BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint
ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI
2011. SZEPTEMBER 19-I
RENDKÍVÜLI EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
Határozatok:
Biharkeresztes
248/2011. (IX. 19.) BVKt
határozat
249/2011. (IX. 19.) BVKt
határozat
250/2011. (IX. 19.) BVKt
határozat

Támogatás igényléséről a Belügyminisztérium által
jóváhagyott mintaprogramok megvalósítására
Együttműködési
megállapodás
„Mezőgazdasági
növénytermesztési mintaprogram” megvalósítására
Együttműködési megállapodás „Mezőgazdasági földutak
rendbetétele mintaprogram” megvalósítására

Z1
E9
E9

Ártánd
117/2011. (IX. 19.) ÁKt határozat
118/2011. (IX. 19.) ÁKt határozat
119/2011. (IX. 19.) ÁKt határozat

Biharkeresztes Város Önkormányzata által készített
mintaprogramokban partnerként való részvételről
Együttműködési
megállapodás
„Mezőgazdasági
növénytermesztési mintaprogram” megvalósítására
Együttműködési megállapodás „Mezőgazdasági földutak
rendbetétele mintaprogram” megvalósítására

Z1
E9
E9

Bojt
85/2011. (IX. 19.) BKt határozat
86/2011. (IX. 19.) BKt határozat
87/2011. (IX. 19.) BKt határozat

Biharkeresztes Város Önkormányzata által készített
mintaprogramokban partnerként való részvételről
Együttműködési
megállapodás
„Mezőgazdasági
növénytermesztési mintaprogram” megvalósítására
Együttműködési megállapodás „Mezőgazdasági földutak
rendbetétele mintaprogram” megvalósítására

Z1
E9
E9

Nagykereki
109/2011. (IX. 19.) NKÖK
határozat
110/2011. (IX. 19.) NKÖK
határozat
111/2011. (IX. 19.) NKÖK
határozat

Biharkeresztes Város Önkormányzata által készített
mintaprogramokban partnerként való részvételről
Együttműködési
megállapodás
„Mezőgazdasági
növénytermesztési mintaprogram” megvalósítására
Együttműködési megállapodás „Mezőgazdasági földutak
rendbetétele mintaprogram” megvalósítására

Z1
E9
E9

Told
96/2011. (IX. 19.) TKt határozat
97/2011. (IX. 19.) TKt határozat
98/2011. (IX. 19.) TKt határozat

Biharkeresztes Város Önkormányzata által készített
mintaprogramokban partnerként való részvételről
Együttműködési
megállapodás
„Mezőgazdasági
növénytermesztési mintaprogram” megvalósítására
Együttműködési megállapodás „Mezőgazdasági földutak
rendbetétele mintaprogram” megvalósítására

Z1
E9
E9

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat, Ártánd Község Önkormányzat, Bojt Község
Önkormányzat, Nagykereki Község Önkormányzat, Told Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 19-én – hétfő – 15 órai kezdettel Biharkeresztes Város
Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében megtartott rendkívüli együttes nyilvános
üléséről
Jelen vannak:
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete:
Barabás Ferenc polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László
képviselő
Varga Ernő cigány kisebbségi önkormányzat elnöke – kisebbségi szószóló
Dr. Nagy Csaba aljegyző
Nagy Albertné jegyzőkönyvvezető
Ártánd Község Képviselő-testülete:
Benkő Sándor polgármester
Pálné Fazekas Irén alpolgármester
Kiss István, Varga Gézáné, Varga Róbert képviselő
Bojt Község Képviselő-testülete:
Vass Mária poglármester
Reikli Ferencné alpolgármester
Bazsó Sándor, Pető Miklós, Rácz Emil Zsigmond képviselő
Nagykereki Község Képviselő-testülete:
Zilai Károly polgármester
Dávid Andrásné alpolgármester
Kovács Imre, Kovács Miklós képviselő
Told Község Képviselő-testülete:
Béres Barnabás Mihály polgármester
Fábián Béla alpolgármester
Nagy János, Karácsony Gyula, Varga László képviselő
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Igazoltan távol:
Berei Zsoltné, Czeglédi Vince és Nagy Károly Nagykereki képviselő
Meghívottak, vendégek:
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök megállapítja, hogy a képviselő-testületek
együttes ülése határozatképes, mivel Biharkeresztes 7 megválasztott képviselőjéből 7 fő
jelen van, Ártánd 5 megválasztott képviselőjéből 5 fő jelen van, Bojt 5 megválasztott
képviselőjéből 5 fő jelen van, Nagykereki 7 megválasztott képviselőjéből 4 fő jelen van,
Told 5 megválasztott képviselőjéből 5 fő jelen van, a képviselő-testületek ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg, kéri a
képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Ártánd Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Bojt Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Nagykereki Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, Told Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Előterjesztés mezőgazdasági növénytermesztésre és mezőgazdasági földutak
rendbetételére vonatkozó mintaprogram benyújtásáról
2. Különfélék
Napirendek tárgyalása
1. Előterjesztés mezőgazdasági növénytermesztésre és mezőgazdasági földutak

