
 

 

 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

 
1. Preambulum 

 

A Konzorcium (továbbiakban: Konzorcium) az Új Széchenyi Terv Közlekedés Operatív 

Program „Térségi elérhetőség javítása” tárgyú pályázati felhívására KÖZOP–

3.5.0-09-11-2014-0002 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, 

amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: Támogató) a 2015. 

március 12-én kelt, PVF/7735-1/2015-NFM iktatószámú támogató levél szerint 

támogatásban részesített. 

 

A projekt címe: „Kecskemét-Szolnok közúti kapcsolatának fejlesztése című 

projektjavaslatra vonatkozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) 

készítése a Közép-alföldi gazdasági övezet kialakításának előkészítése” 

(továbbiakban: Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási 

szerződést köt a Konzorciummal. 

 

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési 

megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) kötik: 

 

2. Szerződő felek 

 

A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok: 

 

A konzorcium vezetője (továbbiakban: Konzorciumvezető) a pályázat benyújtására 

jogosult önkormányzat: 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Postacím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 724540 

Adószám: 15724540-2-03 

Aláírásra jogosult képviselője: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11732002-15337544-00000000 

 

Konzorciumi tag: 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Postacím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 

Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 408934 

Adószám: 15732729-2-16 

Aláírásra jogosult képviselője: Szalay Ferenc polgármester 

Számlavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt. 

Számlaszám: 12050002-00138011-00100005 

 

……/2014.(IX.4.) határozat melléklete 



 

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2014. február 27-én kelt „Konzorciumi 

együttműködési megállapodás pályázat benyújtására” elnevezésű megállapodásuk 

alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát választották a Konzorcium 

vezetőjévé (továbbiakban: Konzorciumvezető). 

 

A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodás aláírásával 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 Támogató által a 

Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés rendelkezéseit és annak 

mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul 

veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező 

érvényűek. 

Ahol a támogatási szerződés kedvezményezettet említ, azon Konzorciumot, illetve 

ahol konzorcium nem értelmezhető, kedvezményezetteket kell érteni. 

 

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt 

befejezését követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a 

pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási 

időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos 

fenntartását saját anyagi eszközeikkel is biztosítják. 

 

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 6:11. § (1) bekezdése, 6:15. § (1) bekezdése és a 6:15. § (5) bekezdése 

alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és 

annak esetleges módosításait, a projekt előrehaladási jelentéseket, a kifizetési 

kérelmeket nevükben és helyettük aláírjon. 

 

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a 

Konzorciumvezető biztosítja, hogy a konzorcium tagja a nyilatkozat tartalmát 

megismerje és elfogadja olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató 

jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja. 

 

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező körülmény – ideértve 

a változás-bejelentési kötelezettség körébe tartozó eseteket is – merül fel, a 

konzorciumi tag köteles azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni 

egymással a módosításnak a Támogatótól történő kérelmezését megelőzően. A 

Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tag a Támogató által küldött 

támogatási szerződés módosításának tervezetét elfogadja. 

 

A Támogatási Szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendőek. 

 

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 

Támogatóval megkötött támogatási szerződés másolatát és annak esetleges 



 

módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának 

kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagnak.  

 

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a 

jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését 

elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.  

 

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt 

megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján 

jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a 

Tagot tájékoztatja. 

 

A Tag köteles tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általa 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 Tag köteles a Projekt 

keretében általa 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 az alábbi feladatok megvalósítását 

vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban, 

valamint az egyes Tagok által elszámolható költségeket és az arra jutó támogatást a 

következő táblázat tartalmazza: 

 

 Tag neve Feladat A feladatra jutó 

elszámolható 

költség összege 

 A feladatra 

jutó 

támogatás 

összege 

1. 

Kecskemét 

Megyei Jogú 

Város 

Önkormányzata 

Kecskemét-Szolnok közúti 

kapcsolatának fejlesztése 

című projektjavaslatra 

vonatkozó Részletes 

Megvalósíthatósági 

tanulmány (RMT) készítése -

területi, irányítási és 

pénzügyi feladatok  

 

102 489 000 

 

 

102 489 000 

 

2. 

