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Döntéshozatal: egyszerű többség

Ügyiratszám: 9-86/2014.
ELŐTERJESZTÉS
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. november 26-i ülésére
Tárgy: A Csanádpalota és Kövegy települések kerékpárút hálózatának fejlesztése
pályázat konzorciumi formában történő megvalósítás érdekében kötött Konzorciumi
együttműködési megállapodás módosítása
Az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program (a továbbiakban: DAOP) támogatási
rendszerében DAOP-3.1.2/A-11-2011-0023 azonosító számon nyilvántartott Csanádpalota és
Kövegy települések kerékpárút hálózatának fejlesztése című pályázatunkhoz kapcsolódó
támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként Képviselő – testület 72/2014. (V. 22.)
Kt.h. számú határozatával a beruházás konzorciumi formában történő megvalósítása céljából
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kötött Kövegy Község Önkormányzatának
Képviselő-testületével.
A Közreműködő Szervezettel (a továbbiakban: KSZ) történő egyezetések alapján a hatályos
konzorciumi szerződésben a tagokra vonatkozó költségek megosztására vonatkozó
módosítása szükséges aszerint, hogy Csanádpalota Város Önkormányzata – mint a
konzorcium vezetője – vállalja a közös költségekre vonatkozó szerződések megkötését,
valamint a számlák kifizetését az elszámolás megkönnyítése érdekében.
A számlák kifizetését követően a konzorciumi megállapodásban foglalt megbontás szerint a
konzorciumi partnerre eső részt továbbszámlázza Kövegy Község Önkormányzatának.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg
döntését.
HATÁROZATI JAVASLAT
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csanádpalota és Kövegy
településeket összekötő kerékpárút Konzorciumi formában történő megvalósítása céljából
Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testületével megkötött Konzorciumi
Együttműködési Megállapodást a tagokra vonatkozó költségek megosztására vonatkozóan
módosítja.
Az elszámolás megkönnyítése érdekében Csanádpalota Város Önkormányzata – mint a
konzorcium vezetője – vállalja a közös költségekre vonatkozó szerződések megkötését,
valamint a számlák kifizetését.
A számlák kifizetését követően a konzorciumi megállapodásban foglalt megbontás szerint a
konzorciumi partnerre eső részt továbbszámlázza Kövegy Község Önkormányzatának.
A Csanádpalota –Kövegy Kerékpárút Konzorcium Konzorciumi együttműködési
megállapodásának módosítását megtárgyalta, azt jóváhagyja, s felhatalmazza a polgármestert
annak aláírására.

A Képviselő-testület továbbá felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Kovács Sándor, polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Határozatról értesül: Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulás 6913
Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Kövegy Község polgármestere
Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Csanádpalota Város Polgármestere
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja

Csanádpalota, 2014. november 20.
Kovács Sándor
polgármester

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra pályázatkezelő
Az előterjesztést látta: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető

