A Képviselő-testület 262/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozatának melléklete
1. sz. melléklet
A Felhívás 7. számú szakmai melléklete
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási kérelem benyújtására
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a
2.pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program keretében a Szemléletformálási programok (KEHOP5.4.1)felhívásra(a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem
támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.
A támogatási kérelem címe:
Szemléletformáló programok megvalósítása Mezőkovácsháza Város településen
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek,
akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a
támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:
Szervezet, személy neve:

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

Postacím:

5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

Székhely:

5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

Azonosító szám (törzs- 725228
szám/cégjegyzékszám):
Adószám:

15725228-2-04

Aláírásra
képviselője:

jogosult Varga Gusztáv polgármester

Aláírásra
adóazonosító jele:

jogosult 8323293368

Szervezet, személy neve:

Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület

Postacím:

5663 Medgyesbodzás, Ktr 013/20

Székhely:

5663 Medgyesbodzás, Ktr 013/20

Azonosító szám (törzs- 04-02-0002741
szám/cégjegyzékszám):
Adószám:

18393938-2-04

Aláírásra
képviselője:

jogosult Ruck Márton

Aláírásra
adóazonosító jele:

jogosult 8361933468

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Mezőkovácsháza Város
Önkormányzatát (a továbbiakban Vezető-t) választják.
3.Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és
6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja,
benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje.
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra
nézve kötelezőnek ismerik el.
A Tagok kijelentik, hogy jelen Megállapodás hatálya alatt keletkezett meghatalmazást a mezőgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás

egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28/B. §-ban előírtak szerint az Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített nyomtatványon legkésőbb a támogatási kérelem
benyújtásának napjáig bejelentik
4.Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem
támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében
együttműködnek.
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási kérelem
támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a támogatási
kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek.
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a
Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
8. A Tagok egyéb megállapodásai:
• konzorciumvezető (önkormányzat) kötelezettséget vállal a pályázat előkészítésére, beadására,
megvalósítására
• konzorciumi tag(Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület) kötelezettséget vállal a pályázat
benyújtását lehetővé tevő megvalósíthatósági tanulmány ingyenes elkészítésére, a pályázat
ingyenes elkészítésére, a projekt megvalósítás ingyenes segítésére, a kifizetési kérelmek
szakértői támogatására
• A felek kinyilvánítják, hogy a szemléletformáló programmal segítik, a Calendula-terv
megvalósulását
• konzorciumi tag (Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület) kötelezettséget vállal a térségi
innovációs verseny megszervezésére, lebonyolítására
• konzorciumi tag (Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület) kötelezettséget vállal a térségben
megvalósuló szemléletformáló kampányok koordinálására, Helyi Fejlesztési Stratégiának
megfelelés biztosítására,
• a konzorciumi tagok együttműködésének a konzorcium vezető magatartására visszavezethető
ellehetetlenülése esetén a konzorciumi tag (Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület) a pályázat
előkészítési munkájáért 500 000Ft + ÁFA díjazásra jogosult.
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