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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Pályázat benyújtására 

1. Preambulum 

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Pályázati Kiírást (pályázat 

kódszáma: VÁRA-ÉMI-2020) tett közzé, melynek célja a Víziközművek Állami Rekonstrukciós 

Alapjából vissza nem térítendő támogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújtása a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Tervekben 

rögzített víziközmű-rendszerek energiahatékonyságot célzó műszaki fejlesztésére. 

A pályázat forrása a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alap (ÁHT: 368228) fejezeti kezelésű 

előirányzat. 

2. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 3. 

pontban meghatározott szerződő felek konzorciumot (a továbbiakban: Konzorcium) hoznak létre 

abból a célból, hogy az 1. pontban megjelölt pályázati kiírásra a Konzorciumtagok osztatlan közös 

tulajdonában lévő egyes eszközök fejlesztésére pályázatot (a továbbiakban Pályázat) nyújtsanak be, 

és a Pályázat támogatása esetén az abban foglalt pályázati célt (továbbiakban: Projekt) közös 

együttműködéssel megvalósítsák. 

3. A Konzorcium tagjai (a továbbiakban Konzorciumtag) az alább felsorolt jogi személyek, akik 

Projekt megvalósításában, a Pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, valamint 

költségvetésnek megfelelően a Megállapodás keretei között részt vállalnak: 

Szervezet neve (Konzorciumvezető): 
BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Postacím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. 

Székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. 

Azonosító szám 

(törzsszám/cégjegyzékszám): 
03-10-100039 

Adószám: 10734702-2-03 

Aláírásra jogosult képviselője: Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató 

Számlavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt. 

Számlaszám: 12076903-00165296-00800005 

 

Szervezet neve (Konzorciumtag): 
Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Postacím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  

Azonosító szám  

(törzsszám/cégjegyzékszám): 
724540 

Adószám: 15724540-2-03 

Aláírásra jogosult képviselője: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.  

Számlaszám: 11732002-15337544 

A Megállapodást aláíró Konzorcium tagjai a Konzorcium vezetőjének a BÁCSVÍZ Víz- és 

Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot választják meg (a továbbiakban: 

Konzorciumvezető; Konzorciumvezető és Konzorciumtag együttesen: Konzorciumtagok). 



 

2 / 3 

4. A Megállapodás aláírásával a Konzorciumtagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy helyettük és 

nevükben a Pályázatot a közreműködő szervezethez benyújtsa és a Pályázat elbírálása során a 

közreműködő szervezettel szemben teljes felhatalmazással, teljes jogkörrel eljárva a Konzorciumot 

képviselje. 

5. A Megállapodás aláírásával a Konzorciumtagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a Pályázat 

beadása érdekében együttműködnek és a Pályázat támogatása esetén a Projektet a Pályázatban 

foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek. 

6. A Konzorciumtag kötelezettséget vállal arra, hogy a Pályázat benyújtásához szükséges, őt érintő 

adatokat és információkat megjelölt határidőben teljes körűen a Konzorciumvezető rendelkezésére 

bocsátja. 

7. Kapcsolattartás 

Konzorciumtagok megállapodnak, hogy a jelen Megállapodásban nevesített személyek személyes 

adatait (pl.: név, telefonszám, e-mail cím, egyéb azonosító adatok) kizárólag a Megállapodásban 

rögzített kapcsolat fenntartása céljából, a Megállapodás tárgyának megvalósulásához szükséges 

mértékben jogosultak kezelni. Ezen adatok őrzési ideje legfeljebb a jelen Megállapodásra irányadó 

dokumentum őrzési idejéig tart. 

A Konzorciumtagok a Megállapodás teljesítésének időtartamára az alábbi kapcsolattartókat jelölik 

ki. 

7.1. BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

  

  

   

7.2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

  

  

   

8. A Konzorciumtagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 

magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

9. Konzorciumtagok megállapodnak abban, hogy egymástól előzetesen beszerzett írásbeli 

hozzájárulás nélkül – kivéve jogszabályi előírás alapján – nem hozzák nyilvánosságra jelen 

Megállapodás tartalmát, az abban foglaltakat üzleti titoknak tekintik, ennek megszegése esetén 

általános kártérítési igény érvényesíthető. 

10. A Megállapodásban nem érintett kérdésekben az annak megkötésekor hatályos Ptk. rendelkezései 

az irányadók. 

11. Konzorciumtagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Megállapodásból esetlegesen eredő 

vitás kérdéseiket a lehető legrövidebb időn belül és békés úton megkísérlik rendezni, ennek 

eredménytelensége esetére a jogviták eldöntésére pertárgyértéktől függően a Kecskeméti 

Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

12. Megállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban, illetve ha a Konzorciumtagok 

a Projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
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13. Jelen Megállapodás három példányban készült, amelyből egy-egy-egy példány az azt aláíró 

Konzorciumtagokat illeti. 

Megállapodás a Konzorciumtagok közül utolsóként aláíró Konzorciumtag aláírása napján lép hatályba. 

A Konzorciumtagok jelen három számozott oldalból álló Megállapodást átolvasták, és közös 

értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

Konzorciumvezető 

 

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

Kurdi Viktor 

elnök-vezérigazgató 

Konzorciumtag 

 

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

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

 

BÁCSVÍZ Víz- és 

Csatornaszolgáltató 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

 

P.H. 

Aláírás dátuma: 

…………………………… 

P.H. 

Aláírás dátuma: 

…………………………… 

 

 