rendbetételére vonatkozó mintaprogram benyújtásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testületek megkapták. A
leghátrányosabb kistérségek számára biztosította a Kormány minta projektekben való
részvételt. A berettyóújfalui kistérség is bekerült, 29 településnek lehet pályázni. A kistérségi
értekezleten szóbeli tájékoztatást kaptak a munkaügyi központtól, írásos anyagot nem.
Gyorsan kellett elvégezni a feladatot, tulajdonképpen felkérésről van szó. Nehéz helyzetbe
hozták az önkormányzatokat, milyen mezőgazdasági munkát fognak végezni ezekben a téli
hónapokban, ha nem pályáznak, jó néhány ember munka nélkül marad. A kistérségi társulás a
belvíz elvezetésre pályázik, a többi lehetőségből lehetett választani. Téli foglalkoztatásként
betonelem gyártás elindításában is gondolkodtak, de amikor el kezdték kidolgozni, kiderült,
hogy ezt nem tudják megvalósítani, a pénz kevés lett volna, nem lehetet megoldani, ezrét
javasolják a két mezőgazdasági programot. Amiben a polgármester kollégákkal
megállapodtak, azokat az elveket betartották, létszámarányosan osztották el. A kollégák
nagyon sokat dolgoztak a programon, ellenőrzésre küldték be, hétvégén kellett javítani, még
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egyszer véleményezték, ebben a formában lehet továbbítani. A képviselő-testületeknek három
dologban kell dönteni. Kéri, mondják el véleményüket.
Varga Róbert képviselő: Elgondolkodtató, hogy ősszel milyen mezőgazdasági munkát tudnak
adni az embereknek. Ha a MÁV a szárnyvonalak takarításánál foglalkoztathatná az
embereket, ott tényleg hasznosan töltenék el a napjaikat, tehermentesítenék az állami
vállalatot, vagy a Közútkezelő. A búzavetést kézi erővel nem lehet megoldani. Ha hatékonyan
akarják a dűlőutakat rendbe tenni, azt gépekkel kell, az érdemi munkát úgyis a nagygép
csinálja.
Barabás Ferenc polgármester: Az a probléma, hogy fel voltak sorolva a mintaprogram
elemek, amelyekből választani lehetett. A biomasszával kapcsolatosan elmondja, hogy
ötvözték a földutak rendbetételére, igaz hosszan kellett magyarázkodnia, az aprító gépet végül
is befogadták a programba, nagyon sok helyen vannak bokrok, melyek a közlekedést
akadályozzák. A kazán programmal az a probléma, hogy kevés embert tudtak volna
foglalkoztatni, gépeket kellett volna vásárolni. Nem tettek le róla, lesznek ki írva külön
programok. Most ezek közül lehetett választani. A vasút és a közút maga pályázott, a
rendőrség is, mint ismeretes a határnyiladék rendbetételére 15 embert foglalkoztatnak. A
pályázatírás irányítójának átadja a szót.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Készült egy adatszolgáltatással a képviselő-testületek
részére, melyet ismertet. Az öt település összlakosságszámából indult ki, Ártándot 7,79;
Bojtot 8,174; Toldot 5,135; Nagykerekit 18,7; Biharkeresztest 60,18 % illeti meg. Az
arányokat próbálták végig tartani, voltak kerekítések. A mezőgazdasági földutak
rendbetételénél 2011. évben 110 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség. 2012-ben csökkenés
valósul meg, mivel a nagy értékű eszközök beszerzését akkora lehet betervezni, ami a
munkálatok elvégzést segíti, ezért a foglalkoztatottak létszámának a rovására ment a pénzügyi
keret, így 2012-ben összesen 95 fő foglalkoztatására van lehetőség. 113,6 km hosszú
szakaszon valósulhat meg a földutak járhatóvá tétele. Az adatokat az egyes településektől
kapták, a helyrajzi szám megjelölésével kellett a pályázatban megjelölni, a valóságnak
megfelelően. A kis értékű eszközök beszerzése 2011. évben minden településen
megvalósulhat, 2012-ben a két nagy értékű eszköz, a talajsimító és az aprítógép beszerzése. A
programhoz kapcsolódik egy képzés, ez is aránylik ahhoz, ahányan részt vesznek a
programban. Ezeknek az árát, valamint a munkaegészségügy alkalmassági vizsgálat árát is be
kellett tervezni a támogatási igénybe. A másik projekt a mezőgazdasági növénytermesztés,
melynek keretében 2011. évben 132 fő, 212. évben 124 fő foglalkoztatása történhet meg,
azokon a földterületeken, melyeket szintén a települések jelöltek meg. Két képzés valósul
meg, ezüstkalászos képzés és mezőgazdasági munkás. Itt is szerepel eszközök beszerzése,
