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Előterjesztés 
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében 

 a várostérségi településekkel való együttműködési megállapodás tárgyában 

 

   

  

Tisztelt Képviselő-testület!  

 
Csorvás Város Önkormányzata a „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” 

elnevezésű TOP Plusz-1.3.1-21 azonosítószámú pályázat benyújtása előtt a várostérségi 

településekkel a 2021-2027 közötti tervezési időszakban együttműködési megállapodás 

keretében kívánja rendezni a projekttel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a TOP Plusz 

Városfejlesztési Programterv (továbbiakban: TVP) végrehajtása érdekében. 

 

Az együttműködési megállapodás alapján a várostérségi települések kötelezettséget vállalnak 

arra, hogy a TVP-t az abban foglalt tartalommal és ütemezéssel valósítják meg, ez azt jelenti, 

hogy a megállapodást megkötő települések meghatározott sorrendben és eljárási rendben 

nyújtják be a támogatási kérelmeiket az Irányító Hatóság részére.  

 

Az Önkormányzat a megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik a 

TVP-ben vállalt ütemtervnek a megfelelő előrehaladásáról, a tervezett beruházási projektek 

ütemtervnek a megfelelő benyújtásáról, a források ütemezett lehívásáról vagy helyettesítő 

projektek biztosításáról.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tekintse át az Együttműködési megállapodást és 

fogadja el a határozati javaslatot! 

    

Csorvás, 2022. február 8.  

   

  

  

                                                                                                         

                                                                                                                       Baráth Lajos s.k. 

                                                                                                                       polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HATÁROZATI   JAVASLAT 

 

…./2022.(….) KT. h a t á r o z a t: 

 

1. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a TOP Plusz-1.3.1-21 

azonosítószámú, a „Fenntartható városfejlesztési 

stratégiák támogatása” című pályázat keretében 

megköti a várostérségi településekkel a jelen 

határozat elválaszthatatlan részét képező 

Együttműködési Megállapodást annak érdekében, 

hogy a 2021-2027 közötti tervezési időszakra rögzítse 

a szerződő feleket a projekttel kapcsolatosan 

megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Baráth Lajos 

polgármestert, hogy a jelen előterjesztés mellékletét 

képező Együttműködési Megállapodást az 

Önkormányzat képviseletében aláírja.  

Felelős: Baráth Lajos polgármester 

Határidő: értelem szerint. 
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E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I  M E G Á L L A P O D Á S  
 

amely létrejött  
 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli 
Szarvas Péter polgármester 
 
Csabaszabadi Községi Önkormányzata, 5609 Csabaszabadi, Apácai út 6., képviseli: Szeverényi 
Attiláné polgármester 
 
Csorvás Város Önkormányzata, 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17., képviseli: Baráth Lajos polgármester 
 
Doboz Nagyközség Önkormányzata, 5624 Doboz, Kossuth tér 3., képviseli: Köves Mihály 
polgármester 
 
Gerendás Község Önkormányzata, 5925 Gerendás, Petőfi Sándor utca 2., képviseli: Lengyel Zsolt 
polgármester 
 
Kétsoprony Község Önkormányzata, 5674 Kétsoprony, Dózsa u. 11., képviseli: Völgyi Sándor 
László polgármester 
 
Újkígyós Város Önkormányzata, 5661 Újkígyós, Kossuth utca 41., képviseli: Botyánszki Pál 
polgármester 
 
Telekgerendás Község Önkormányzata, 5675 Telekgerendás, Dózsa György utca 13., képviseli: 
Ránkli Ferenc polgármester 
 
Szabadkígyós Község Önkormányzata, 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7., képviseli: Balogh 
József polgármester 
 
között (együttesen: Felek) az alábbi feltételekkel: 

 

PREAMBULUM: 

Az Együttműködési Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) célja, hogy a 2021-2027 közötti 

tervezési időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében 

meghirdetésre került, TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú felhívás keretében a TOP Plusz Városfejlesztési 

Programterv (továbbiakban: TVP) végrehajtása érdekében meghatározza a Szerződő felek jogait és 

kötelezettségeit. 

 

I. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

Az Együttműködési Megállapodás alapján a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a TVP-t az 

abban foglalt tartalommal és ütemezéssel megvalósítják. 

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által TKR 

kiemelt eljárásrend keretében megjelentetett felhívásokra, a TVP-ben meghatározott ütemterv szerint 

nyújtja be a támogatási kérelmeket.  

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Operatív Program (a továbbiakban: OP) szempontjából 

jogosult városi célcsoport(ok)ra vonatkozóan, az IH által TKR standard eljárásrend keretében 

megjelentetett felhívásokra beérkező támogatási kérelmek kiválasztásában részt vesz, összhangban 

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1058 számú, az Európai Regionális Fejlesztési Alapról 
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és a Kohéziós Alapról szóló rendeletének 11. cikkének (2) bekezdésével. A Felek által kötelezően 

ellátandó, a Preambulumban foglalt feladatokat a Felek az alábbiak szerint valósítják meg: 

1. A Felek a TVP megvalósítása érdekében az IH által TKR kiemelt eljárásrend keretében 

megjelentetett felhívásokra a TVP-ben meghatározott ütemterv szerint támogatási 

kérelme(ke)t nyújtanak be. 