Szolnok  

Megyei Jogú 

Város 

Önkormányzata 

Kecskemét-Szolnok közúti 

kapcsolatának fejlesztése 

című projektjavaslatra 

vonatkozó Részletes 

Megvalósíthatósági 

tanulmány (RMT) készítése -

területi feladatok 

0 0 

 

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

elvégzéséért. 

 



 

3.4. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) 

adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-kát képezik, az 

alábbi megoszlásban: 

 

 

Tag neve önrész formája önrész összege 

részesedése a 

projekt 

elszámolható 

költségéhez 

képest (%) 

1. 

Kecskemét 

Megyei Jogú 

Város 

Önkormányzata 

- - - 

2. 

Szolnok  

Megyei Jogú 

Város 

Önkormányzata 

- - 

 

- 

 

 

Tekintettel arra, hogy tárgyi projekt támogatási intenzitása 100 %, így tárgyi pont 

nem relevánsnak minősíthető. 

 

3.5. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt előrehaladási 

jelentéseket, záró jelentést és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt 

projekt előrehaladási jelentés) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja 

össze, és küldi el a Támogatónak. 

 

A Tag a Projekt keretében vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem fedett 

időszakban elvégzett tevékenységek előrehaladásáról a projekt előrehaladási 

jelentésnek a Támogató részére történő benyújtási határidejét megelőző 15 

munkanappal köteles beszámolni a Konzorciumvezető részére, és köteles csatolni a 

támogatási szerződésben előírt mellékleteket. 

 

3.6 A támogatás igényléshez szükséges kifizetési kérelmet Konzorciumvezető állítja 

össze és küldi el a Támogatónak. A Tag a kifizetési kérelem összeállításához 

szükséges, a támogatási szerződésben meghatározott dokumentumokat a 

Konzorciumvezetőnek küldik meg.  

 

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján 

megállapítható, hogy a Konzorciumvezetőnek az adóhatóságok (állami adóhatóság, 

vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, 

meg nem fizetett köztartozása van, emiatt a Támogató a Konzorciumvezetőt 

megillető támogatás folyósítását felfüggeszti, vagy megtagadja, és a Tagnak nincs az 

adóhatóságok felé fennálló lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása. A 

Támogató a 2. pontban megjelölt bankszámlára utalja a Tagot megillető támogatást.  

 

3.7. A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. 

§ 24. pontjában meghatározott szabálytalanság miatt, vagy a támogatási 

szerződésben, illetve jogszabályban meghatározott ok miatt a Támogató a kifizetési 

kérelemben szereplő egyes tételek kifizetését megtagadja, vagy csökkenti a 



 

támogatás összegét, a Konzorciumvezető sem utal vagy csökkentett összegben utal 

az érintett tételt benyújtó Tag részére. 

 

Amennyiben a Támogató a szabálytalanság vagy a támogatási szerződés 

megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles 

az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt 

összeget visszafizetni, a Támogató erre irányuló felszólításában foglaltak szerint. 

 

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 Támogató a követelése teljes összegét a támogatásban 

részesülő Taggal szemben érvényesítheti.  

 

 

3.8. A Tagok a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a következő biztosítékot 

nyújtják: 

 

 Tag neve Biztosíték formája1 Biztosíték értéke 

1. 

Kecskemét Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 

33. § (8) bekezdés alapján 

mentesül a fent felsorolt 

biztosítékok nyújtása alól, mivel a 

helyi önkormányzat nem köteles 

biztosítékot nyújtani. 

- 

2. 

Szolnok  

Megyei Jogú 

Város 

Önkormányzata 

A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 

33. § (8) bekezdés alapján 

mentesül a fent felsorolt 

biztosítékok nyújtása alól, mivel a 

helyi önkormányzat nem köteles 

biztosítékot nyújtani. 

- 

 

 

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási 

szerződésben, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott 

időpontban kötelesek a Tag a Konzorciumvezető részére átadni, aki azt a Támogató 

részére továbbítja. A biztosíték jogosultja a Támogató. 