szolgáltatásként a szántás volt betervezve. 2012-en van lehetőség a nagy értékű eszközök
beszerzésére. Mindenhol tartották a százalékos arányt. Minden település meghatározta az
alkalmazotti létszámon belül, hány vezetőt szeretne alkalmazni, hiszen az ő bérük más
kategóriába tartozik. Az új munkaprogramok meghatározzák a minimálbért, ami 57.000 Ft
havonta, a brigádvezetők, vagy egyéb vezetők esetében, ami szakképesítést igény 78.000 Ft.
Mindkét programra külön kell a megállapodást kötni. Az önkormányzatok Biharkeresztes
Város Önkormányzatát bízták meg a projekt elkészítésével, ezért szükség van az
együttműködési megállapodás csatolására is.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Az elszámolás hogyan lesz, eredményt kell
produkálni?
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Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Tételes elszámolás lesz, melynek a szakmai
beszámoló is része.
Zsilinyi László képviselő: Jó sok embert érint a program, a munkaügyi központ gondoskodik
a róla, vagy az önkormányzatnak kell, nem biztos, hogy lesz ennyi jelentkező.
Barabás Ferenc polgármester: A mintaprogramoknak az a lényege, hogy minél több ember
legyen foglalkoztatva. Mint ahogyan a beszélgetések alatt elmondták, bizony gépekkel sok
mindent, sokkal olcsóbban, rövidebb idő alatt, jobban meg lehetett volna csinálni, de a
projekteknek ez a lényege. A Munkaügyi Központnál nyilván vannak tartva a regisztrált
munkanélküliek, együttműködési kötelezettségük van. Amennyiben a felkínált közmunkát
nem fogadják el, egy éven keresztül semmilyen szociális juttatásban nem részesülhetnek. A
hátrányos kistérségekben nagyon magas a munkanélküliek aránya. Fel volt ajánlva a
vízügynek, vasútnak, vállalkozóknak a foglalkoztatás. A vállalkozók nem voltak partnerek.
Megfogalmazódott, hogy mindenki munkából éljen meg, és ne segélyből. Ezt úgy tudják
megvalósítani, ha az önkormányzatok partnerek ebben. Biharkeresztesen 360 fő regisztrált
munkanélküli van. A vasút, a közút, most a rendőrség is foglalkoztat. Ha a vállalkozók nem,
az önkormányzatnak kell biztosítani azt, hogy ellátatlanul 2012-ben senki ne maradjon.
Egymás mellett fut a 4 órás és 8 órás foglalkoztatás, nagyon nehéz feladat lesz meggyőzni az
embereket arról, hogy kit hány órában tudnak alkalmazni. Ember van, csak meg kell tudni
győzni őket, hogy dolgozzanak.
Kiss István képviselő: El kell kezdeni a programot.
Barabás Ferenc polgármester: Nagy gond, hogy ősszel milyen mezőgazdasági munkát tudnak
adni. Fóliában gondolkodik minden település. Biharkeresztesen az önkormányzati tulajdonban
lévő, nem használt földeket rendbe hozatják, hogy azután fel tudják szántani.
Harsányi Csaba képviselő: Nyilvánvalóan gépekkel lehetne hasznos munkát végezni, de erre
adták a pénz ezt kell csinálni.
Barabás Ferenc polgármester: Három határozatot kell hozni minden testületnek. Kéri a
képviselő-testületeket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal, mely szerint a
vezető partner szerepét Biharkeresztes gyakorolja.
Biharkeresztes Város képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
248/2011. (IX. 19.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatást igényel a
Belügyminisztérium által jóváhagyott indítható mintaprogramok keretében
„Mezőgazdasági növénytermesztési mintaprogram” és „Mezőgazdasági földutak
rendbetétele mintaprogram” megvalósítására.
A mintaprogramok Biharkeresztes, Ártánd, Bojt, Nagykereki és Told települések
önkormányzatinak együttműködésével valósul meg.
A Vezető Partner szerepét Biharkeresztes Város Önkormányzata gyakorolja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. szeptember 19.
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Ártánd Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
117/2011. (IX. 19.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete partnerként részt vesz a
Biharkeresztes
Város
Önkormányzata
által
elkészített
„Mezőgazdasági
növénytermesztési mintaprogram” és „Mezőgazdasági földutak rendbetétele
mintaprogram” megvalósításában.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. szeptember 19.

