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Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. március 12-i ülésére
Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal
Ikt.sz: LMKOH./2195/3/2015.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a települési önkormányzatok országos
viszonylatban is példaértékű együttműködést alakítottak ki a 2014-2020-as időszak
fejlesztéseinek tervezésére. Ennek formai keretét együttműködési megállapodásban (2013.
november 29.) rögzítettük a 2013. december 1. – 2014. szeptember 30. közötti tervezési
időszakra. A tényleges egyeztetéseket a településvezetőkből alakított járási munkacsoportok
végezték, mely eredményeként a települések fejlesztési igényei a megyei szakemberek
segítségével a leendő támogatási rendszernek is megfelelő projektformában kerültek
rögzítésre.
Bács-Kiskun megye a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
keretében 63,23 milliárd Ft támogatást igényelhet. Az előkészítő dokumentumokat 2015.
április elejéig kell benyújtani a Kormány felé, melyet előzőleg a Megyei Közgyűlés hagy
jóvá.
A Megyei Önkormányzat nemcsak a tervezés utolsó simításaihoz ajánlja partnerségét,
hanem a megvalósítási időszakra is. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet is támogatja, hogy a megyei és a települési önkormányzatok a TOP forrást
igénylő projektek kidolgozásában és megvalósításában az előkészítést és a
projektmenedzsmentet közösen végezzék.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat megkereste Önkormányzatunkat és az első
egyeztetés 2015. február 26. napján meg is történt. A Megyei Önkormányzat megállapodás
keretében kívánja a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozóan, a jogszabályban
leírtaknak megfelelően az együttműködést rögzíteni. A megállapodás tervezete az
előterjesztés mellékletét képzi.
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot:
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Határozat-tervezet
... /2015.(...) ÖH
Együttműködési megállapodás megkötése
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun 2020
területfejlesztési programhoz kapcsolódó fejlesztési programok illetve projektek
előkészítésének és megvalósításának összehangolása, a fejlesztési források
felhasználási hatékonyságának növelése érdekében együttműködési megállapodást
költ a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő együttműködési
megállapodást a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal megkösse, és az ehhez
szükséges egyeztetéseket, aláírásokat megtegye.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2015. március 12.
Lajosmizse, 2015. március 2.
Basky András s.k.
polgármester
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Előterjesztés 1. melléklete

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
(Lajosmizse Város Önkormányzata), (Továbbiakban Települési Önkormányzat)
Székhely:..........................
Azonosító szám:…………..........
Adószám: ......................
Aláírásra jogosult képviselője: .................
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 BácsKiskun 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 megvalósítandó projektjeit a Megyei
Önkormányzat közreműködésével készíti elő illetve valósítja meg a következő
feltételekkel:
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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-különn
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, ………………………..

.............................................
Rideg László
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

.............................................
polgármester
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