 

3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető 

kötelezettsége. Az ennek 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 Tag tevékenységét és szervezi 

a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tag jelen Megállapodás 

alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 

 

4. Kapcsolattartás 

 

                                                 
1 A kötelező és a kötelezően választandó biztosítékokat is ebben az oszlopban kell feltüntetni. 



 

A Tag a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára 

kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és 

telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok jelen Megállapodás aláírását 

követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A 

Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a 

Tagokat.  

 

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 Tagtól tájékoztatást 

kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a 

Konzorciumvezetőt. 

 

6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása 

 

A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és 

lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős 

személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a Tagok külön állapodtak meg.  

 
7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 

 

A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, 

illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül 

meghatározásra2: 

Az elkészült szellemi termékek kapcsán felmerülő felhasználási- és tulajdonjogok 

felett a Konzorciumvezető, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

rendelkezik. A Konzorciumvezető a konzorciumi tag részére az elkészült szellemi 

termékekhez teljes hozzáférést biztosít. 

 

8. A tagság megszűnése  

 

8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt 

megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan 

együttműködik a Konzorciumvezetővel, 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. Az okot a 

Konzorciumvezető egyeztetni köteles. 

 

                                                 
2 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és 
jogokat a pályázatban szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 



 

A kilépő tagnak dokumentált módon meg kell kísérelnie a projekt végrehajtása 

érdekében az általa vállalt projektelemre vonatkozóan új konzorciumi Tag 

biztosítását. Amennyiben a kilépő tagnak ezt nem sikerül biztosítania, a 

Konzorciumvezető kell dokumentált módon megkísérelnie az adott projektelem 

végrehajtására vonatkozóan új konzorciumi tag bevonását. A belépő Tag csak olyan 

szervezet, illetve személy lehet, aki, illetve amely megfelel a pályázati kiírásban 

foglalt követelményeknek. 

 

8.2. A Konzorciumvezető nem jogosult a konzorciumból kilépni. 

 

8.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja a Tagot, ha 

tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai 

szempontból veszélyezteti. 

A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tag 

véleményét. Az erről született írásos, Tag által aláírt emlékeztetőt köteles 

megküldeni a Támogatónak. 

 

8.4. 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 

pályázati kiírásban foglalt követelményeknek. 

 

8.5. A Tag, kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) 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. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – 

használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, 

ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet 

kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és a feladat-átvétellel 

érintett Tag ír alá. 

 

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a 

jelen Megállapodás alapján 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 a Tagok az ingyenes 

használatról határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási 

szerződésben meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a 

kiválását követően is kötelező érvényűek, a támogatási szerződés megszűnésének 

időpontjáig. 

 

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. 

 

8.6. A 8.1-8.5 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását 

igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási 

szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt 

szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól. 

 

9. A Megállapodás megszűnése és módosítása 

 

9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és 

osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése 

jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után. 

 

9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a pályázati kiírásban 

megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken. 

 

9.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban 

módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a 

támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi 

módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól. 

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 írásban, a szükséges alátámasztó 

dokumentumok benyújtásával értesíti a Támogatót. 

 

9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a 

rendes felmondás jogát kizárják. 

 

10. A tagok egyéb megállapodásai3 

 

10.1. A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások 

kiírásának és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős 

személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a Tagok a 2014. március 10-én kötött 2830-

9/2014. számú megállapodásban rendelkeztek. 

 

 

11. Záró rendelkezések 

 

11.1 Jelen Megállapodás 9 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A 

Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

 

 

                                                 
3
 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek 

ellentétesek az 1-9. ponttal, illetve az 1-9. pontok nem törölhetők. Ilyen lehet pl. a 6. pont szerint a 
közbeszerzési eljárások menete, a Projekttel kapcsolatban szükséges döntések meghozatalának menete, a 
határozathozatal szabályai, a tagság megszűnése esetén alkalmazandó részletesebb szabályozás, 
rendszeres kapcsolattartás módja, stb. illetve minden más olyan kérdés, amit a tagok fontosnak tartanak. 



 

11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az 

utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba 

lépését követően a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Támogató 

részére. 

 
11.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 
11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, 

valamint 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, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet 

jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely 

a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás 

megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

 
11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok - hatáskörtől 

függően - Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék illetékességét 

kötik ki. 

 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 

elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
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