Bojt Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
85/2011. (IX. 19.) számú BKt határozat:
Bojt Önkormányzat Képviselő-testülete partnerként részt vesz a Biharkeresztes Város
Önkormányzata által elkészített „Mezőgazdasági növénytermesztési mintaprogram” és
„Mezőgazdasági földutak rendbetétele mintaprogram” megvalósításában.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
2011. szeptember 19.

Nagykereki Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
109/2011. (IX. 19.) számú NKÖK határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete partnerként részt vesz a
Biharkeresztes
Város
Önkormányzata
által
elkészített
„Mezőgazdasági
növénytermesztési mintaprogram” és „Mezőgazdasági földutak rendbetétele
mintaprogram” megvalósításában.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2011. szeptember 19.

Told Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
96/2011. (IX. 19.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete partnerként részt vesz a
Biharkeresztes
Város
Önkormányzata
által
elkészített
„Mezőgazdasági
növénytermesztési mintaprogram” és „Mezőgazdasági földutak rendbetétele
mintaprogram” megvalósításában.
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Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2011. szeptember 19.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselő-testületeket, szavazzanak, elfogadják-e a
„Mezőgazdasági
növénytermesztési
mintaprogram”
megvalósítására
vonatkozó
együttműködési megállapodást.
Biharkeresztes Város képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
249/2011. (IX. 19.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mezőgazdasági
növénytermesztési mintaprogram” megvalósítására vonatkozó együttműködési
megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. szeptember 19.

Ártánd Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
118/2011. (IX. 19.) számú ÁKt határozat:
Ártánd
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
„Mezőgazdasági
növénytermesztési mintaprogram” megvalósítására vonatkozó együttműködési
megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. szeptember 19.

Bojt Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
86/2011. (IX. 19.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mezőgazdasági növénytermesztési
mintaprogram” megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodást a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
2011. szeptember 19.

Nagykereki Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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110/2011. (IX. 19.) számú NKÖK határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mezőgazdasági
növénytermesztési mintaprogram” megvalósítására vonatkozó együttműködési
megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2011. szeptember 19.

Told Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
97/2011. (IX. 19.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mezőgazdasági növénytermesztési
mintaprogram” megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodást a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2011. szeptember 19.
Melléklet a
249/2011. (XI. 19.) számú BVKt határozathoz
118/2011. (IX. 19.) számú ÁKt határozathoz
86/2011. (IX. 19.) számú BKt határozathoz
110/2011. (IX. 19.) számú NKÖK határozathoz
97/2011. (IX. 19.) számú TKt határozathoz:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Jelen együttműködési megállapodás aláírásával az alulírott felek partnerségre
lépnek egymással azzal a céllal, hogy közösen nyújtsanak be „ Közfoglalkoztatási
Mintaprogramok” keretében Mezőgazdasági növénytermesztés mintaprojektet.
Az együttműködési megállapodás aláírásával a felek kifejezik azon szándékukat, hogy a
projekt megvalósításában együttműködnek.

