
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS 

European City Facility (EUCF) - Városokkal a városokért által támogatásban  
részesített projekt megvalósítására 

 

1. Preambulum 

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” pályázatra 2021. május 31-én beadott (1. sz. melléklet), és 
2021. augusztus 31-én elnyert támogatásból közösen megvalósítsák a tervezett projektet. A projekt 
támogató szervezete az ENERGY CITIES (székhelye: Chemin de Palente 2, Besancon 25000, 
Franciaország, adószám: FR 55379716764, képviseli: Claire Roumet, ügyvezető igazgató) (a 
továbbiakban: Támogató). A Támogató minden országban kijelölt egy nemzeti szakértőt a nyertes 
pályázók segítésére, Magyarország esetében a GreenDependent Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cím: 2100 Gödöllő, Éva utca 4.) vezetőjét és szakértőjét, Vadovics Kristófot (a továbbiakban: 
Közreműködő). A projekt végterméke egy közös energiahatékonysági Beruházási Koncepció kialakítása 
a Támogató által elvárt, jelen konzorciumi megállapodás 2. számú melléklete szerinti iránymutatás 
szerinti tartalommal. A konzorcium neve, a projekt címe: Élhető Városokért Konzorcium – Fenntartható 
energetikai beruházások ösztönzése Óbuda-Békásmegyer, Újpest és Szentendre területén. 

A projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a 
továbbiakban Megállapodás) kötik: 

2. Szerződő felek 

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok): 

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

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 

Számlavezető neve: Raiffeisen Bank Zrt. 

Bankszámlaszám: 12001008-00131713-00100007 

 

Szervezet neve: Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata 

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 

Számlavezető neve:  



Bankszámlaszám:  

 

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 

Számlavezető neve: OTP Bank 

Bankszámlaszám: pályázati bankszámlánk: 

11784009-15731292-10040007  

Egyéb meghatározott célú pénzeszköz elszámolási számla 

 

 

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2021.05.28-án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
European City Facility (EUCF) - Városokkal a városokért pályázat benyújtására” dokumentum alapján 
a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium 
vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen 
Konzorciumi Megállapodással megerősítik. A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a 
Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 
 

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a jelen megállapodás 3. számú mellékletét 
képező támogatási szerződést megismerték, annak rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik 
el. 

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt tervezetten 12 
hónapos megvalósítási időszakát követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében 
a pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően, a 24 hónapos ún. monitoring 
időszakban is egymással együttműködnek, és az addig elért eredmények (Beruházási Koncepció) 
további fenntartását, megvalósítását erőforrásaikhoz mérten a jövőben is támogatják. 

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 
6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak 
esetleges módosításait, valamint a támogatás igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat 
nevükben és helyettük, a tagok előzetes jóváhagyását és egyetértését követően benyújtsa. Szükség 
esetén a tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve 
a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni. 

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele esetén is a Konzorciumvezető biztosítja, 
hogy a Tagok a nyilatkozatok tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a 
Támogató az előírt határidőben megkapja. 

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási 
szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét 
fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.  

3.2 A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen 
Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a 
teljesítéshez szükséges információt megadni.  



A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának 
ellenőrzésére a pályázati felhívás, a jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek 
a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja. 

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység 
megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan 
körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.  

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a 
Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a 
megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által 
megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 

3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok a Beruházási Koncepció elkészítése érdekében az 
alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Pályázatban foglalt tevékenységekkel, határidőkkel, 
műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban: 

 Tag neve Tevékenység 
A tevékenységre jutó 
elszámolható költség 

összege (EUR/Ft*) 

A tevékenységre 
jutó támogatás 

összege 

1. Tagok együttesen 

Közös, külső műszaki, 
pénzügyi, pályázati és 
jogi szakértelem 
bevonása 

43.333.- EUR 
(15.600.000.- Ft) 

43.333.- EUR 
(15.600.000.- Ft) 

2. 

