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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív 

Programok Irányító Hatósága 2020. decemberében a 1005/2016. (I. 18.) számú kormányhatározatban 

szereplő éves fejlesztési keret alapján pályázatot hirdetett TOP-1.5.1-20 kódszámmal A 2021-27 

tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése címmel. A pályázati felhívás célja a 2021-

27-es programozási időszak területi operatív programának megvalósítása, helyi, integrált területi 

stratégiai dokumentumok felülvizsgálata, elkészítése, valamint olyan ERFA típusú projektek 

előkészítési munkáinak megkezdése, illetve elvégzése, melyek fizikai megvalósítása a 2021-2027. 

közötti időszakban - a területi operatív program keretében - tervezett. 

A Baranya Megyei Önkormányzat TOP-1.5.1-20-2020-00014 azonosítószámmal A 2021-27 tervezési 

időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Baranya megyében címmel támogatási kérelmet 

nyújtott be a fent részletezett pályázati felhívására. A Támogató 2021. január 13. napján kelt értesítése 

alapján a benyújtott pályázatot pozitív elbírálásban részesítette. Ezt követően a Baranya Megyei 

Önkormányzat 2021. február 8-án támogatási szerződést kötött a Magyar Államkincstár Baranya 

Megyei Igazgatóságával, mint közreműködő szervezettel. 

A 2021-2027 programozási időszakban Komló Város Önkormányzat, a Képviselő-testület által 

jóváhagyott Gazdasági programjával összhangban - többek között - támogatási kérelmet kíván 

benyújtani a település csapadékvíz-elvezető rendszereinek fejlesztésére. Az előterjesztés tárgyát 

képező együttműködési megállapodás keretében a Baranya Megyei Önkormányzat vállalja a 

település csapadékvíz-elvezető rendszereinek fejlesztéséhez szükséges engedélyezési- és kivitelezési 

tervdokumentációk elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárások lefolytatását és a nyertes ajánlattevő 

szerződésszerű teljesítése esetén finanszírozza az elkészült munkát, majd az elkészült 

tervdokumentációt térítésmentesen átadja Komló város Önkormányzatnak.  

Annak érdekében, hogy a 2021-2027-es programozási időszakban meghirdetésre kerülő csapadékvíz-

elvezető rendszerek fejlesztését érintő pályázati felhívásokhoz önkormányzatunk a szükséges 

előkészítési tevékenységeket elvégezhesse, javaslom az 1. számú mellékletben szereplő 

együttműködési megállapodás tervezet megkötését a Baranya Megyei Önkormányzattal. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a Jogi, ügyrendi és 

közbeszerzési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni 

szíveskedjék! 

 

Határozati javaslat: 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 

javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta az „Együttműködési megállapodás kötése a 

Baranya Megyei Önkormányzattal a TOP-1.5.1-20-2020-00014 azonosítószámú projekt keretében” 

című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:   

 

1. A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Komló Város 

Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat között a TOP-.1.5.1-20-2020-00014 

azonosítószámú projekt keretében létrejövő együttműködési megállapodást, és felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

Felelős:  Polics József polgármester 

 

Komló, 2021. augusztus 19. 

 

Polics József 

 polgármester 

 



1. számú melléklet 

 
 

Együttműködési megállapodás 

 
Amely létrejött egyrészt, 
Név:      Baranya Megyei Önkormányzat 
Székhely:     7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
Képviseli:     Dr. Őri László, elnök 
Adószám:     15724007-2-02 
PIR szám:    330002 
Bankszámlaszám:    10024003-00319308 
Számlavezető pénzintézet:   Magyar Államkincstár, 
(a továbbiakban: Megyei Önkormányzat)  
 
másrészt, a(z) 
Név:      Komló Város Önkormányzat 

Székhely:     7300 Komló, Városház tér 3. 
Képviseli:     Polics, polgármester 
Adószám:     15724100-2-02 
PIR szám:    724100 
Bankszámlaszám:    11731063-15331524-00000000 
Számlavezető pénzintézet:   OTP Bank Nyrt. 
(a továbbiakban: Önkormányzat), 
 