1./ A partnerség vezetője és koordinátora a pályázatot benyújtó szervezet, egyben a támogatási
szerződés kedvezményezettje a Vezető Partner. A Vezető Partner felelős a partneri viszony
fenntartásáért és megfelelő működtetéséért. A projekt megvalósítása tekintetében a Vezető
Partner kizárólagos felelősséggel tartozik.
2./ A partnerség tagjai az alábbi listán szereplő települési önkormányzatok, melyek a jelen
megállapodás értelmében részt vállalnak a Pályázat által kitűzött cél(ok) a Pályázatban
megadott munkaterv, pénzügyi terv, ütemterv és költségvetés szerinti megvalósításában.
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Szervezet neve
1.

Vezető Partner

2.

1. partner

3.
4.

2. partner
3. partner

5.

4. partner

Meghatalmazott képviselő neve
Város Barabás Ferenc polgármester

Biharkeresztes
Önkormányzata
Ártánd
Község
Önkormányzata
Bojt Község Önkormányzata
Nagykereki
Község
Önkormányzata
Told Község Önkormányzata

Benkő Sándor polgármester
Vass Mária polgármester
Zilai Károly polgármester
Béres Barnabás polgármester

3./ A projekt végrehajtása érdekében a partnerek vállalják, hogy a következő feladatokat a
Pályázatban foglalt munkatervnek, pénzügyi tervnek és ütemtervnek megfelelően elvégzik:
Szervezet neve

Vállalt feladatok
Város Mezőgazdasági
mintaprojekt
elkészítése,
a
megvalósítás
koordinálása, elszámolás
A Mezőgazdasági Mintaprojekt
Biharkeresztest érintő elemeinek
megvalósítása

1.

Vezető Partner

Biharkeresztes
Önkormányzata

2.

1. partner

Ártánd
Önkormányzata

3.

2. partner

Bojt Község Önkormányzata

4.

3. partner

Nagykereki
Önkormányzata

5.

4. partner

Told Község Önkormányzata

Község A Mezőgazdasági Mintaprojekt
Ártándot
érintő
elemeinek
megvalósítása
A Mezőgazdasági Mintaprojekt
Bojtot
érintő
elemeinek
megvalósítása

Község A Mezőgazdasági Mintaprojekt
Nagykerekit érintő elemeinek
megvalósítása
A Mezőgazdasági Mintaprojekt
Toldot
érintő
elemeinek
megvalósítása

4./ A Partnerek a Vezető Partner által elnyert pályázati támogatásból az alábbi módon és
mértékben részesülnek:
Szervezet neve
1.

Vezető Partner

Biharkeresztes
Önkormányzata

A pályázatban igényelt összeg
Város 78 397 740 Ft
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2.

1. partner

3.
4.

2. partner
3. partner

5.

4. partner

Ártánd
Község
Önkormányzata
Bojt Község Önkormányzata
Nagykereki
Község
Önkormányzata
Told Község Önkormányzata

13 348 399 Ft
14 751 930 Ft
37 137 940 Ft
7 805 835 Ft

5./ A Vezető Partner köteles a projekt folytán létrejövő kisértékű vagyontárgyak
tulajdonjogát ingyenesen azoknak a partnereknek a tulajdonába adni, akik az őket érintő
projektelem megvalósítása érdekében igényelték.
A projekt megvalósítása során a Támogatók által biztosított támogatás felhasználásával
létrejövő vagyontárgyakra a projekt időtartama alatt, valamint a projekt záró időpontjától
számított 5 évig elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az átruházás tilalma nem
vonatkozik a vagyontárgyak partnereknek történő ingyenes használatba adásának esetére.
6./ A partnerségből – a Vezető Partner kivételével – bármely tag szabad elhatározása szerint
kiválhat. Kiválás esetén azonban a tag köteles a Vezető Partnernek a kiválás időpontjától
számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel hiánytalanul, tételesen írásban
elszámolni, illetve az általa végzett szakmai munkáról beszámolni.
Kiválás esetén a tag köteles a használatába – a jelen együttműködési megállapodás keretében
– ingyenesen kapott vagyontárgyat a Vezető Partnernek haladéktalanul visszaszolgáltatni, aki
köteles azt a projekt céljaira továbbra is felhasználni.
7./ A Vezető Partner köteles a partnerségből kizárni azt a tagot, akinek működése a projekt
megvalósítását akár pénzügyi akár szakmai szempontból veszélyezteti. A kizárás indokairól a
Vezető Partner köteles a Támogatási szerződésben meghatározott Támogatókat
haladéktalanul írásban tájékoztatni. Kizárás esetén a kiválásra vonatkozó, a 6./ cikkelyben
leírt rendelkezések érvényesek.
8./ A Támogatók irányába a partnerség minden tagjának működéséért, valamint a támogatás
szabályszerű és szerződésszerű felhasználásáért a Vezető Partner tartozik felelősséggel. Ez a
rendelkezés nem érinti a partnerek azon jogát, hogy a felelősség módját és mértékét egymás
közötti viszonyukban szabályozzák. Bármely tag által elkövetett pénzügyi vagy szakmai
szabálytalanságért, jogszabálysértésért, a Támogatási szerződéssel és annak mellékleteivel
ellentétes működéséért a Vezető Partner korlátlanul felel a támogatók irányába.
9./ Jelen együttműködési megállapodás a pályázati dokumentáció elválaszthatatlan részét
képezi. Az együttműködési megállapodásnak az alulírott felek által elfogadott módosítása
csak írásban lehetséges, és a módosítás csak abban az esetben és meghatározott időpontban
lép hatályba, amikor a módosítást az együttműködő felek egyhangúan, írásban jóváhagyták.
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10./ Alulírott Felek kijelentik, hogy a pénzügyi és szakmai szabályokat magukra kötelező
erejűnek tekintik.
Dátum, 2011. szeptember 19.

Vezető Partner
Barabás Ferenc
polgármester
Biharkeresztes Város Önkormányzata
Bélyegző
Partner (1)

Partner (2)

Partner (3)

Partner (4)

Benkő Sándor
polgármester

Vass Mária
polgármester

Zilai Károly
polgármester

Béres Barnabás
polgármester

Ártánd Község
Önkormányzata

Bojt Község
Önkormányzata

Nagykereki Község
Önkormányzata

Told Község
Önkormányzata

Bélyegző

Bélyegző

Bélyegző

Bélyegző

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselő-testületeket, szavazzanak, elfogadják-e a
„Mezőgazdasági földutak rendbetétele mintaprogram” megvalósítására vonatkozó
együttműködési megállapodást
Biharkeresztes Város képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
250/2011. (IX. 19.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mezőgazdasági földutak
rendbetétele
mintaprogram”
megvalósítására
vonatkozó
együttműködési
megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. szeptember 19.

Ártánd Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
119/2011. (IX. 19.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mezőgazdasági földutak
rendbetétele
mintaprogram”
megvalósítására
vonatkozó
együttműködési
megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. szeptember 19.

Bojt Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
87/2011. (IX. 19.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mezőgazdasági földutak
rendbetétele
mintaprogram”
megvalósítására
vonatkozó
együttműködési
megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
2011. szeptember 19.

Nagykereki Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
111/2011. (IX. 19.) számú NKÖK határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mezőgazdasági földutak
rendbetétele
mintaprogram”
megvalósítására
vonatkozó
együttműködési
megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2011. szeptember 19.

Told Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
98/2011. (IX. 19.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mezőgazdasági földutak
rendbetétele
mintaprogram”
megvalósítására
vonatkozó
együttműködési
megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2011. szeptember 19.
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Melléklet a
250/2011. (XI. 19.) számú BVKt határozathoz
119/2011. (IX. 19.) számú ÁKt határozathoz
87/2011. (IX. 19.) számú BKt határozathoz
111/2011. (IX. 19.) számú NKÖK határozathoz
98/2011. (IX. 19.) számú TKt határozathoz:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Jelen együttműködési megállapodás aláírásával az alulírott felek partnerségre
lépnek egymással azzal a céllal, hogy közösen nyújtsanak be „ Közfoglalkoztatási
Mintaprogramok” keretében Mezőgazdasági földutak rendbetétele mintaprojektet.
Az együttműködési megállapodás aláírásával a Felek kifejezik azon szándékukat, hogy a
projekt megvalósításában együttműködnek.

1./ A partnerség vezetője és koordinátora a pályázatot benyújtó szervezet, egyben a támogatási
szerződés kedvezményezettje a Vezető Partner. A Vezető Partner felelős a partneri viszony
fenntartásáért és megfelelő működtetéséért. A projekt megvalósítása tekintetében a Vezető
Partner kizárólagos felelősséggel tartozik.
2./ A partnerség tagjai az alábbi listán szereplő települési önkormányzatok, melyek a jelen
megállapodás értelmében részt vállalnak a Pályázat által kitűzött cél(ok) a Pályázatban
megadott munkaterv, pénzügyi terv, ütemterv és költségvetés szerinti megvalósításában.
Szervezet neve
1.

Vezető Partner

2.

1. partner

3.
4.

2. partner
3. partner

5.

4. partner

Meghatalmazott képviselő neve
Város Barabás Ferenc polgármester

Biharkeresztes
Önkormányzata
Ártánd
Község
Önkormányzata
Bojt Község Önkormányzata
Nagykereki
Község
Önkormányzata
Told Község Önkormányzata

Benkő Sándor polgármester
Vass Mária polgármester
Zilai Károly polgármester
Béres Barnabás polgármester

3./ A projekt végrehajtása érdekében a partnerek vállalják, hogy a következő feladatokat a
Pályázatban foglalt munkatervnek, pénzügyi tervnek és ütemtervnek megfelelően elvégzik:
Szervezet neve
1.

Vezető Partner

Biharkeresztes

Vállalt feladatok
Város Mezőgazdasági

földutak
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Önkormányzata

rendbetétele
mintaprojekt
elkészítése,
a
megvalósítás
koordinálása, elszámolás
A Mezőgazdasági Mintaprojekt
Biharkeresztest érintő elemeinek
megvalósítása
Község A Mezőgazdasági
földutak
rendbetétele mintaprojekt
Ártándot
érintő
elemeinek
megvalósítása

2.

1. partner

Ártánd
Önkormányzata

3.

2. partner

Bojt Község Önkormányzata

4.

3. partner

Nagykereki
Önkormányzata

5.

4. partner

Told Község Önkormányzata

A
Mezőgazdasági
földutak
rendbetétele mintaprojekt
Bojtot
érintő
elemeinek
megvalósítása

Község A
Mezőgazdasági
földutak
rendbetétele mintaprojekt
Nagykerekit érintő elemeinek
megvalósítása
A
Mezőgazdasági
földutak
rendbetétele mintaprojekt
Toldot
érintő
elemeinek
megvalósítása

4./ A Partnerek a Vezető Partner által elnyert pályázati támogatásból az alábbi módon és
mértékben részesülnek:
Szervezet neve
1.

Vezető Partner

2.

1. partner

3.
4.

2. partner
3. partner

5.

4. partner

A pályázatban igényelt összeg
Város 79 742 395 Ft

Biharkeresztes
Önkormányzata
Ártánd
Község
Önkormányzata
Bojt Község Önkormányzata
Nagykereki
Község
Önkormányzata
Told Község Önkormányzata

5 551 050 Ft
6 923 795 Ft
9 856 640 Ft
5 651 340 Ft

5./ A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során létrejövő
nagyértékű vagyontárgyak feletti rendelkezési jog elsődlegesen a Vezető Partnert illetik.
A Vezető Partner a projekt folytán létrejövő nagyértékű vagyontárgyakat az alábbi
feltételekkel és módon bocsátja ingyenesen a projektben résztvevő minden partner
használatába:
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Partner

Vagyontárgy
megnevezése

Ártánd

Talajsimító
aprítógép

Használatba
adásának módja

Használatba
adásának
feltételei
Rendeltetésszerű
használat.
Működőképes
állapotban
történő
visszaadás
Vezető Partner
számára.

