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A 34/2008.(I.22.) Kt. sz .határozat melléklete 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.) 

székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 54. 

telefon: 26/503-300 

telefax: 26/310-726 

adószám: 15395364-2-13 

önkormányzati  

azonosító: 395368 

KSH szám: 1315440 

képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 

a továbbiakban Önkormányzat 

másrészről 

PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság  

székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Képviseli: Kretschmer István ügyvezető 

a továbbiakban: PAP-SZIGET Rev N Kft.  

között az alábbi feltételekkel: 

 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2008. (I.22.) Kt. sz. 

határozatában az alábbiakról döntött:  

 

I. sz. Határozati javaslat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. úgy dönt, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében megjelent az 

„Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló 

beruházások” című KMOP-2007-3.2.1/A kódszámú pályázati kiírásra pályázatot nyújt be 

a Pap-sziget Kis-Dunaág revitalizációja érdekében, az alábbi tartalommal: 

2. A pályázat célja: Szentendre Pap-sziget Kis-Dunaág revitalizációja 

      A fejlesztés forrásösszetétele:  önrész:  

 55.000.000 Ft 

pályázati forrás:  500.000.000 Ft 

összesen: 555.000.000 Ft 

3. biztosítja a pályázathoz szükséges önrészt a 2008. évi költségvetésében. 

4. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges 

nyilatkozatok aláírására. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal  

 

II. sz. Határozati javaslat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. úgy dönt, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében megjelent az 

„Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló 
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beruházások” című KMOP-2007-3.2.1/A kódszámú pályázati kiírásra pályázat 

beadásához szükséges önrészt és az összes felmerülő egyéb költséget a Pap-sziget 

Revitalizációjáért Közhasznú Nonprofit Kft által átadott pénzeszköz útján biztosítja. 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen határozat. 1. pontjában meghatározott 

pénzeszköz átadásáról szóló, jelen határozat mellékletét képező szerződést a Pap-sziget 

Revitalizációjáért Közhasznú Nonprofit Kft –vel kösse meg. 

3. a pályázat előkészítését összeállítását, nyertes pályázat esetén annak lebonyolítását, azzal 

kapcsolatos dokumentumok beszerzését, közbeszerzési eljárás lebonyolítását a Pap-sziget 

Revitalizációjáért Közhasznú Nonprofit Kft végzi. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

2. Felek egymással a fenti döntés végrehajtása érdekében együttműködnek a pályázat 

sikere és a pályázati cél megvalósítása érdekében. 

3. A pályázat előkészítését összeállítását, nyertes pályázat esetén annak lebonyolítását, 

azzal kapcsolatos dokumentumok beszerzését, közbeszerzési eljárás lebonyolítását a 

PAP-SZIGET Rev N Kft. végzi. 

4. A PAP-SZIGET Rev N Kft. vállalja a teljes pályázati önrész - 55.000.000 Ft - 

finanszírozását. 

5. A PAP-SZIGET Rev N Kft. vállalja, hogy a pályázati önrészt - 55.000.000 Ft összeget 

- a támogatási szerződés megkötése előtt Szentendre Város Önkormányzata írásbeli 

felhívása és a támogatási szerződés megkötésének várható időpontjáról történő írásos 

tájékoztatása alapján a támogatási szerződés megkötésének várható időpontja előtt 

legalább 10 munkanappal korábban teljes összegben átutalja Szentendre Város 

Önkormányzata felhívásában megjelölt önkormányzati számlára. 

6. Önkormányzat vállalja, hogy a pályázat elkészítéséhez a PAP-SZIGET Rev N Kft. 

részére a rendelkezésére álló adatbázisokból információt szolgáltat, a pályázatot 

benyújtja, valamint képviseli a feleket a pályázat és a megvalósítandó projekt során a 

támogató szervezet felé. 

7. Amennyiben a PAP-SZIGET Rev N Kft. a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit 

nem, vagy nem megfelelően teljesíti, úgy teljes mértékben felel az ebből eredő kárért 

és elmaradt haszonért. 

8. Szerződő felek esetleges jogvitáik eldöntésére – hatáskörtől függően - a Szentendrei 

Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

9. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései 

az irányadók. 

10. Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és 

kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag aláírják. 

 

Szentendre, 2008 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár 

Ildikó 

 Kretschmer István 

Polgármester Jegyző  Ügyvezető 

Szentendre Város Önkormányzata 

 

 PAP-SZIGET Rev N Kft. 
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