(a továbbiakban egyenként, mint „Fél”, együtt, mint „Felek”) között az alulírott napon és helyen az 
alábbi feltételek szerint: 
 
 
I. Előzmények 

 
1. Megyei Önkormányzat TOP-1.5.1-20-2020-00014 azonosítószámmal, „A 2021-27 tervezési 

időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Baranya megyében” címmel pályázatot nyújtott be 

a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program felhívásra. A projekt a 2021. január 13. napján 

kelt támogató döntés értelmében támogatást nyert. Megyei Önkormányzat - mint támogatott - és a 

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága - mint közreműködő szervezet – 2021. február 

8. napjával támogatási szerződést kötött a fentnevezett projekt tárgyában. A megvalósítás keretében 

a Megyei Önkormányzat a települések számára projektszintű műszaki dokumentációk elkészítését 

tervezi.  

 
2. Önkormányzat szándékában áll a 2021-2027-es programozási időszakban a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében meghirdetésre kerülő kapcsolódó felhívásra 

támogatási kérelmet benyújtani […] tárgyban. 

 
 
II. Az együttműködés tárgya 

 
1. A fentiekben írtak megvalósítása érdekében Megyei Önkormányzat vállalja a […] 

vonatkozásában a projektszintű műszaki dokumentációk kidolgozását (a továbbiakban: 

dokumentáció) az alábbiakban írt feltételek mellett. 

 
2. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban meghatározott feladatokat elsődlegesen 

támogatásból kívánják elszámolni. Amennyiben az előre nem várt és/vagy el nem számolható, de a 



megvalósításhoz fontos vagy szükséges többletköltség merül fel, az eltérő megállapodás nélkül, 

Önkormányzatot terheli. 

 
 
III. A Felek jogai és kötelezettségei 

 
1. A Megyei Önkormányzat jogai és kötelezettségei 

 
a) Megyei Önkormányzat beszerzési eljárás keretében az Önkormányzat igényei és az általa 

rendelkezésre bocsátott információk alapján lebonyolítja a dokumentáció kidolgozására irányuló 

beszerzést. 

 
b) Megyei Önkormányzat köteles a beszerzési eljárás tekintetében olyan eljárásrendet 

kialakítani, melyben biztosított az Önkormányzat részvétele és rendszeres tájékoztatása. 

 
c) Megyei Önkormányzat a beszerzési eljárásban köteles különösen biztosítani a verseny 

tisztaságát és nyilvánosságát, az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot az ajánlattevők 

között. 

 
d) Megyei Önkormányzat előkészíti és lebonyolítja a dokumentáció elkészítéséhez szükséges 

beszerzési eljárást, melynek keretében: 

a. elkészíti a beszerzési eljárások dokumentációját, különös tekintettel a beszerzések 

pontos műszaki, szakmai leírására, az ajánlattételi felhívásra és a megkötendő 

szerződés tervezetére, 

b. beszerzési szabályzata szerint jóváhagyja a beszerzési dokumentációt,  

c. jóváhagyja a meghívandó gazdasági szereplők körét, 

d. lebonyolítja a beszerzési eljárások bírálatát, 

e. döntést hoz a beszerzési eljárások lezárásáról, 

f. gondoskodik a vonatkozó szerződés aláírásáról. 

 
e) Önkormányzat erre vonatkozó igénye esetén Megyei Önkormányzat köteles szakmai 

támogatást nyújtani a beszerzés műszaki, szakmai tartalma kialakításban. 

 
f) Megyei Önkormányzat folyamatos kapcsolatot tart nyertes ajánlattevővel, nyomon követi a 

megkötött szerződések teljesítését, amennyiben eltérést tapasztal a megkötött szerződés 

tartalmától, az észlelt eltérésekről, hiányosságokról haladéktalanul tájékoztatja Önkormányzatot. 

 
g) A dokumentációt készítő nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítése esetén Megyei 

