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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. március 18-án a Tabdi Közös 

Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Földházi Ferenc, Hetényi Vivien, Kiss Sándor, 

Szkenderovits Lajosné képviselők, Filus Jánosné jegyző, Szedmákné Bránya Anita 

jegyzőkönyvvezető 

 

Bejelentetten távol maradt: Kovács László alpolgármester, Krauczi József képviselő 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az 

ülést megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirend elfogadását, melyet a Képviselő-

testület egyhangúlag elfogadott.  

 
 

N A P I R E N D: 

 

1. Megállapodás 2014-2020. közötti EU fejlesztési ciklus Bács-Kiskun megyei 

Integrált Programjának megvalósítására 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

1. 

Megállapodás 2014-2020. közötti EU fejlesztési ciklus Bács-Kiskun megyei  

Integrált Programjának megvalósítása 

 

Fábián Sándor polgármester: Az EU-s ciklusra szóló megállapodás megkötése a napirend 

témája. A Kormány azt szeretné, hogy a Megyei Önkormányzat vegyen részt a pályázat 

projekt menedzselésében. Elméletileg erre egy iroda működne Kiskőrösön 2-3 fővel. Ez egy 

komoly munka lesz, 7 md forint értékben megvalósuló beruházásokról van szó. A térség 

polgármesterei valamennyien úgy nyilatkoztak, hogy a megyei önkormányzat 

koordinációjával történjen a program megvalósítása. A kis önkormányzatoknak nincs is erre 

apparátusa, hogy a pályázatokkal mindenre kiterjedő aprólékossággal foglalkozzon. A 

megállapodás a beruházások megvalósításáig tartana. 

A megállapodás szövegét a képviselők megkapták. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az alábbi 

határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

____/2015.(III.18.)sz. határozat 

Megállapodás 2014-2020. közötti EU  

fejlesztési ciklus Bács-Kiskun megyei  

Integrált Programjának megvalósítására 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. megállapodást köt a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal a 2013-2020 közötti EU 

fejlesztési ciklus Bács-Kiskun megyei Integrált Programjának megvalósítására, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Melléklet a __/2015.(   )sz határozathoz 

 
Együttműködési megállapodás 

a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus Bács-Kiskun megyei Integrált Területi 

Programjának megvalósítására  

 

Együttműködő felek 

 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, (Továbbiakban Megyei Önkormányzat) 

Székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 

Törzsszám: 724 308 

Adószám: 15724306-1-03 

Aláírásra jogosult képviselője: Rideg László elnök 

 

Tabdi Községi Önkormányzat,(Továbbiakban Települési Önkormányzat)  

Székhely: 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9. 

Törzsszám: 724892 

Adószám: 15724894-2-03 

Aláírásra jogosult képviselője: Fábián Sándor polgármester 

 

Továbbiakban: együttműködő felek 

1. Előzmények 

 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Bács-Kiskun megye települései a 2013. december 1. – 2014. 

szeptember 30 közötti időszakra együttműködési megállapodást kötöttek a Bács-Kiskun 2020 

területfejlesztési koncepció és program kidolgozására, tekintettel a területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló 1996. évi törvény 11. § (1) c. pontban foglalt feladatok végrehajtása 

érdekében. Az együttműködés eredményeként az EU és a hazai elvárásoknak megfelelő, valamint a 

területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 

követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük 

részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a dokumentumok 

elkészültek és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés valamint a tervezésben érintett minisztériumok 

elfogadták azokat. 

2. Együttműködés célja 

A Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési programhoz kapcsolódó fejlesztési programok illetve projektek 

előkészítésének és megvalósításának összehangolása, a fejlesztési források felhasználási 

hatékonyságának növelése.  

 

3. Együttműködés tartalma 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 19. § szerint a Települési 

Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében 
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megvalósítandó projektjeit a Megyei Önkormányzat közreműködésével készíti elő illetve valósítja 

meg a következő feltételekkel: 

 

 Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal illetve a 

megyei Integrált Területi Programmal (továbbiakban: ITP) kapcsolatos kérdésekben 

közvetlenül konzultál a települési önkormányzattal, haladéktalanul megadva az esetleges 

változásokkal kapcsolatos információt. 

 Települési Önkormányzat a TOP-ot, és az ITP-t érintő fejlesztési elképzeléseiről közvetlenül 

informálja a Megyei Önkormányzatot. 

 Települési Önkormányzat kijelenti, hogy a TOP keretében tervezett projektjeinek előkészítését 

és megvalósítását a Megyei Önkormányzattal közösen kívánja megoldani. Ennek érdekében 

Települési Önkormányzat projektenként külön-külön szerződést köt a Megyei 

Önkormányzattal. 

 Települési Önkormányzat a Megyei Önkormányzat közreműködésének költségét az érintett 

projekt projektmenedzsment költségei közt számolhatja el a 272/2014. (XI.5.) 

kormányrendeletnek megfelelően. 

 A Települési Önkormányzat és a Megyei Önkormányzat jelen együttműködést közös 

megegyezéssel kiterjesztheti Európai Uniós illetve hazai forrásból finanszírozandó 

fejlesztések előkészítésére továbbá megvalósítására is. 

 Együttműködő Felek megállapodnak, hogy a TOP, illetve azon belül a projektek 

megvalósításával kapcsolatos finanszírozási illetve indikátorvállalási változások esetén 

haladéktalanul értesítik egymást. 

 

4. Kapcsolattartás 

 

Az Együttműködő Felek megállapodnak, hogy a Megyei Önkormányzat elnöke, illetve Települési 

Önkormányzat polgármestere közvetlenül tartja a kapcsolatot. A kapcsolattartás módját a felmerülő 

kérdésnek megfelelően közösen határozzák meg. A projekteket illető kapcsolattartás az operatív 

munkára külön kötendő szerződés tartalmazza.  

