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EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött egyrészről:  

név: Szentendre Város Önkormányzata  

székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 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 Füzespark 12-14-16-18-20. szám alatt található Társasház  

képviseli: Priester Gábor közös képviselő 

mint Társasház – továbbiakban: Társasház  

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 

 

1. Szentendre Város Önkormányzata által az iparosított technológiával épült 

lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása és a lakóépületek környezete 

felújításának támogatására kiírt pályázati felhívásra az Önkormányzati és 

Területfejlesztési Minisztériumhoz beadott, a Társasházat érintő pályázat állami 

támogatást nyert.  

2. A pályázat adatai: pályázati azonosítószám: LKFT-2006-LA-2-06-11-19;  2794/1, 

2794/2 hrsz-ú 2000 Szentendre, Füzespark 12-14-16-18-20. szám alatt található 

Társasház külső hőszigetelési munkái, beruházás teljes költsége: 38.736.000 Ft, 

elnyert állami támogatás: 12.912.000 Ft.  

3. A Társasház által vállalt önrész: 22.639.941 Ft, melyből … Ft hitel és … Ft a 

Társasház számláján rendelkezésre álló, a beruházás céljára szolgáló, meglévő 

pénzeszköz. A Társasház az Önrészt … napjáig az Önkormányzat … számú 

számlájára utalja. 

4. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 222/2007. (VI. 26.) Kt. sz. 

határozatában a Társasház támogatására 3.184.059 Ft összeget szavazott meg, mely 

összeget a Társasház kamattámogatásként vagy az önrészt csökkentő, egyösszegű 

támogatásként igényelhet. 

5. Felek a pályázatban meghatározott műszaki tartalom megvalósítása érdekében az 

alábbiak szerint együttműködnek. 

6. Társasház – tekintettel a Magyar Lakás Innovációs Kht. 2007. augusztus 15-i levelére 

is - saját költségén és felelősségére ajánlatkérőként teljes körűen lefolytatja a 

kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési - vagy amennyiben a közbeszerzésekről 

szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései alapján a közbeszerzési eljárás 

lefolytatása nem indokolt – az egyéb versenyeztetési eljárást, beleértve a megfelelő 

szakértők biztosítását is és annak eredményeként a kivitelezővel megrendelőként 

megköti a vállalkozási szerződést, valamint biztosítja a beruházáshoz a beruházás 

lebonyolítót, műszaki ellenőrt a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint, az ott 

meghatározott feladatokkal.  

7. Önkormányzat a kivitelező kiválasztásában nem vesz részt, annak jogszerűségéért, 

illetőleg a kivitelezés során bármely fél esetleges szerződés-, vagy jogellenes 
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magatartásáért felelősséget nem vállal. 

8. A Társasház a projekt előrehaladásáról, a pályázati cél megvalósulásáról az állami 

támogató szervezet és az Önkormányzat számára az általuk kért beszámolókhoz az 

adatokat határidőben, a kért tartalommal elkészíti, a kért dokumentumokat határidőben 

összeállítja és lehetővé teszi az esetleges ellenőrzések zökkenőmentes lebonyolítását  

valamint minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az 

Önkormányzat az állami támogató szervezettel megkötendő támogatási szerződésben 

foglalt valamennyi feladatának határidőben, maradéktalanul eleget tehessen. Társasház 

az ezen pontban foglalt kötelezettségeinek elmulasztásából eredő bármely felet ért 

kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.  

9. A támogató szervezet az állami támogatást az Önkormányzat … számú számlájára 

utalja.  

10. A Társasház és a beruházás kivitelezője által megkötendő vállalkozási szerződésben 

meghatározott műszaki részteljesítés kivitelezése szerződésszerű teljesítésének 

műszaki ellenőr általi igazolását követően az Önkormányzat részszámla ellenében, a 

részteljesítést követő 30 napon belül átutalja az ellenszolgáltatást közvetlenül a 

kivitelező vállalkozó számlájára. A részszámlát a részteljesítést követő 5 napon belül 

vállalkozónak be kell nyújtani a teljesítésigazolással együtt az Önkormányzat részére.    

11. Az állami, valamint az önkormányzati támogatás a teljes beruházás kivitelezése 

szerződésszerű végteljesítésének műszaki ellenőr általi igazolását követően, 

végszámla ellenében, a teljesítést követő 30 napon belül kerül átutalásra az 

Önkormányzat részéről, közvetlenül a kivitelező vállalkozó számlájára. A végszámlát 

a végteljesítést követő 5 napon belül vállalkozónak be kell nyújtani a 

teljesítésigazolással együtt az Önkormányzat részére.    

12. Társasház gondoskodik arról, hogy a 10-11. pontban meghatározott vállalkozót terhelő 

kötelezettségeket a kivitelezési vállalkozási szerződés tartalmazza. 

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

14. 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.  

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

Bíróság és a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

16. Szentendre Város Önkormányzatának polgármestere Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 269/2007. (IX.11.) Kt. számú határozata alapján jogosult a 

jelen szerződés aláírására. 

17. 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  Priester Gábor 

polgármester jegyző  Közös képviselő 

Szentendre Város Önkormányzata  Társasház 

 


