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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Pályázat benyújtására

1.) Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás)
aláírásával a 2.) pontban meghatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból
a célból, hogya Dél-Alföldi 1 Operatív Program keretében DAOP 5.J.2/C Megyei Jogú
Városok funkciábdvitd városrehabilitációja 2 pályázati kiírásra DARFÜ Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 3 közreműködő szervezethez pályázatot
nyújtsanak be, és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt pályázati célt közös
együttműködéssei megvalósítsák.

A pályázat címe: Szeged városközpont jának funkcióbővítő fejlesztése (Kölcsey
utca, Gutenberg utca közterületeinek rehabilitációja és a Mars téri piac
fej lesztése )
Catovábbiakban Pályázat).

2.) A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények,
szervezetek és személyek, akik az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott
cél(ok) megvalósításában a Pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek,
valamint költségvetésnek megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt
vállalnak:

A Konzorcium vezetője a pályázatot benyújtó önkormányzat: Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzata (a továbbiakban Vezető).

Postacím: 6745 Szeged, Széchenyi tér 10.
Székhely: 6745 Szeged, Széchenyi tér 10.
Azonosító szám (törzs-számjcégjegyzékszám) :4840060000
Adószám: 15484000-2-06
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Botka László

A konzorcium tagja: Szegedi Vásár és Piac Kft.
Postacím: 6722 Szeged, Mars tér M pavilon
Székhely: 6722 Szeged, Mars tér M pavilon
Azonosító szám (törzs-számjcégjegyzékszám): 06-09 003765
Adószám: 11099224-2-06
Aláírásra jogosult képviselője: Pusztai Lajos

3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján
meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a Pályázatot aláírja, a
közreműködő szervezethez benyújtsa és a Pályázat elbírálása során a közreműködő
szervezettel szemben a konzorciumot képviselje.
A Tagok kijelentik, hogyaPályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a
Pályázat támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják, és
ennek érdekében együttműködnek.

1 Operatív program neve
2 Pályázati kiírás megnevezése
3 Annak a közreműködő szervezetnek a neve, akihez a pályázatot be kell nyújtani
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5. Tagok kijelentik, hogya pályázati kiírás részét képező .Konzorclumí együttműködési
megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására" című dokumentumot
ismerik, és a Pályázat támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a
Pályázatban és a Pályázatról döntés hozó szerv döntésében foglalt tartalommal
szerződést kötnek.

6. Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletét képezi.

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban, illetve ha a
Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.

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