2. A Felek a TVP megvalósítása érdekében lehetőséget biztosíthatnak az OP szempontjából 

jogosult városi célcsoport(ok) számára (pl.: egyházak, civil szervezetek stb.) is támogatási 

kérelmek benyújtására, az IH által TKR standard eljárásrend keretében megjelentetett 

felhívásokra. A felhívás(ok)ra beérkező támogatási kérelmek kiválasztásában a Felek részt 

vesznek az IH felkérésére. A Feleknek a területi kiválasztási kritériumokon keresztül 

lehetősége van meghatározni, hogy a szakmai-műszaki szempontból szükséges 

minimumot teljesített támogatási kérelmek közül a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 

(továbbiakban: FVS) megvalósításához leginkább hozzájáruló projektek részesüljenek 

támogatásban. 

3. A Feleknek gondoskodniuk szükséges a TVP-ben vállalt ütemtervüknek megfelelő 

előrehaladásáról, a tervezett beruházási projektek ütemtervnek megfelelő benyújtásáról, a 

források ütemezett lehívásáról vagy helyettesítő projektek biztosításáról. 

4. A Felek az FVS megvalósításának eredményeiről minden év szeptember 30-ig a 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyv (a továbbiakban: FVS MK) 

4.2 fejezetében található 24. számú táblázatában felsorolt indikátorokról éves előrehaladási 

jelentésben beszámolnak az IH részére. 

A fenti feladatok ellátása során felmerülő olyan körülményekről, amelyek a TVP felülvizsgálatát 

és/vagy módosítását teszik szükségessé, a Felek haladéktalanul tájékoztatják az IH-t. A TVP 

módosítása csak az IH jóváhagyását követően történhet meg. 

1. A FELEK FELELŐSEK: 

1. A TVP, a támogató intézményrendszer által meghatározott formai és tartalmi elvárások 

szerinti megvalósításáért, esetleges szükségszerű felülvizsgálatáért. 

2. Az IH által TKR kiemelt eljárásrend keretében megjelentetett felhívások keretében támogatást 

nyert projektek támogatási szerződés szerinti megvalósításáért. 

3. Az IH által TKR standard eljárásrend keretében megjelentetett felhívások keretében benyújtott 

kérelmek kiválasztásában történő részvételért.  

4. Az FVS végrehajtásának monitoringjáért, az FVS MK 4.2 fejezet 24. táblázata szerinti, 

egységes módszertan alapján mérendő indikátorok mérésével és jelentésével. 

5. A Fenntartható városfejlesztési településegyüttes bizottság létrehozásáról és működtetéséről, 

működési szabályainak megalkotásáról és IH felé történő benyújtásáról. 
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2. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

A TVP módosítása évente legfeljebb két alkalommal kezdeményezhető. A módosítást a Felek az 

alábbi esetekben kezdeményezhetik: 

1. A TVP keretében megvalósítani tervezett beruházási projektek körének pontosítása, 

illetve módosítása esetén. 

2. Ütemtervtől fél évet meghaladó eltérés, elmaradás esetén az IH az ütemterv 

felülvizsgálatára, aktualizálására, és intézkedés megtételére szólíthatja fel a 

települést. 

3. Ütemtervtől való eltérés, elmaradás esetén a Felek is kezdeményezhetik a TVP 

módosítását. 

4. A TVP bármely pontját érintően felmerülő egyéb módosítási igény esetén. 

A módosítás minden esetben az IH jóváhagyásával történhet. 

3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

A Feleknek a TVP végrehajtása során kötelező együttműködnie a támogató intézményrendszerrel. 

Jelen Megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 

Jelen Megállapodás a TVP keretében megvalósuló utolsó projekt záró kifizetési igénylése 

elfogadásának napjával hatályát veszti.  

Ezen Megállapodást bármely Szerződő fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 

azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél súlyosan megszegi a jelen Megállapodásban 

meghatározott kötelezettségét és a mulasztását felszólítás ellenére a felszólításban megjelölt 

határidőn belül sem pótolja. 

Jelen Megállapodás kizárólag a Szerződő felek közös megegyezésével módosítható, a IV. pontban 

foglaltakkal összhangban.  

A Felek valamennyi, a TVP megvalósítása során végzett tevékenysége kapcsán köteles a 2021-2027-

es programozási időszakra meghatározott arculati elemeket alkalmazni. 

Jelen együttműködési megállapodást, amely húsz (20) darab egymással mindenben megegyező 

példányban készült, a Szerződő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

Békéscsaba, 2022. ………………………. …... 

……………………………………………… 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
képviseli Szarvas Péter polgármester 
 
 
………………………………………………. 
Csabaszabadi Községi Önkormányzata 
képviseli: Szeverényi Attiláné polgármester 
 
 
………………………………………………. 
Csorvás Város Önkormányzata 
képviseli: Baráth Lajos polgármester 
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………………………………………………... 
Doboz Nagyközség Önkormányzata 
képviseli: Köves Mihály polgármester 
 
 
……………………………………………….. 
Gerendás Község Önkormányzata 
képviseli: Lengyel Zsolt polgármester 
 
 
……………………………………………….. 
Kétsoprony Község Önkormányzata 
képviseli: Völgyi Sándor László polgármester 
 
 
…………………………………………………. 
Újkígyós Város Önkormányzata 
képviseli: Botyánszki Pál polgármester 
 
 
………………………………………………… 
Telekgerendás Község Önkormányzata 
képviseli: Ránkli Ferenc polgármester 
 
 
………………………………………………… 
Szabadkígyós Község Önkormányzata 
 képviseli: Balogh József polgármester 
 


