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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete konzorciumi partnerként vesz részt a TOP-5.3.1-
16-NG1-2017-00003 azonosító számú „Helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén” című 
pályázat megvalósításában, amelynek projektgazdája Tar Község Önkormányzata. 
A projekt megvalósítására Pásztó Városi Önkormányzat Konzorciumi együttműködési megállapo-
dást kötött a projektgazdával és a konzorcium tagjaival (Szurdokpüspöki Község Önkormányzata, 
Alsótold Község Önkormányzata, Kozárd Község Önkormányzata). 
A konzorciumi Megállapodás tartalmával és céljaival összhangban a szükséges beszerzési és közbe-
szerzési eljárások megvalósítására a mellékelt Együttműködési megállapodás megkötése (1. számú 
melléklet) szükséges. 
 
Kérjük a Képviselő-testületet, hagyja jóvá az Együttműködési megállapodást. 
 
Kérjük a Képviselő-testületet, hogy polgármesterét, illetve akadályoztatása esetén alpolgármesterét 
hatalmazza fel arra, hogy a fenti pályázat megvalósításával kapcsolatos ügyekben eljárjon. 
 
Határozati javaslat 1: 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosító számú „Helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén” című támogatott pályázat 
megvalósítása érdekében tett javaslatot és az alábbi döntést hozza: 
 

1. A képviselő-testület a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosító számú „Helyi identitás és 
kohézió erősítése a Zagyva mentén” című támogatott pályázat tárgyában - a határozat mel-
lékletét képező - külön EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST jóváhagyja, felhatal-
mazza polgármesterét, illetve annak akadályoztatása esetén alpolgármesterét a megállapodás 
megkötésére és aláírására, továbbá a kapcsolódó valamennyi szükséges intézkedés megtéte-
lére. 
 

2. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 1. pont szerinti megálla-
podásban foglaltak hatályosulását és megvalósulását kísérje figyelemmel. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy döntéséről értesítse a Nógrád 

Megyei Önkormányzat Hivatalát, valamint a konzorciumot vezető Tar Község Önkormány-
zatát és konzorciumi partnereit (Szurdokpüspöki Község Önkormányzata, Alsótold Község 
Önkormányzata, Kozárd Község Önkormányzata). 
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Határozati javaslat 2: 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén” című támogatott pályázat 
megvalósítása érdekében tett javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, illetve 

annak akadályoztatása esetén alpolgármesterét, hogy a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén” című pályázat 
megvalósításához kapcsolódó valamennyi ügyben eljárjon.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
 
Pásztó, 2018. június 20. 

Dömsödi Gábor 
polgármester 

 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr. Gajdics Gábor 

jegyző 
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Támogatási szerződés száma: TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
Konzorciumvezető: Tar Község Önkormányzata 

 

 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatásban részesített projekt közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek és 
közbeszerzési eljárásainak megvalósítására 

1. Preambulum 

A Konzorcium a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-5.3.1-16 jelű, A helyi 
identitás és kohézió erősítése tárgyú felhívására TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosító számon 
regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület és Településfejlesztési Operatív Program 
Irányító Hatósága (a továbbiakban Támogató) a 2017. 12. 20. kelt támogatói döntése alapján 
támogatásban részesített. 

A projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén (továbbiakban Projekt), 
amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést kötött a Konzorciummal. 

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek. 
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás tartalmával és céljával összhangban Projekt 
megvalósítása érdekében szükséges beszerzési és közbeszerzési eljárások kiírásának és 
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve 
testület(ek)ről az Együttműködő  Felek az alábbiakról állapodnak meg:  

 

2. Együttműködő Felek 

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok): 

Szervezet neve: Tar Község Önkormányzata (Konzorcium vezető) 

Postacím: 3073 Tar, Szondy György út 92. 

Székhely: 3073 Tar, Szondy György út 92. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

735342 

Adószám: 15735344-2-12 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Turopoli Zsolt 

Számlavezető neve: OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11741024-15735344-10070004 
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Szervezet neve: Szurdokpüspöki Község Önkormányzata (Konzorciumi tag) 

Postacím: 3064 Szurdokpüspöki, Béke utca 3. 

Székhely: 3064 Szurdokpüspöki, Béke utca 3. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

735331 

Adószám: 15735337-2-12 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Pintér Miklós Ervin 

Számlavezető neve: OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11741024-15450913 

 

 

 

Szervezet neve: Alsótold Község Önkormányzata (Konzorciumi tag) 

Postacím: 3069 Alsótold, Szabadság út 6. 

Székhely: 3069 Alsótold, Szabadság út 6. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

450834 

Adószám: 15450834-1-12 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Sándor Szandra Éva 

Számlavezető neve: OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11741024-15450834 

 

Szervezet neve: Kozárd Község Önkormányzata (Konzorciumi tag) 

Postacím: 3053 Kozárd, Fő út 12. 



3 
 

Székhely: 3053 Kozárd, Fő út 12 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

452685 

Adószám: 15452685-1-12 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Dr. Hajasné Banos Márta 

Számlavezető neve: Raiffeisen Bank Zrt. 

