
Szám: 2-2/2010. 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. április 30-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
A Tolna Megyei Közgyűlés 58/2010. (IV. 30.) közgyűlési 
határozata az „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási 
hálózatok és központjaik fejlesztése (DDOP-2009-3.1.2 
B/2F)” című pályázathoz szükséges konzorciumi 
megállapodás módosításáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Integrált kis- 

és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése 
című pályázat megvalósítására kötött Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodást módosítja. A módosítással 
egységes szerkezetű Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodást a határozat 1. számú melléklete szerint 
jóváhagyja. 

 
2. A Közgyűlés, mint tulajdonos hozzájárulását adja a pályázat 

benyújtásához, annak végrehajtásához és a projekt során 
megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiválásához a 2. 
és 3. számú mellékletben foglalt tartalommal. 

 
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a mellékelt 

konzorciumi megállapodást valamint a tulajdonosi 
hozzájárulásokat aláírja. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Istlstekker Lídia 
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1. sz. melléklet 
KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI 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 a 
Dél-Dunántúli Operatív Program keretében Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és 
központjaik fejlesztése (DDOP-2009-3.1.2.B/2F) pályázati kiírásra VÁTI Nonprofit Kft. Pécsi 
Területi Iroda (7621 Pécs, Rákóczi út 62-64.) közreműködő szervezethez pályázatot nyújtsanak 
be, és a pályázat támogatása eseten az abban foglalt pályázati célt közös együttműködéssel 
megvalósítsák. 
 
A pályázat címe: Gyönki közoktatási integráció létrehozása a vidéki gyerekek egyenlő 
esélyének biztosításáért (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 költségvetésnek megfelelően a 
jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: 
 
Neve: Gyönk Város Önkormányzata (mint a Hegyhát 

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
képviselője) 

Postacím: 7064, Gyönk, Ady Endre u. 562. 
Székhely: 7064, Gyönk, Ady Endre u. 562. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 733382 
OM azonosító 036360 
Adószám: 15414409-2-17 
Aláírásra jogosult képviselője: Fekete József polgármester 
 
Neve: Óvodafenntartó társulás 
Postacím: 7064, Gyönk, Ady Endre u. 562. 
Székhely: 7064, Gyönk, Ady Endre u. 562. 
Azonosító szám (törzs-szám/ cégjegyzékszám): ---- 
OM azonosító OM036235 
Adószám: ---- 
Aláírásra jogosult képviselője: Fekete József elnök 
 
Neve Tolna Megye Önkormányzat Közgyűlése  
Postacím: 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13 
Székhely: 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13 
Azonosító szám (törzs-szám/ cégjegyzékszám): 414005 
Adószám: 15411407-2-17 
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Puskás Imre elnök 
 
 
A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Gyönk Város 
Önkormányzatát (Gyönk, Ady Endre u. 561-562) képviseli Fekete József Polgármester (a 
továbbiakban Vezető) választják. 
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3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 
szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzak 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. 
 
4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Pályázat 
támogatása eseten a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják, 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 eseten az abban foglalt tartalommal, valamint a Pályázatban és a 
Pályázatról döntés hozó szerv döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletet képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a 
projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési Megállapodást kötnek. 
A Tagok a Megállapodást átolvastak, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírtak. 
 
8. A Tagok egyéb Megállapodásai. 
8.a. A konzorciális együttműködés célja: 
A konzorciumban részt vevő szervezetek, intézmények és önkormányzatok az egyenrangúság, 
együttműködés, egymás érdekeinek kölcsönös figyelembe vételére törekvő kompromisszum-
készség elvei mentén működnek együtt. 
A résztvevők sokrétű tapasztalatainak, szakmai és szervezési képességeinek célzott és hatékony 
felhasználása annak érdekében, hogy az általuk jelenleg fenntartott közoktatási intézmények 
(óvodák-általános iskolák-alapfokú művészetoktatási intézmények-gimnázium) gazdaságilag 
optimalizáltan, a normatív és egyedi támogatások lehető leghatékonyabb kihasználásával, a 
Pályázati felhívásban meghatározott céloknak mindenben megfelelő intézményegység jöjjön 
létre.  
 
