
Abony Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2740. Abony, Kossuth tér 1. 
1000-2/2008.        Tárgy: jkv-i kivonat 
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. 
 
Napirend: Pályázat benyújtása a KMOP -2007-2.3.1/C sz. „Parkolók és csomópontok 
fejlesztése” című pályázati kiírásra 
 

19/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület a lakosság jobb kiszolgálása, a közösségi 
közlekedés előnyben részesítése és környezetvédelmi szempontok 
érvényesítése érdekében úgy dönt, hogy részt vesz a KMOP-2007-
2.3.1/C „Parkolók és csomópontok fejlesztése” című pályázaton. 

 
2. Abony Város Önkormányzat a társönkormányzatokkal, a Budapesti 

Közlekedés-szervező Kht-val és a MÁV Zrt-vel a fenti pályázat 
benyújtására és annak megvalósítására konzorciumot hoz létre. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
konzorciumi együttműködési megállapodás mintája alapján készülő 
megállapodás aláírására. (A pályázat benyújtásának határideje 2008. 
március 10.) 

 
3. Az önkormányzat vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a P+R parkoló 

kivitelezésével kapcsolatos összes elszámolható költségének Abony 
Város Önkormányzatára eső min. 10%-át, mint önerőt biztosítja és azt 
a költségvetésbe betervezi.  

 
4. Az önkormányzat vállalja, hogy – a megvalósult állapotában – a 

létesítményt legalább öt éven keresztül fenntartja és üzemelteti. 
 
Határidő: 2008. március 10. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 
A határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Településfejlesztési Osztály  
Gazdasági Osztály 

                       K.m.f. 

 Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. Dr. Németh Mónika s.k. 
  polgármester jegyző         
         
Kivonat hiteléül: Abony, 2008. február 1. 
 
Darányi Erika 
 jkv. 
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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 a Közép-Magyarországi 1 Operatív Program keretében a KMOP-2007-2.3.1/C 

„Parkolók és csomópontok fejlesztése” 2 pályázati kiírásra Pro Régió Közép-

Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht.3 közreműködő szervezethez 

pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt pályázati célt 

közös együttműködéssel megvalósítsák.  

 

A pályázat címe: Parkolók és csomópontok 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 költségvetésnek megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: 

 

Budapesti Közlekedés-Szervező Kht. 

Postacím: .1068 Budapest, Benczúr u. 41. 

Székhely:........... 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):.......... 

Adószám: ......... 

Aláírásra jogosult képviselője: ................. 

 

MÁV Zrt. 

Postacím: .......... 

Székhely:........... 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):.......... 

Adószám: ......... 

Aláírásra jogosult képviselője: ................. 

 

(szervezet neve) 

Postacím: .......... 

Székhely:........... 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):.......... 

Adószám: ......... 

Aláírásra jogosult képviselője: ................. 

 

(szervezet neve) 

Postacím: .......... 

Székhely:........... 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):.......... 

Adószám: ......... 

Aláírásra jogosult képviselője: ................. 

 

(szervezet neve) 

Postacím: .......... 

Székhely:........... 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):.......... 

Adószám: ......... 

Aláírásra jogosult képviselője: .................4 

 

 

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok (a továbbiakban Vezető) 

választják. 

                                                           
1 Operatív program neve 
2 Pályázati kiírás megnevezése 
3 Annak a közreműködő szervezetnek a neve, akihez a pályázatot be kell nyújtani 
4 A tagok számának megfelelően bővíthető 
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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 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.  

 

4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a Pályázat 

támogatása esetén 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 esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a Pályázatban és a 

Pályázatról döntés 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 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: 

……………………………………………………..5 

 

Konzorcium vezetője 

 

 

.................................... 

……….. 

Név 

.....................................

......... 

Szervezet 

 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

 

…………………………… 

 

konzorciumi tag 

 

 

.....................................

......... 

Név 

.....................................

......... 

Szervezet 

 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

 

…………………………… 

 

konzorciumi tag 

 

 

.....................................

......... 

Név 

.....................................

......... 

Szervezet 

 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

 

…………………………… 

 

konzorciumi tag 

 

 

.............................................. 

Név 

.............................................. 

Szervezet 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

 

…………………………… 

konzorciumi tag 

 

 

.............................................. 

Név 

.............................................. 

Szervezet 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

 

…………………………… 

                                                           
5 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. 
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