
 1 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött egyrészről:  

név: Szentendre Város Önkormányzata  

székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

PIR törzsszám: 395368 

KSH azonosító: 1315440 

adószám: 15395364-2-13 

bank: Raiffeisen Bank Zrt. 

számlaszám: 12001008-00122568-00100003 

képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 

– továbbiakban: Önkormányzat  

 

másrészről: 

név: Szentendre Rózsa út 2., Rózsa köz 1-2-3-4-5-6. alatt található és Szentendre, Füzespark 

12-14-16-18-20. szám alatt található Társasház  

képviseli: … közös képviselő 

mint Társasház – továbbiakban: Társasház  

 

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 

 

1. Társasház az Önkormányzat közreműködésével az iparosított technológiával épült 

lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása és a lakóépületek környezete 

felújításának támogatására kiírt pályázat nyertese. 

2. Felek a pályázatban meghatározott műszaki tartalom megvalósítása érdekében 

együttműködnek. 

3. Társasház saját költségén és felelősségére biztosítja a kivitelező kiválasztását célzó 

közbeszerzési eljárásban a közbeszerzés tárgya szerinti, szakirányú felsőfokú 

végzettséggel rendelkező szakértőt, beruházás lebonyolítót, műszaki ellenőrt az építési 

beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. 

(V.21.) Korm. rendelet 5-6. §-ban foglaltak szerint, az ott meghatározott feladatokkal. 

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértő ellátja Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testület 101/2007. (IV.10.) Kt. sz. határozatával elfogadott Közbeszerzési 

Szabályzatának (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) V.6. pontjában foglalt 

feladatokat is. 

4. Felek a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési 

Szabályzat rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

5. Társasház a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lebonyolítása előtt 

Önkormányzat részére átutalja a pályázatban vállalt önrész teljes összegét, mely a 

közbeszerzési eljárás megindításának feltétele. 
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6. Önkormányzat biztosítja a pénzügyi szakértőt és a hivatalos közbeszerzési tanácsadót 

a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárásban. 

7. Önkormányzat a 222/2007. (VI.12.) Kt. sz. határozattal pontosított 145/2006. (VI.13.) 

Kt. sz. határozatnak megfelelő támogatást nyújtja a beruházás sikeres megvalósítása 

érdekében. 

8. Önkormányzat a beruházás lebonyolítóval együttműködve közreműködik a pályázattal 

kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolításában, a támogatás lehívásában, a 

vállalkozói díj megfizetésében és az elszámolásban. 

9. Jelen szerződés csak írásban módosítható, vagy szűntethető meg. 

10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, 

különösen Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az iparosított 

technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának 

támogatási rendszeréről szóló 3/2007. (I.17.) Önk. számú rendeletének és Szentendre 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2007. évi 

költségvetésről szóló 9/2007. (II.20.) Önk. számú rendeletének rendelkezései az 

irányadóak.  

11. Felek esetleges jogvitájuk elbírálására – hatáskörtől függően – a Szentendrei Városi 

Bíróság és a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

12. Szentendre Város Önkormányzatának polgármestere Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 222/2007. (VI.12.) Kt. számú határozata alapján jogosult a 

jelen szerződés aláírására. 

13. A közös képviselő a Társasház Közgyűlésének felhatalmazása alapján jogosult a jelen 

szerződés aláírására. 

Felek a jelen szerződést, mint ügyleti akaratukat minden tekintetben megfelelően rögzítő 

dokumentumot - a képviseletre vonatkozó szabályok figyelembe vételével - jóváhagyólag 

írják alá. 

 

Szentendre, 2007. 

 

 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár  Ildikó   

polgármester jegyző   

Szentendre Város Önkormányzata  Társasház 

 

 

  
 

 