Budapest 
Főváros III. 
Kerület, Óbuda-
Békásmegyer 
Önkormányzata 

Helyi, belső műszaki, 
pénzügyi, pályázati és 
kommunikációs 
szakértelem 
bevonása, konzorciális 
szintű és helyi 
találkozók szervezése, 
konzorciális szintű 
kommunikációs és 
adminisztratív 
tevékenységek 

8.333.- EUR 
(3.000.000.- Ft) 

8.333.- EUR 
(3.000.000.- Ft) 

3. 

Budapest 
Főváros IV. 
Kerület, Újpest 
Önkormányzata 

Helyi, belső műszaki, 
pénzügyi, pályázati és 
kommunikációs 
szakértelem 
bevonása, helyi 
találkozók szervezése 

5.556.- EUR 

(2.000.000.- Ft) 

5.556.- EUR 

(2.000.000.- Ft) 

4. 
Szentendre Város 
Önkormányzat 

Helyi, belső műszaki, 
pénzügyi, pályázati és 
kommunikációs 
szakértelem 
bevonása, helyi 
találkozók szervezése 

2.778.- EUR 

(1.000.000.- Ft) 

2.778.- EUR 

(1.000.000.- Ft) 

Összesen 
60.000.- EUR 

(21.600.000.- Ft) 

60.000.- EUR 

(21.600.000.- Ft) 

*360 Ft/EUR árfolyamon számolva. 

 

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. 



3.4 Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó 
támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza. 

 Tag neve Elszámolható költség Támogatási összeg Előleg 

1. Tagok együttesen 
43.333.- EUR 

(15.600.000.- Ft) 
43.333.- EUR 

(15.600.000.- Ft) 

30.333.- EUR 

(10.886.400.- Ft) 

2. 

Budapest Főváros 
III. Kerület, Óbuda-
Békásmegyer 
Önkormányzata 

8.333.- EUR 
(3.000.000.- Ft) 

8.333.- EUR 
(3.000.000.- Ft) 

5.833.- EUR 

(2.099.880.- Ft) 

3. 
Budapest Főváros 
IV. Kerület, Újpest 
Önkormányzata 

5.556.- EUR 

(2.000.000.- Ft) 

5.556.- EUR 

(2.000.000.- Ft) 

3.889.- EUR 

(1.400.040.- Ft) 

4. 
Szentendre Város 
Önkormányzat 

2.778.- EUR 

(1.000.000.- Ft) 

2.778.- EUR 

(1.000.000.- Ft) 

1.945.- EUR 

(700.200- Ft) 

 Összesen 60.000.- EUR 60.000.- EUR 42.000.- EUR 

 

 
3.5 Támogató a 60.000 EUR összegű támogatást 2 részletben utalja el a konzorciumvezetőnek az 
alábbiak szerint: 

− A meghatározott összesített pénzügyi támogatás 70%-át, azaz 42.000 EUR összegű 
pénzügyi támogatást utal át Támogató a támogatási szerződés hatálybalépésének napjától 
számított 30 napon belül; 

− A meghatározott összesített pénzügyi támogatás 30%-át, azaz 18.000 EUR összegű 
pénzügyi támogatást utal át Támogató 30 napon belül azt követően, hogy a 
konzorciumvezető által az EUCF honlap felhasználói zónájába feltöltendő valamennyi 
dokumentumot (Beruházási Koncepció, a Beruházási Koncepció angol nyelvű 
összefoglalója és egy szándéknyilatkozat), az EUCF Értékelő Csoportja sikeresen/pozitívan 
validálja. 

A konzorcium vezetője vállalja, hogy a támogatás kézhezvételét követően 30 napon belül továbbítja a 
konzorciumi partnereknek a 3.3 és 3.4 pontokban foglaltak szerint, a 2. pontban megjelölt adatok 
alapján. 

Az elszámolásról a Támogató felé pénzügyi bizonylatok, elszámolás nem szükséges, a konzorcium 
tagja a támogatást a saját szabályzataik és a számviteli szabályoknak megfelelően kötelesek 
felhasználni. A támogatás összegét a konzorciumi tagok kötelesek külön alszámlán elkülöníteni, és a 
könyvelésben elkülönítetten nyilvántartani.  

