
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. július
6. napján megtartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit, és
Németh Lajos tagok.

Igazoltan van távol: Varga Márta és Kovács Gyula testületi tagok

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője.

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 testületi
tag közül 5 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére.
A Képviselő-testület a napirendre vonatkozó polgármesteri javaslatot vita nélkül,
egyhangúlag elfogadta.

I. Napirend:

Előterjesztés az ÉAOP-3.1.3/A-11 „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című
pályázat benyújtásáról. (írásban)
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Nagy Szilárd polgármester: Némi változással osztottuk ki az előterjesztést, ezzel az
egy napirenddel kapcsolatban, ennek oka az, hogy Martfű Város Önkormányzata is
ugyanezt a napirendet tárgyalja, és kértek egy pontosítást, ez pedig az összeg, amit
ki kellene fizetnünk még ebben az évben, amely 2.325.000.-Ft-ról szól.

Dr. Fekete Nóra jegyző: A másik kérése Martfű Város Önkormányzatának az, hogy
egy megállapodás szülessen Kengyel Község Önkormányzata és Martfű Város
Önkormányzata között, mégpedig a konkrét megelőlegezett összeggel kapcsolatban,
ami 4.650.000.-Ft-ot jelent ebben az évben. Ez a pályázat benyújtása előtt felmerülő
előzetes költségek összege, tehát a két település 50-50 %-ban fizetné meg, és hogy
ha a pályázat nyertessé válik, akkor - Martfű Város polgármesterének kérése - ezt az
önrészt vizsgálja utólagosan felül a két Képviselő-testület, tehát maga a kerékpárút
megépítésének arányában kerüljön a költség felülvizsgálatra és elszámolásra.

Nagy Szilárd polgármester: Ezzel a változással megtárgyalhatjuk-e ezt a napirendi
pontot, kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet.

Nagy Szilárd polgármester:Megállapítom, hogy testületünk határozatképes, és ebben
a formában megtárgyalhatjuk ezt a napirendi pontot.
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A már oly sokat emlegetett kerékpárútról szól ez a mai testületi ülés. Nagyon
szeretném elmondani, hogy ez az első olyan lehetőség, amikor négy számjegyű út
mellett is támogat az Európai Unió kerékpárutat, eddig még nem volt ilyen. Ez a
beruházás számunkra különös jelentőséggel bír, hiszen amennyiben létrejön, úgy
összeköti Kengyelt és Bagi-majort, és számunkra talán ezért még fontosabb, mint
hogy Martfűvel is összekapcsolódunk. Az Európai Unió tizenkettő kerékpárút
megépítését támogatja a mi régiónkban és ha így haladnak a tárgyalások, akkor az
elsők között adhatjuk be pályázatunkat, és jó esélyünk van arra, hogy meg is
nyerjük.
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy vitassa meg ezt a napirendi pontot, és
lehetőség szerint fogadja el.

Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Nagy Szilárd polgármester: Kérem, hogy aki támogatja a kerékpárút megépítését
közösen Martfű Város Önkormányzatával, azt kérem, hogy szavazatával erősítse
meg.

Megállapítom, hogy Képviselő-testületünk 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatja
az előterjesztést.

A Képviselő-testület 5 igenlő szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:

55/2011.(VII.06.) számú Kt. H a t á r o z a t

Az ÉAOP-3.1.3/A-11 „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázat
benyújtásáról.

1. Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az ÉAOP-
3.1.3/A-11. „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázat
benyújtását, Kengyel-Martfű kerékpárút megépítésére.

2. A határozat mellékletét képező konzorciumi megállapodás aláírására
felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert.

3. A pályázat benyújtását előkészítő költséget a 2.325.000,-Ft-ot, -- azaz
Kettőmillió-háromszázhuszonöt 00/100 forintot -- a 2011. évi beruházási célú
tartalékból rendelkezésre bocsátja, amelyet a költségvetési rendeletben át kell
vezetni.

Erről értesülnek:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár
4. Martfű Város Önkormányzata
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Melléklet az 55/2011. (VII.6.) Kt. határozathoz

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Pályázat benyújtására

1.) Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) aláírásával a 2.) pontban meghatározott szerződő felek
konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy az Észak-alföldi Operatív
Program keretében Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése pályázati
felhívásra az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
4028 Debrecen, Simonyi u. 14. közreműködő szervezethez pályázatot
nyújtsanak be és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt pályázati célt
közös együtt működéssel megvalósítsák.
A pályázat címe: ÉAOP-3.1.3/A-11 „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése”
(a továbbiakban: Pályázat)

2.) A konzorcium tagjai (a továbbiakban: Tagok) az alább felsorolt intézmények,
szervezetek és személyek, akik az 1.) pontban megjelölt pályázatban
meghatározott cél(ok) megvalósításában a Pályázatban foglalt cselekvési és
pénzügyi ütemtervnek, valamint a költségvetésnek megfelelően a jelen
Megállapodás keretei között részt vállalnak:

(Szervezet neve): Kengyel Község Önkormányzata
Postacím: 5083 Kengyel, Szabadság u. 10.
Azonosító szám: (törzs-szám/cégjegyzékszám):
Adószám: 15-410034-2-16
Aláírásra jogosult képviselője: Nagy Szilárd polgármester

(Szervezet neve): Martfű Város Önkormányzata
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám törzs-szám/cégjegyzékszám):
Adószám:
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Kiss Edit polgármester

A konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Kengyel
Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Vezető) választják.

3.) A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219 §-a és a 222. §-a alapján
meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a Pályázatot aláírja,
a közreműködő szervezethez benyújtsa és a Pályázat elbírálása során a
közreműködő szervezettel szemben a konzorciumot képviselje.
A Tagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban
foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
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4.) A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok köztelezettséget vállalnak arra,
hogy a Pályázat támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint
megvalósítsák, és ennek érdekében együttműködnek.

5.) Tagok kijelentik, hogy a pályázati kiírás részét képező „Konzorciumi
együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt
megvalósítására” című dokumentumot ismerik és a Pályázat támogatása
esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a Pályázatban és a Pályázatról
döntést hozó szerv döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek.

6.) Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletét képezi.

7.) Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban,
illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi megállapodást
kötnek.

A Tagok a Megállapodást átolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium vezetője: Konzorciumi tag:

Nagy Szilárd Dr. Kiss Edit
polgármester polgármester

Kengyel Község Önkormányzata Martfű Város Önkormányzata

Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a
megjelenést, az ülést berekeszti.

Kmf.

(: Nagy Szilárd :) (: Dr. Fekete Nóra :)
polgármester jegyző