Önkormányzat gondoskodik a teljesítés igazolás kiállításáról, valamint finanszírozza az elkészült 

munkát. 

 
h) Megyei Önkormányzat az elkészült dokumentációt Önkormányzat kérésére térítésmentesen, 

felhasználói jogokkal együtt átadja Önkormányzat részére. 

 
i) Megyei Önkormányzat jogosult a dokumentáció elkészítését követően a felmerült költségek 

pályázati elszámolására. 

 
j) Megyei Önkormányzat a tervezéssel kapcsolatosan soron kívül tájékoztatást kérhet 

Önkormányzattól, illetve Önkormányzat közreműködésével, Önkormányzat által jelen megállapodás 

tárgyának alapját képező projekt megvalósításába bevont partnerektől. 

 



k) Megyei Önkormányzat jogosult szakmai álláspontját és javaslatait jelen megállapodás 

tárgyának alapját képező projekt tartalmával kapcsolatosan megfogalmazni és erről 

Önkormányzattal egyeztetést kezdeményezni. 

 
2. Önkormányzat jogai és kötelezettségei 

 
a) Önkormányzat köteles meghatározni a dokumentáció tartalmát, figyelemmel a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében várhatóan megjelenő felhívásra, a tervezett 

fejlesztés megvalósíthatóságra és a fenntarthatóságra. 

 
b) Önkormányzat vállalja, hogy aktívan részt a beszerzései eljárás előkészítésében és 

lebonyolításában, ezen belül különösen: 

a. rövid műszaki/szakmai leírást ad a tervezet beruházásról/fejlesztésekről, 

b. javaslatot tesz a beszerzés eljárás ütemezésére, 

c. javaslatot tesz a meghívandó gazdasági szereplők körére, 

d. a beszerzési eljárás megindítása előtt megvizsgálja és véleményezi a beszerzési eljárás 

dokumentációját, a megkötendő szerződés tervezetét. 

 
c) Önkormányzat véleményezi az elkészült dokumentációt és véleményét a teljesítésigazolás 

kiállítására rendelkezésre álló határidőn belül írásban eljuttatja a Megyei Önkormányzathoz. 

 
d) Önkormányzat vállalja, hogy a dokumentáció elkészítésével kapcsolatos döntéseket 

észszerű határidőben meghozza és arról az érintetteket tájékoztatja. 

 
e) Önkormányzat felel az általa szolgáltatott adatok hitelességéért.  

 
Felek rögzítik, hogy a hibás, hiányos, jogszabályellenes adatszolgáltatásából adódó károkért Megyei 
Önkormányzatot felelősség nem terheli. 
 
f) Önkormányzat biztosítja a dokumentáció elkészítésével kapcsolatosan felmerülő el nem 

számolható költségeket. 

 
g) Önkormányzat jelen megállapodás tárgyának alapját képező projekttel kapcsolatosan soron 

kívül tájékoztatást kérhet a Megyei Önkormányzattól, illetve a Megyei Önkormányzat 

közreműködésével az általa a teljesítésbe bevont partnertől. 

 
h) Önkormányzat rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a megkötött szerződések 

teljesítését. 

 
 
IV. Kapcsolattartás 

 
1. Felek rögzítik, hogy a jelen együttműködés keretein belül fokozott jelentősége van a 

rendszeres és gyors kapcsolattartásnak.  

 
Felek jelen megállapodás teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással, jelen 
megállapodást érintő körülményekről kötelesek egymást haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül 
tájékoztatni. 
 
2. Felek törekednek egymás teljeskörű és naprakész tájékoztatására, a kapcsolattartás 

elsődleges módjának az elektronikus levelezést (e-mail) és a személyes egyeztetést tekintik. 