3.6 A támogatás két részletben érkezik a Konzorcium tagjaihoz, előleg és II. részlet formájában. A 
II. részlet kifizetésének feltétele a Beruházási Koncepció Támogató általi jóváhagyása, validálása. 
Amennyiben a Beruházási Koncepció nem kerül időben beadásra, vagy a Beruházási koncepció nem 
kerül jóváhagyásra, egy jelentést kell írnia a kedvezményezettnek. E jelentés célja, hogy áttekintést 
nyújtson a befektetési koncepció kidolgozása során felmerült kihívásokról, és reflektáljon a folyamat 
tanulságaira. Annak érdekében, hogy a kedvezményezettek megtarthassák az EUCF támogatási 
összeg előfinanszírozását, az EUCF koordinátorának jóvá kell hagynia a jelentést. A végső kifizetést, 
azaz a teljes támogatási összeg 30% -át ez esetben nem folyósítják.  

Amennyiben az EUCF koordinátora nem hagyja jóvá a jelentést, a Támogató a támogatás 70%-át 
visszarendeli. Ez esetben a Tag köteles a rá jutó és már felhasznált, visszakövetelt összeget közvetlenül 
a Konzorciumvezető részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint. A támogató 
a követelése teljes összegét a Konzorciumvezetőn érvényesíti, aki a követelés összegét bármely Taggal 
szemben érvényesítheti. 



Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés 
megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési 
kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a követelés 
teljesítésének kötelezettsége a Konzorciumvezetőt terheli. 

3.7 A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt 
elszámolható költségének 0 %-át képezi, az alábbi megoszlásban: 

 Tag neve 
önrész 
formája 

önrész összege 
részesedése a projekt 

elszámolható költségéhez 
képest (%) 

1. 
Budapest Főváros III. Kerület, 
Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata 

nem 
releváns 

nem releváns 0 

2. 
Budapest Főváros IV. Kerület, 
Újpest Önkormányzata 

nem 
releváns 

nem releváns 0 

3. 
Szentendre Város  
Önkormányzat 

nem 
releváns 

nem releváns 0 

 

3.8 A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat szakmai beszámoló 
formájában tartalmazó jelentéseket a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze, és küldi 
meg a Támogatónak és a Közreműködőnek. A Közreműködő folyamatos technikai és szakmai 
támogatást nyújt a Beruházási Koncepció kialakításához, figyelemmel kíséri az előrehaladást, valamint 
segíti a konzorciumot a kapacitásépítésben. 

Felek a jelen megállapodás 4. sz. mellékletében foglalt tervezett ütemezés alapján tervezik 
megvalósítani a Projektet. A tervezett belső ütemezés irányadó, annak módosulása nem igényli a jelen 
konzorciumi megállapodás módosítását. Felek 2021. december 31-ig elvégzik a tervezők, szakértők 
beszerzését, szerződtetését, és kapcsolatba lépnek külső partnerekkel, hogy 2022. január 1-jén 
elkezdődhessen a tervezés, a kommunikáció és a kapacitásépítés. A konzorcium célja, hogy 2022. 
május 31.-ig egy Beruházási Koncepció tervezet, bírálati verzió elkészüljön.  Tervezetten a végleges, 
elfogadás előtti verzió elkészítési határideje 2022. szeptember 30., önkormányzatok általi 
elfogadásának határideje 2022. október 31. A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek 
előrehaladásáról, a kapcsolódó költségekről, a támogatás felhasználásáról negyedévente (2022.02.08-
ig; 2022.05.09-ig; 2022.08.08-ig; 2022.11.08-ig) kötelesek a szükséges információkat megadni 
Konzorciumvezető felé beszámoló formájában. A projekt előrehaladásáról szóló közös beszámolót 
Konzorciumvezető egyezteti a Közreműködővel, és a Támogatóval. 

3.9 A konzorcium tagjaira biztosítéknyújtási kötelezettség nem vonatkozik. 
 
3.10 A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, 
amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik 
felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a 
támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét 
és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján 
vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 
 
3.11 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok 
felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek. 
 
4 Kapcsolattartás 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára 
kapcsolattartókat jelölnek ki.  



A kijelölt kapcsolattartók havonta legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen 
megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést 
a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell 
készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon 
belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, 
amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni. 

