KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási kérelem benyújtására
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2.
pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-3.1.1-15 számú, Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés tárgyú felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a
támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.
A támogatási kérelem címe: “Vése 61. sz. főút mellett kerékpárút építése, felújítása” (a továbbiakban:
pályázat.)
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek,
akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási
kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:

Szervezet neve:
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám
(törzskönyvi azonosító
szám):
Adószám:
Aláírásra jogosult
képviselője:

Vése Községi Önkormányzat
8721 Vése, Park u. 1.
8721 Vése, Park u. 1.
366639
15396633 - 1- 14
Bertók László polgármester

Szervezet neve:

Somogy Megyei Önkormányzat

Postacím:

7400 Kaposvár, Fő utca 10.

Székhely:

7400 Kaposvár, Fő utca 10.

Azonosító szám
(törzskönyvi azonosító
szám):

731322

Adószám:

15731326-1-14

Aláírásra jogosult
képviselője:

Jakó Gergely a Közgyűlés elnöke
dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Vése Községi Önkormányzatot (a
továbbiakban Vezető-t) választják.
3. 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 támogatási kérelmet aláírja,
benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje.
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra
nézve kötelezőnek ismerik el.

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem
támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében
együttműködnek.
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási kérelem
támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a támogatási
kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek.
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok
a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.

8. A Tagok egyéb megállapodásai:
8. A Tagok egyéb megállapodásai:
Tagok megállapodnak, hogy a projekt keretében a Somogy Megyei Önkormányzat által ellátott
tevékenységek az alábbiak:
a felhívás alapján
elszámolható
maximum költség, az
elfogadott
összköltség
költségkategória
támogatható tevékenységek köre
arányában
Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok elkészítése
- megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon
elemzés (300 millió Ft-ot meghaladó összes
elszámolható összköltségű projektek esetében,
amelyek befejezésüket követően nettó bevételt
termelnek)
- környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat
- egységes környezethasználati engedélyhez
kapcsolódó vizsgálat
egyéb
szükséges
háttértanulmányok,
szakvélemények,
civil
szervezetek
szakvéleményei, közúti biztonsági hatásvizsgálat
és/vagy audit, kerékpárforgalmi hálózati terv,
tervzsűriztetés
- műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek
hatósági díjai
- szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés,
célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás
- szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák
- társadalmi partnerek, érintettek bevonásával
kapcsolatos tevékenység
Projekt-előkészítés
Egyéb
projektelőkészítéshez
kapcsolódó
költségei
tevékenység
5,0%
Projekt-előkészítés
költségei

Közbeszerzési szakértői tevékenység

Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó szolgáltatások
költségei
Műszaki ellenőri szolgáltatás

1,0%

1,0%

Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó szolgáltatások
költségei
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása

0,5%

Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó szolgáltatások
költségei
Szemléletformáló tevékenység megvalósítása

min. 1%, max. 3%

Projekt
költségek

2,5%

menedzsment

Projektmenedzsment szakértői tevékenység

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

Konzorcium vezetője, képviselője

Konzorciumi tag, képviselője

..............................................
Bertók László
polgármester

..............................................
Jakó Gergely
dr. Sárhegyi Judit
közgyűlés elnöke
megyei jegyző

Vése Községi Önkormányzat

Somogy Megyei Önkormányzat

P.H.

P.H.

2016. március …

2016. március …

