
,--------_._-

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS \
mely létrejött egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi
tér 10., adószám:15484000-2-06, KSH kód: 0633367, képviseli: Dr. Botka László polgármester),
továbbiakban: SZMN Önkormányzata

másrészről a Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft. ( Szeged, Mars tér M pavilon, adószám:
11099224-206, KSH szám: 11099224-7020-113-06, Cgjsz.: 06-09-003765, képviseli: Pusztai Lajos
ügyvezető), továbbiakban: Kft. között az alábbiak szerint:

A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás az " AVOP 3.2.23 Helyi piacok és
felvásárló-helyek felújítása, átalakítása, bővítése és új piacok létrehozása" című intézkedésre a
Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft. által benyújtott pályázat kapcsán jött létre.

A benyújtott pályázati projekt elsődleges célja a szegedi Mars téri Piac területének fejlesztése és
ezáltal egy európai színvonalú értékesítési hely kialakítása.

A felek rögzítik, hogy a Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft. SZMN Önkormányzata 100 %-os
tulaj donában van.

A felek jogai és kötelezettségei

SZMN Önkormányzata támogatja és elősegíti a 407/2005.(VI.24.) Kgy. sz. határozattal
jóváhagyott fej lesztési koncepció részeként a Mars téri piac terül etén tervezett fej lesztések
megvalósítását. SZMN Önkormányzata a fejlesztésekhez szükséges, 25591/1 hrsz.-ú területet
1995. november 16. napján kelt üzemeltetési szerződés alapján a Kft. rendelkezésére bocsátotta.
SZMN Önkormányzata vállalja, hogy ezen szerződést a Mars téri piac rekonstrukciójának
befejezését követően még legalább 5 évig nem szünteti meg.

SZMN Önkormányzata vállalja továbbá, hogy a pályázat benyújtásához, valamint az elnyert
támogatási összeg felhasználásával kapcsolatosan minden lehetséges információt és segítséget
megad a Kft.-nek.

A Kft. törekszik arra, hogy a fejlesztés lebonyolítása során SZMN Önkormányzata közérdekű
céljai megvalósulhassanak a piac terül etén, különös tekintettel a munkahelyteremtésre, a helyi
vállalkozók bevonására, a piacon megforduló kereskedők és termelők számára kulturált, európai
színvonalú értékesítési körülmények biztosítására.

Kapcsolattartás:
A felek megállapodnak abban, hogy mindkét fél részéről kapcsolattartó személyt jelölnek ki az
alábbiak szerint:

» SZMN Önkormányzata részéről: dr. Somosi Krisztina
» Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft. részéről: Pusztai Lajos ügyvezető

A kapcsolattartó személyek feladata a pályázattal, illetve a fejlesztéssel kapcsolatos valamennyi
írásbeli és szóbeli tájékoztatás nyújtása, a szükséges iratok átadása.
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A felek vállalják, hogy a kapcsolattartó személyek havi rendszerességgel megbeszélést tartanak a
fejlesztés megvalósulásáról, illetve elemzik a korábbi fejlesztési programokból hasznosítható
tapasztalatokat, valamint az együttműködés hatékonyságát. Az egyeztető tárgyalásokra szükség
esetén meghívják SZMN Önkormányzata projektfejlesztési, beruházási, építészeti tapasztalatokkal
rendelkező munkatársait.

Jelen együttműködési megállapodást Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 497/2005. (IX.23.)
Kgy. sz. határozattal hagyta jóvá.

Jelen együttműködési megállapodást a felek átolvasást követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt hagytak jóvá, és írtak alá.
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