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 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 Önkormányzata 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: 

 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 

 

5 A Konzorcium képviselete  

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő 
megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult 
szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a 
Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés 
során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól 
tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a 
Konzorciumvezetőt. 

6 A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 
 
A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és 
egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

mailto:horvath.daniel@obvf.hu
mailto:hepp.dalma@obvf.hu
mailto:karas.laszlo@szentendre.hu
mailto:mandula.gergely@szentendre.hu


A Konzorcium bármely tagja kizárólagos joggal rendelkezik minden olyan szellemi alkotás felett, mely 
hitelt érdemlően dokumentálható módon a Beruházási Koncepció és annak az elkészítése folyamán 
került birtokába. 

7 A tagság megszűnése, a tagok körének változása  
 

7.1 A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván 
venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása 
során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a 
támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen 
Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.  

 
7.2 Konzorciumi tagok cseréje - ideértve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető 
személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha 

a) nem változik a projekt alapvető célja, 

b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban 
meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt 
dokumentumok, 

c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció 
átadása megtörténik, 

d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó 
jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, 
ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a 
támogatási jogviszonyba, 

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi 
megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel 
nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes, 

f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt 
megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti, 

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt. 

7.3 A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével 
jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, 
akár szakmai szempontból veszélyezteti. A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a 
Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak. 
 
7.4 Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen 
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási 
szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt 
a támogatási szerződéstől elállnak.  
 
7.5  Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó 
Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, 
illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. 

 

7.6 A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a 
Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a 
Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt 
kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett 
tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. A kilépéskor 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet Tagok aláírással látnak el. 



A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés 
megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési 
kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és 
benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. 

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, 
illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába 
kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött 
vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre 
meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére. 

7.7 A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, 
amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés 
kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól. 

 
8 A Megállapodás megszűnése és módosítása 

 
8.1 Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a támogatási szerződés, a támogatási 
szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.   
 
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám stb., nem 
igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a 
Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs 
rendszeren keresztül a Támogatót. 

 

8.2 A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát 
kizárják. 
 
 
9 A Tagok egyéb megállapodásai 

 
9.1 A Tagok megállapodnak abban, hogy az egyes Tagok által tervezett tevékenységek a mindenkor 
hatályos Támogatási Szerződésben rögzítettek szerint, az egyes Tagokhoz rendelt támogatásból 
megvalósítják. Abban az esetben, ha a tevékenységek megvalósításának költsége meghaladja a 
Támogatási Szerződésben rögzített nagyságrendet, akkor az adott projektelmért felelős konzorciumi 
tag saját költségére gondoskodik az adott projektelem Támogatási Szerződésben rögzítettek szerinti 
megvalósulásáról. 

A Tagokat a projekt megvalósításáért viselt kötelezettség – a Támogatási Szerződés egyetemleges 
felelősségre vonatkozó esetleges rendelkezéseitől függetlenül – az egymás közötti viszonyaikban a 
megvalósításra kerülő projektelemekért, illetve az ezek nem szerződésszerű teljesítéséből eredő 
következményekért terheli. 

A Tagok megállapodnak abban, hogy azon költségvetési tételek beszerzése, közbeszerzése körében, 
amelyek esetében az adott Konzorciumi Tag a költség viselője 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 a beszerzési, közbeszerzési kiírásokról, illetve azok eredményeiről rendszeresen 
tájékoztatják a Konzorcium egyéb Tagjait. 

A Tagok megállapodnak abban, hogy a projekt kommunikációja során végzett tevékenységek esetében 
a kommunikációt szolgáló eszközöket, megjelenéseket Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata részére elküldik véleményezésre, azok megjelenése előtt legalább 5 
nappal. 

 

10 Záró rendelkezések  
 



10.1 Jelen Megállapodás 6 db eredeti példányban készült.  
 
10.2 A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. 

 

10.3 Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

 

10.4 A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy 
a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek 
alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a 
testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal 
rendelkeznek. 

 

10.5 Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Budapesti II. és III. Kerületi 
Bíróság illetékességét kötik ki. 

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