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Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 
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Kivonat 

 
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2016. május 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2016.(V.9.) 
HATÁROZATA 

 
Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó 

projekt benyújtására és megvalósítására vonatkozó felhatalmazásról 
 
Önkormányzati Képviselő-testület: 
 

1. Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.1-15. „Barnamezős 
területek rehabilitációja” című felhívás keretében megvalósítandó Barnamezős 
terület rehabilitációja Demecser Városában című projekt benyújtásával 
egyetért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelem 
benyújtásáról szóló a határozat 1. sz. mellékletét képező Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodást és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat 
aláírja, a szükséges intézkedéseket megtegye.   

 
2. Egyetért azzal, hogy a projekt nyertessége esetén, a polgármester a 

támogatásban részesített projekt megvalósításáról szóló Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodást és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat 
aláírja, a szükséges intézkedéseket megtegye.   

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

Váradi László     Dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester          jegyző 

 
A határozatról értesül: 

1.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 
2.) Irattár 

mailto:onkormanyzat@demecser.hu
http://www.demecser.hu/
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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási kérelem benyújtására 

 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával 2. 
pontban  megnevezett  szerződő  felek  konzorciumot hoznak  létre  abból  a  célból,  hogy a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-2.1.1-15 Barnamezős 
területek rehabilitációja 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: Barnamezős terület rehabilitációja Demecser Városában 

 
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 neve: 
Demecser Város Önkormányzata 

Postacím: 4516 Demecser Kétezer-egy tér 1. 

Székhely: 4516 Demecser Kétezer-egy tér 1. 

Azonosító szám (törzs- 

szám/cégjegyzékszám): 

732220 

Adószám: 15732224-2-15 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Váradi László 

 

Szervezet neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 

Azonosító szám (törzs- 

szám/cégjegyzékszám): 

402547 

Adószám: 15402549-2-15 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

dr. Papp Csaba 

 
 

1 Operatív program neve 
2 Felhívás megnevezése 
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A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Demecser 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. 

 

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: 

                                                                                

……………………………………………………..
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konzorcium vezetője 

 
 

.............................................. 
Váradi László polgármester 

Demecser Város Önkormányzata 
 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
dr. Papp Csaba 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzati Hivatal 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 

 

3 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek 
ellentétesek az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők. 

 


