
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
European City Facility (EUCF) - Városokkal a városokért pályázat benyújtására 

 

Preambulum 

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. pontban 

megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a „European City Facility 

(EUCF) – Városokkal a városokért” program 2021. március 29-i felhívására (a továbbiakban: felhívás) 

közösen pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat nyertessége esetén az abban foglalt célt közös 

együttműködéssel megvalósítsák. A pályázat kiemelt célja egy közös energiahatékonysági Beruházási 

Koncepció kialakítása. 

A konzorcium neve, a pályázat címe: Élhető Városokért Konzorcium – Fenntartható energetikai 

beruházások ösztönzése Óbuda-Békásmegyer, Újpest és Szentendre területén 

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 foglaltaknak 

megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: 

Szervezet neve: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 

Postacím: 1033 Budapest, Fő tér 3. 

Székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3. 

Azonosító szám (pl. törzsszám): 
735661 

Adószám: 15735667-2-41 

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Kiss László polgármester 
 

Szervezet neve: Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzat 

Postacím: 1041 Budapest, István út 14. 

Székhely: 1041 Budapest, István út 14. 

Azonosító szám (pl. törzsszám): 15735674-8411-321-01   

Adószám: 15735674-2-41 

Aláírásra jogosult képviselője: Déri Tibor polgármester 
 

Szervezet neve: Szentendre Város Önkormányzat 

Postacím: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Azonosító szám (pl. törzsszám): 731290 

Adószám: 15731292-2-13  

Aláírásra jogosult képviselője: Fülöp Zsolt polgármester 

 

3. A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Budapest Főváros III. Kerület, 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat-át (a továbbiakban Vezető) választják. 

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 
6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a pályázatot aláírja, benyújtsa és a 
pályázat elbírálása során a konzorciumot képviselje. A Tagok kijelentik, hogy a pályázatban foglaltakat ismerik, 
és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 



5. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a pályázat nyertessége esetén 
a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek. 

6. Jelen Megállapodás a pályázat mellékletét képezi. 

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a pályázat nem részesül támogatásban, illetve, ha a Tagok a projekt 
megvalósítására a támogató döntést követően újabb megállapodást kötnek a jelen Megállapodás 
megszüntetésével. 

 

8. Kapcsolattartás a Tagok között 

A Szerződő Felek jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodás tekintetében kapcsolattartónak az alábbi 
személyeket jelölik ki: 

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat részéről a kapcsolattartó(k): 

 Név, titulus:  Dr. Horváth Dániel, vezető projektmenedzser 

 E-mail: horvath.daniel@obvf.hu 

 Telefonszám: +36 30 383 7475 

 Név, titulus:  Hepp Dalma projektmenedzser 

 E-mail: hepp.dalma@obvf.hu  

 Telefonszám: +36 70 450 1467 

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzat részéről a kapcsolattartó(k): 

 Név, titulus:  Pető Dániel, vezérigazgató 

 E-mail:  peto.daniel@uppzrt.hu 

 Telefonszám: +36 70 490 3944 

 Név, titulus:  Vincze Viktória, projektmenedzser 

 E-mail:  vincze.viktoria@uppzrt.hu 

 Telefonszám: +36 30 497 5968 

Szentendre Város Önkormányzat részéről kapcsolattartó(k) 

 Név, titulus:  Karas László, polgármesteri kabinetvezető 

 E-mail: karas.laszlo@szentendre.hu 

 Telefonszám: +36 20 456 6851 

Név, titulus:  Mandula Gergely, Városi Szolgáltató Nonprofit ZRT. vezérigazgató 

 E-mail: mandula.gergely@szentendre.hu 

Telefonszám: +36 20 468 7464 

 

9. A Tagok egyéb megállapodásai: 

A Tagok megállapodnak abban, hogy az egyes Tagok által tervezett pályázati projektelem(ek)et a mindenkor 
hatályos Támogatási Szerződésben rögzítettek szerint, az egyes Tagokhoz rendelt támogatásból 
megvalósítják. A Tagok együttműködnek a pályázat megvalósítása érdekében a támogatáson felül más 
pénzügyi forrás bevonásának felkutatásában. Abban az esetben, ha a projektelem(ek) megvalósításának 
költsége meghaladja a Támogatási Szerződésben rögzített nagyságrendet, akkor a konzorcium tagjai 
megvizsgálják a saját kiegészítő forrás bevonásának lehetőségét.  

A Tagokat a projekt megvalósításáért viselt kötelezettség – a Támogatási Szerződés egyetemleges 
felelősségre vonatkozó esetleges rendelkezéseitől függetlenül – az. ún. Beruházási Koncepció elkészítésének 
vonatkozásában terheli a jelen megállapodás alapján. A felhívás a Beruházási Koncepcióban foglalt 
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nagyértékű (összességében 10 millió EUR-t meghaladó) energiahatékonysági beruházások megvalósítására 
vonatkozó kötelezettséget nem ró a Tagokra, ugyanakkor a pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy a Tagok 
a Beruházási Koncepcióban foglalt beruházásaikra a későbbiekben sikerrel pályázhassanak hazai és 
közvetlen Európai Uniós forrásokra. Tagok jelen bekezdésben foglalt vállalásaikat irányadónak fogadják el a 
jövőben megkötendő, a pályázat nyertessége esetén a pályázat megvalósítására irányuló megállapodás(ok) 
megkötése tekintetében is.  

A Tagok rögzítik, hogy az elnyerhető maximális támogatás összege 60.000 EUR (365 Ft/EUR árfolyamon 
számolva bruttó 21,9 millió Ft). A Konzorcium Tagjai vállalják, hogy nyertes pályázat esetén a beszerzési, 
közbeszerzési eljárásokat egymással egyeztetve bonyolítják le. A Tagok megállapodnak abban, hogy azon 
költségvetési tételek beszerzése, adott esetben közbeszerzése körében, amelyek esetében az adott 
Konzorciumi Tag a költség viselője (egyúttal nyertes pályázat esetén a kedvezményezettje) és az eljárást az 
adott Konzorciumi Tag folytatja le, úgy kizárólagosan és teljes körű, önálló, a többi Konzorciumi Tagra nem 
kiható felelősséggel dönt a nyertes ajánlattevő személyéről. A Konzorcium Tagjai rögzítik, hogy a beszerzési, 
közbeszerzési eljárásokra vonatkozó együttműködés részleteit – a pályázat nyertessége esetén – a 
megvalósításra vonatkozóan kötendő megállapodásban határozzák meg. 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt 6 eredeti példányban aláírták. 

 

Konzorcium vezetője: 
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