foglalt feladatok, összehangolt, hatékony és színvonalas szervezése
érdekében.
Az önkormányzatok biztosítják, hogy a pályázatokon elnyert támogatást a
Társulás által nyújtott támogatásokat e megállapodásban rögzített feladatokra
fordítják, a jogszabályi és pályázati feltételeknek megfelelően.

3. A Társulás jogai és kötelezettségei
A Társulás a közösen vállalt feladatellátással kapcsolatos koordinatív teendőket
munkaszervezete, a Kistérségi iroda útján látja el.
A Társulás jogosult a jelen megállapodás keretében ellátott feladatokhoz
nyújtott pályázati vagy társulási támogatások rendeltetésszerű felhasználását a
Társulás által megbízott személy útján ellenőrizni.
A Többcélú Kistérségi Társulás nevében benyújtott pályázatok elkészítéséért és
határidőben történő benyújtásáért a Társulás, illetve a Kistérségi Iroda felel.
4. Megállapodás létrejötte, módosításai:
Jelen megállapodás a Körös-szögi Kistérség
Megállapodásának megfelelő időtartamra jön létre.

Többcélú

Társulása

Társulási

Jelen megállapodást a felek közös megegyezéssel, a Társulási Tanács
egyetértésével módosíthatják.
A megszüntetésre vonatkozóan a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásában rögzítettek az irányadóak.

5. Egyéb kikötések:
A felek jelen megállapodásból folyó jogaik gyakorlása és kötelezettségei teljesítése során
kötelesek a jóhiszeműség elvének megfelelően egymás érdekeire figyelemmel, egymással
együttműködve eljárni.
A felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan eseményről,
amely jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek megfelelő teljesítését bármilyen
módon korlátozhatja, nehezíti, vagy megakadályozza.
A felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás létrejötte, értelmezése, teljesítése, illetve
jogviták
eldöntésére
alávetik
magukat
a
megszűnése
kapcsán
felmerülő
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása székhelye szerinti bíróság kizárólagos
illetékességének.
Jelen megállapodás 9 eredeti példányban készült.
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Jelen megállapodást a felek elolvasták, közösen értelmezték, és azt jóváhagyólag aláírták.
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