 

5. Együttműködő Felek egyéb megállapodásai 

 

Az együttműködési megállapodás 2015. március 16 és a 2023. december 31. közötti időszakra szól.  

 

Az Együttműködő Felek bármelyike jogosult a megállapodást indoklással, írásban felmondani. 

 

Ezen együttműködési megállapodást az Együttműködő Felek, mint akaratukkal megegyezőt, a mai 

napon aláírták. 

 

Kecskemét, 2015. március 16. 

 

 

…………………………………….. 

Rideg László 

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke 

 

……………………………..……… 

Fábián Sándor 

polgármester 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2015.(III.18.)sz. határozat 

Megállapodás 2014-2020. közötti EU  

fejlesztési ciklus Bács-Kiskun megyei  

Integrált Programjának megvalósítására 
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HATÁROZAT 

 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. megállapodást köt a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal a 2013-2020 közötti EU 

fejlesztési ciklus Bács-Kiskun megyei Integrált Programjának megvalósítására, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Melléklet a 15/2015.(III.18.)sz határozathoz 

 
Együttműködési megállapodás 

a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus Bács-Kiskun megyei Integrált Területi 

Programjának megvalósítására  

 

Együttműködő felek 

 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, (Továbbiakban Megyei Önkormányzat) 

Székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 

Törzsszám: 724 308 

Adószám: 15724306-1-03 

Aláírásra jogosult képviselője: Rideg László elnök 

 

Tabdi Községi Önkormányzat,(Továbbiakban Települési Önkormányzat)  

Székhely: 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9. 

Törzsszám: 724892 

Adószám: 15724894-2-03 

Aláírásra jogosult képviselője: Fábián Sándor polgármester 

 

Továbbiakban: együttműködő felek 

1. Előzmények 

 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Bács-Kiskun megye települései a 2013. december 1. – 2014. 

szeptember 30 közötti időszakra együttműködési megállapodást kötöttek a Bács-Kiskun 2020 

területfejlesztési koncepció és program kidolgozására, tekintettel a területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló 1996. évi törvény 11. § (1) c. pontban foglalt feladatok végrehajtása 

érdekében. Az együttműködés eredményeként az EU és a hazai elvárásoknak megfelelő, valamint a 

területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 

követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük 

részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a dokumentumok 

elkészültek és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés valamint a tervezésben érintett minisztériumok 

elfogadták azokat. 

2. Együttműködés célja 

A Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési programhoz kapcsolódó fejlesztési programok illetve projektek 

előkészítésének és megvalósításának összehangolása, a fejlesztési források felhasználási 

hatékonyságának növelése.  

 

3. Együttműködés tartalma 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 19. § szerint a Települési 

Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében 
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megvalósítandó projektjeit a Megyei Önkormányzat közreműködésével készíti elő illetve valósítja 

meg a következő feltételekkel: 

 

 Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal illetve a 

megyei Integrált Területi Programmal (továbbiakban: ITP) kapcsolatos kérdésekben 

közvetlenül konzultál a települési önkormányzattal, haladéktalanul megadva az esetleges 

változásokkal kapcsolatos információt. 

 Települési Önkormányzat a TOP-ot, és az ITP-t érintő fejlesztési elképzeléseiről közvetlenül 

informálja a Megyei Önkormányzatot. 

 Települési Önkormányzat kijelenti, hogy a TOP keretében tervezett projektjeinek előkészítését 

és megvalósítását a Megyei Önkormányzattal közösen kívánja megoldani. Ennek érdekében 

Települési Önkormányzat projektenként külön-külön szerződést köt a Megyei 

Önkormányzattal. 

 Települési Önkormányzat a Megyei Önkormányzat közreműködésének költségét az érintett 

projekt projektmenedzsment költségei közt számolhatja el a 272/2014. (XI.5.) 

kormányrendeletnek megfelelően. 

 A Települési Önkormányzat és a Megyei Önkormányzat jelen együttműködést közös 

megegyezéssel kiterjesztheti Európai Uniós illetve hazai forrásból finanszírozandó 

fejlesztések előkészítésére továbbá megvalósítására is. 

 Együttműködő Felek megállapodnak, hogy a TOP, illetve azon belül a projektek 

megvalósításával kapcsolatos finanszírozási illetve indikátorvállalási változások esetén 

haladéktalanul értesítik egymást. 

 

4. Kapcsolattartás 

Az Együttműködő Felek megállapodnak, hogy a Megyei Önkormányzat elnöke, illetve Települési 

Önkormányzat polgármestere közvetlenül tartja a kapcsolatot. A kapcsolattartás módját a felmerülő 

kérdésnek megfelelően közösen határozzák meg. A projekteket illető kapcsolattartás az operatív 

munkára külön kötendő szerződés tartalmazza.  

 

5. Együttműködő Felek egyéb megállapodásai 

Az együttműködési megállapodás 2015. március 16 és a 2023. december 31. közötti időszakra szól. 

 

Az Együttműködő Felek bármelyike jogosult a megállapodást indoklással, írásban felmondani. 

 

Ezen együttműködési megállapodást az Együttműködő Felek, mint akaratukkal megegyezőt, a mai 

napon aláírták. 

 

Kecskemét, 2015. március 16. 

 

 

…………………………………….. 

Rideg László 

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke 

 

……………………………..……… 

Fábián Sándor 

polgármester 

 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

     Fábián Sándor  Filus Jánosné 

       polgármester  jegyző  