Gyönk, 2010. április …... 
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Konzorcium vezetője Konzorciumi tag Konzorciumi tag 

      
Gyönk Város Önkormányzata 

(Hegyhát Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás) Óvodafenntartó Társulás 

Tolna Megye Önkormányzat  
Közgyűlése 

      
    
      

Fekete József Fekete József Dr. Puskás Imre 
Név Név Név 

      
      

P.h. P.h. P.h. 

Aláírás dátuma: 2010,………. Aláírás dátuma: 2010,………. Aláírás dátuma: 2010,………. 
 
  

Záradék: 
 
A konzorciumi megállapodást Gyönk Város Képviselő-testülete 90/2009.(IX.10.) számú, Tolna 
Megye Közgyűlése 94/2009.(IX.18.) számú határozatával fogadta el. 
G y ö n k, 2010. április ………. 
 
 
 
 
              Garai László               dr. Bartos Georgina 
           Jegyző, Gyönk                          Főjegyző, Tolna Megyei Önkormányzat 



2. sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS IGAZOLÁS1 
 

(amennyiben a fejlesztendő, felújítandó ingatlan, nem az intézmény fenntartójának 
tulajdonában van, vagy a pályázatot benyújtó szervezet az ingatlanra vonatkozóan 

használati megállapodással rendelkezik) 
 

Alulírott Dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének aláírásra 

jogosult képviselője, mint a Gyönk, Rákóczi Ferenc utca 89-91. (113-114 hrsz) alatti 

épület tulajdonosa hozzájárulok a DDOP-2009-3.1.2/B-09-1f számú pályázati 

kiírás keretében történő „Gyönki közoktatási integráció létrehozása a vidéki gyerekek 

egyenlő esélyének biztosításáért DDOP-3.1.2/B-09-2009-0001” című pályázat 

benyújtásához, annak végrehajtásához és a projekt során megvalósuló 

infrastrukturális fejlesztések aktiváláshoz.  

 

Igazolom továbbá, hogy a fejlesztendő ingatlan, épület a projekt megvalósítási 

időszakának zárásától számított 10 évig közoktatási intézményként történő 

működtetésre rendelkezésre áll. 

 

 
 

 
Kelt: Szekszárd, 2010.április …..  
 
 
 

_______________________ 
Cégszerű aláírás 

(Dr.Puskás Imre, elnök) 
P.H. 

 

                                                
1 A nyilatkozatot releváns feladatellátási helyenként kell kitölteni. 



3. sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS IGAZOLÁS1 
 

(amennyiben a fejlesztendő, felújítandó ingatlan, nem az intézmény fenntartójának 
tulajdonában van, vagy a pályázatot benyújtó szervezet az ingatlanra vonatkozóan 

használati megállapodással rendelkezik) 
 

Alulírott Dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének aláírásra 

jogosult képviselője, mint a Gyönk, Rákóczi Ferenc utca 555. (386-387/1-387/2-388 

hrsz) alatti épület tulajdonosa hozzájárulok a DDOP-2009-3.1.2/B-09-1f számú 

pályázati kiírás keretében történő „Gyönki közoktatási integráció létrehozása a vidéki 

gyerekek egyenlő esélyének biztosításáért DDOP-3.1.2/B-09-2009-0001” című pályázat 

benyújtásához, annak végrehajtásához és a projekt során megvalósuló 

infrastrukturális fejlesztések aktiváláshoz.  

 

Igazolom továbbá, hogy a fejlesztendő ingatlan, épület a projekt megvalósítási 

időszakának zárásától számított 10 évig közoktatási intézményként történő 

működtetésre rendelkezésre áll. 

 

 
 

 
Kelt: Szekszárd, 2010.április ……..  
 
 
 

_______________________ 
Cégszerű aláírás 

(Dr.Puskás Imre, elnök) 
P.H. 

 

                                                
1 A nyilatkozatot releváns feladatellátási helyenként kell kitölteni. 
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