Számlaszám: 12026609-00125169-00100003 

 

Szervezet neve: Pásztó Városi Önkormányzat (Konzorciumi tag) 

Postacím: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 

Székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

735319 

Adószám: 15735313-2-12 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Dömsödi Gábor 

Számlavezető neve: OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11741024-15450827-10430020 

 

 

3. Együttműködés a projekt közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseiben 

 

3.1. A Konzorciumi tagok, mint ajánlatkérők meghatalmazzák a Konzorcium vezetőjét - mint más 
ajánlatkérőt - hogy a Projekt keretében szükséges közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzések tekintetében a szükséges ajánlatokat – amennyiben releváns – a Konzorciumi 
tagok részére is szerezze be – konzorciumi tagonként biztosítva a részekre történő 
ajánlattételt-, a szerződések előkészítését végezze el. Konzorcium vezetője a jelen pontban 
foglaltakat elvállalja. 
 

3.2. A Felek rögzítik, hogy a Konzorcium vezetője a 3.1. pontban megnevezett beszerzési 
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eljárások lefolytatása során Tar Község Önkormányzatának hatályos Beszerzési 
Szabályzatában foglaltak szerint jár el azzal a különbséggel, hogy a Konzorciumi tagok 
részére történő beszerzések tekintetében az eljárásban ajánlattételre felkért gazdasági 
szereplők kiválasztását, valamint az eljárást lezáró döntést a beszerzésben érintett 
Konzorciumi tagok hatályos Beszerzési Szabályzata szerinti döntéshozó(k) hozzák meg. 
 

4. Együttműködés a projekt közbeszerzéseiben 

 

4.1. A Konzorciumi tagok - mint ajánlatkérők - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(a továbbiakban: Kbt.)  29. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján meghatalmazzák a 
Konzorcium vezetőjét - mint más ajánlatkérőt - hogy a Projekt keretében szükségessé váló 
közbeszerzési eljárást/eljárásokat a Konzorciumi tagok javára lefolytassa.  

 
4.2. A Konzorcium vezetője vállalja, hogy a közbeszerzési eljárást/eljárásokat a Kbt., a vonatkozó 

jogszabályok, valamint a Projekt Támogatási szerződésben foglaltak figyelembevételével a 
Konzorciumi tagok - mint ajánlatkérők - nevében lefolytatja. Az eljárásban biztosítja a 
részajánlattétel lehetőségét, és a rész-ajánlat tárgyát és mennyiségét úgy határozza meg, 
hogy minimum egy-egy Konzorciumi tagot érintően egy-egy részajánlat tételre biztosít 
lehetőséget. 

 
 

4.3. A Felek rögzítik, hogy a Konzorcium vezetője a közbeszerzési eljárás/eljárások lefolytatása 
során Tar Község Önkormányzatának hatályos Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak 
szerint jár el azzal a különbséggel, hogy az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 
dokumentum elfogadását, az eljárásban ajánlattételre felkért gazdasági szereplők 
kiválasztását valamint az eljárást lezáró döntést (a releváns részajánlatok tekintetében) a 
közbeszerzésben érintett Konzorciumi tagok hatályos Közbeszerzési Szabályzata szerinti 
döntéshozó(k) hozzák meg. 

 

5. Záró rendelkezések 

5.1. Jelen Megállapodás 5 oldalon és 6 db eredeti példányban készült.  

5.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként 
aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a 
Megállapodást megküldi a Támogató részére.  

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

5.4. Konzorcium vezetője vállalja, hogy az eljárási cselekmények – helyszíni szemle, ajánlatok 
bontása, bíráló bizottsági ülések, hiánypótlás, stb. – időpontjáról az Konzorciumi tagok 
képviselőjét folyamatosan tájékoztatja, aki jogosult az eljárási cselekményeken, illetve az 
eljárás során közreműködő bíráló bizottság ülésein tanácskozási joggal részt venni. 

5.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Salgótarjáni Járásbíróság, illetve 
annak hatásköre hiányában (értékhatártól függően) a Balassagyarmati Törvényszék 
illetékességét kötik ki.   

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

   

Konzorcium Vezetője 

 

.............................................. 

Turopoli Zsolt 

polgármester 

.............................................. 

Tar Község 
Önkormányzata 

 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

…………………………… 

Konzorciumi Tag 

 

.............................................. 

Sándor Szandra Éva 

polgármester 

.............................................. 

Alsótold Község 
Önkormányzata 

 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

………………………… 

Konzorciumi Tag 

 

.............................................. 

Dr. Hajasné Banos Márta 

polgármester 

.............................................. 

Kozárd Község 
Önkormányzata 

 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

…………………………… 

 

 

Konzorciumi Tag 

 

.............................................. 

Dömsödi Gábor 

polgármester 

.............................................. 

Pásztó Város 
Önkormányzata 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

…………………………… 

Konzorciumi Tag 

 

.............................................. 

Pintér Miklós Ervin 

polgármester 

.............................................. 

Szurdokpüspöki Község 
Önkormányzata 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

………………………… 
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