és Vezető partner
részére írásbeli
igénybejelentés
alapján,
a
tervezett
használatba
vételt
megelőzően
2
héttel
Bojt
Talajsimító
és Vezető partner Rendeltetésszerű
aprítógép
részére írásbeli használat.
igénybejelentés
Működőképes
alapján,
a állapotban
tervezett
történő
használatba
visszaadás
vételt
Vezető Partner
megelőzően
2 számára.
héttel
Nagykereki
Talajsimító
és Vezető partner Rendeltetésszerű
aprítógép
részére írásbeli használat.
Működőképes
igénybejelentés
alapján,
a állapotban
tervezett
történő
használatba
visszaadás
vételt
Vezető Partner
megelőzően
2 számára.
héttel
Told
Talajsimító
és Vezető partner Rendeltetésszerű
aprítógép
részére írásbeli használat.
igénybejelentés
Működőképes
alapján,
a állapotban
tervezett
történő
használatba
visszaadás
vételt
Vezető Partner
megelőzően
2 számára.
héttel
A Vezető Partner köteles a projekt folytán létrejövő kisértékű vagyontárgyak tulajdonjogát
ingyenesen azoknak a partnereknek a tulajdonába adni, akik az őket érintő projektelem
megvalósítása érdekében igényelték.
A projekt megvalósítása során a Támogatók által biztosított támogatás felhasználásával
létrejövő vagyontárgyakra a projekt időtartama alatt, valamint a projekt záró időpontjától
számított 5 évig elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az átruházás tilalma nem
vonatkozik a vagyontárgyak partnereknek történő ingyenes használatba adásának esetére.
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6./ A partnerségből – a Vezető Partner kivételével – bármely tag szabad elhatározása szerint
kiválhat. Kiválás esetén azonban a tag köteles a Vezető Partnernek a kiválás időpontjától
számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel hiánytalanul, tételesen írásban
elszámolni, illetve az általa végzett szakmai munkáról beszámolni.
Kiválás esetén a tag köteles a használatába – a jelen együttműködési megállapodás keretében
– ingyenesen kapott vagyontárgyat a Vezető Partnernek haladéktalanul visszaszolgáltatni, aki
köteles azt a projekt céljaira továbbra is felhasználni.
7./ A Vezető Partner köteles a partnerségből kizárni azt a tagot, akinek működése a projekt
megvalósítását akár pénzügyi akár szakmai szempontból veszélyezteti. A kizárás indokairól a
Vezető Partner köteles a Támogatási szerződésben meghatározott Támogatókat
haladéktalanul írásban tájékoztatni. Kizárás esetén a kiválásra vonatkozó, a 6./ cikkelyben
leírt rendelkezések érvényesek.
8./ A Támogatók irányába a partnerség minden tagjának működéséért, valamint a támogatás
szabályszerű és szerződésszerű felhasználásáért a Vezető Partner tartozik felelősséggel. Ez a
rendelkezés nem érinti a partnerek azon jogát, hogy a felelősség módját és mértékét egymás
közötti viszonyukban szabályozzák. Bármely tag által elkövetett pénzügyi vagy szakmai
szabálytalanságért, jogszabálysértésért, a Támogatási szerződéssel és annak mellékleteivel
ellentétes működéséért a Vezető Partner korlátlanul felel a támogatók irányába.
9./ Jelen együttműködési megállapodás a pályázati dokumentáció elválaszthatatlan részét
képezi. Az együttműködési megállapodásnak az alulírott felek által elfogadott módosítása
csak írásban lehetséges, és a módosítás csak abban az esetben és meghatározott időpontban
lép hatályba, amikor a módosítást az együttműködő felek egyhangúan, írásban jóváhagyták.
10./ Alulírott Felek kijelentik, hogy a pénzügyi és szakmai szabályokat magukra kötelező
erejűnek tekintik.
Dátum, 2011. szeptember 19.
Vezető Partner
Barabás Ferenc
polgármester
Biharkeresztes Város Önkormányzata
Bélyegző
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Partner (1)

Partner (2)

Partner (3)

Partner (4)

Benkő Sándor
polgármester

Vass Mária
polgármester

Zilai Károly
polgármester

Béres Barnabás
polgármester

Ártánd Község
Önkormányzata

Bojt Község
Önkormányzata

Nagykereki Község
Önkormányzata

Told Község
Önkormányzata

Bélyegző

Bélyegző

Bélyegző

Bélyegző

2. Különfélék

 Felvetések, hozzászólások
Harsányi Csaba képviselő: Az előző napirendhez kapcsolódik a hozzászólása. Véleménye
szerint a 4 és 8 órában alkalmazandóknál figyelembe kell venni, kik hogyan dolgoztak. Akik
kevésbé, azokat 4 órában kell foglalkoztatni. Ki az, aki ténylegesen dolgozott.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Nézzék azt is ki családos, azért már van
tapasztalat, szépen le lehet egyeztetni.
Barabás Ferenc polgármester: Reményei szerint sikeresen meg tudják valósítani a programot.
Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a
képviselő-testületek együttes ülését bezárta.
kmft.
Barabás Ferenc
polgármester

Benkő Sándor
polgármester

Vass Mária
polgármester

Zilai Károly
polgármester

Béres Barnabás
polgármester

Árgyelán Andrea
jegyző megbízásából:
Dr. Nagy Csaba
aljegyző
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