Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2009. (II.12) határozata
a „ KUN ÖSSZEFOGÁS” konzorciumi szerződés módosításáról
1.)Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többszörösen módosított 1990.évi LXV. törvény 1 § (6) bekezdésének b. pontja alapján a „
KUN ÖSSZEFOGÁS” konzorciumi szerződést az alábbiak szerint módosítja.
1. A szerződés 6.2(b) pontjában a „pontok”kifejezés helyébe a „pontokról” kifejezés
lép.
2. A szerződés 6.2 pontja az alábbi ponttal egészül ki:
„(l) A Konzorciumi Tanács ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a HármasKerület Jász-Nagykun-Kiskun Kapitányok Tanácsának elnökét,
Azon települések polgármestereit, akikkel a konzorcium együttműködési
megállapodást köt.”
3. A szerződés 6.3. pontja a következő (f) és (g) pontokkal egészül ki:
„(f) Döntés arról, hogy a szerződéshez csatlakozni kívánó harmadik személlyel
szerződést köt-e.
(g) Döntés a Koordinációs Bizottság által előkészített költségvetésről. „
4. A szerződés 6.3. (g) pontjának számozása „6.3.(h)”pontra módosul.
5. A szerződés 6.5 (c) pontja a „konzorcium költségvetésének előkészítése„
kifejezéssel bővül.
6. A konzorciumi szerződés 6.8. (k) pontjának szövegrésze a „kifogást” kifejezéssel
kiegészül.
7. A szerződés 6.8. pontja az alábbi (l) ponttal egészül ki:
„(l) A konzorciumi bizottsági ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni a
Hármas-Kerület (Jász- Nagykun- Kiskun Kapitányok Tanácsának) elnökét,
- Azon települések polgármestereit, akikkel a konzorcium együttműködési
megállapodást köt.”
8. A konzorciumi szerződés 6.9 pontja az alábbi (f) és (g) ponttal egészül ki.
„(f) A konzorciumi tag, a Konzorciumi tanácshoz címzett írásos
nyilatkozatában a konzorciumi tagságáról lemondhat. Lemondás esetén a
kilépő tag a tárgyévi tagdíjat köteles megfizetni.
(g) Lemondás esetén a kilépő tag a szerződés eredményeképpen létrejött
vagyoni és más jellegű előnyökre nem tarthat igényt.”
9. A konzorciumi szerződés az alábbiak szerinti 7. és 8. ponttal egészül ki.
„7. A konzorcium anyagi forrásai és gazdálkodása:
a)





konzorcium bevételei:
szerződés 5.2 pontjában meghatározottak
jogi- és természetes személyek támogatásai, felajánlásai
pályázatokból származó bevételek
egyéb bevételek

b)
A Konzorciumi Bizottság pénzeszközeinek kezelésével bármely
konzorciumi tagot megbízhat. Megbízás esetén a megbízott konzorciumi
tag külön bankszámlát, vagy a meglévő bankszámláján alszámlaszámot

nyithat. A számlán történő pénzmozgásokra a megbízottra vonatkozó
banki és egyéb jogszabályok vonatkoznak azzal, hogy a bármely
kifizetéshez a Bizottság előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges.
c)
A pénzeszközök kezelésével megbízottnak évente beszámolót kell
készíteni a Tanács részére a számlán történő pénzmozgásokról. A
szerződés megszűnése esetén a Konzorcium vagyonával el kell számolni.
8
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármely, a
konzorcium célját érintő pályázat benyújtására lehetőség nyílik és
jellegénél fogva a konzorcium nem jogosult pályázni (nem jogi személy),
abban az esetben a Tanács döntésével lehetőséget biztosítanak arra, hogy
valamely szerződő fél gesztorként pályázzon.”
10. A szerződés 9. pontja a „Titoktartási kötelezettség” címmel egészül ki.
11. A szerződés 10. pontja a következő (c) ponttal egészül ki.
„(c) ha a konzorcium tagjai annak megszűnéséről határoznak.”
12. A Záró rendelkezések című fejezet utolsó szövegrésze az alábbiak szerint
módosul:
„Jelen egységes szerkezetbe foglalt konzorciumi megállapodás módosítást, mint
akaratukkal mindenben egyezőt, szerződő felek jóváhagyólag írták alá.”
2.) Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő testület felhatalmazza Boldog István
polgármestert a módosított konzorciumi szerződés aláírására.
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