 



 
3. Megyei Önkormányzat részéről kapcsolattartó: 

 
Név:    Staub Richárd, vezető területfejlesztési koordinátor 
Levelezési cím:  7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
Telefon:   +36 30/197-5213 
E-mail:   staub.richard@baranya.hu  
 
4. Önkormányzat részéről kapcsolattartó: 

 
Név:    Horváth Kata irodavezető 
Levelezési cím:  7300 Komló, Városház tér 3. 
Telefon:   +36 30/539-2245 
E-mail:   horvathkata@komlo.hu 
 
5. A kapcsolattartók személyében bekövetkező esetleges változásról az érintett Fél 

haladéktalanul elektronikus úton, vagy személyes átadás-átvételben tájékoztatja a másik Felet úgy, 

hogy az átvétel időpontja és ténye igazolható legyen. A tájékoztatás tudomásul vételét a címzett Fél 

köteles haladéktalanul, írásban visszaigazolni. Ettől az időponttól kezdődően a kapcsolattartónak az 

újonnan bejelentett személy minősül.  

 
6. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartók jelen megállapodásban feltüntetett adatainak kezelése 

az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § 

(1) bekezdése, illetve a 2016/679/EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján 

történik. Az adatok kezelésének, tárolásának célja Felek szerződésből eredő kötelezettségeinek 

teljesítése és jogainak érvényesítése, a szerződés teljesítése érdekében a szerződéses partnerrel 

történő kapcsolattartás biztosítása, a szerződéses jogviszonyból eredő jogszabályi kötelezettségek 

teljesítése.  

 
7. Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást, hogy a jelen megállapodás szerinti 

kapcsolattartóik megállapodásban feltüntetett adataik kezeléséhez hozzájárultak. Felek 

megállapodnak, hogy az adatokat kizárólag azon munkatársaik ismerhetik meg, akiknek munkaköri, 

vagy egyéb kötelezettsége összefügg az adatkezelés céljának előmozdításával, és az adatokat az 

adatkezelés céljának eléréséig, de legfeljebb jelen megállapodás megszűnésének napjától számított 

8 évig kezelik. 

 
 
V. Együttműködési megállapodás hatálya, módosítása, megszűnése 

 
1. Felek jelen megállapodást mindkét Fél által történő aláírásának napjától […] napjáig kötik. 

 
2. Jelen megállapodás kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható. Nem minősül a 

megállapodás módosításnak a Felek adataiban, így különösen székhelyében, 

bankszámlaszámában, számlavezető pénzintézetében bekövetkező változás, továbbá a 

kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a 

másik Felet a változást követő 3 napon belül köteles értesíteni. Ezen bejelentési 

kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a 

mulasztó Felet terheli a felelősség. 

 

mailto:staub.richard@baranya.hu
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3. Bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult jelen megállapodást a 

szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával 

azonnali hatállyal felmondani. 

 
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha valamelyik Fél 

a) nem teljesíti jelen megállapodás alapján fennálló bármely feladatát, kötelezettségét;  

b) írásbeli felszólítás ellenére sem teljesít jelen megállapodásban foglaltak szerint; 

c) együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan 

magatartást tanúsít, amely jelen megállapodás fenntartását lehetetlenné teszi;  

 
4. Felek jelen megállapodás bármely okból történő megszűnésekor – legkésőbb a megszűnés 

napjától számított 15 napon belül - kötelesek jelen megállapodás alapján ténylegesen 

elvégzett feladatok vonatkozásában elszámolni egymással. 

 
 
VI. Egyéb rendelkezések 

 
1. Felek a megállapodás teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is együttműködnek. 

Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a teljesítéshez 

szükséges adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek 

megteremtéséről; a teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul 

tájékoztatják egymást. 

 
2. Amennyiben a jelen megállapodás valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része 

hatályát veszti vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés hatályát. Ebben az 

esetben Felek kötelesek a mindenkori érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy 

végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel a hatályát 

vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének és célkitűzésének. 

 
3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő vitáikat tárgyalások útján 

kísérlik meg rendezni. Amennyiben ezek a kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem 

vezetnek eredményre, úgy Felek bármelyike jogosult bírósági eljárást kezdeményezni. Felek 

megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely jelen megállapodásból vagy azzal 

összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy 

értelmezésével kapcsolatban keletkezik, Felek megállapodása alapján Magyarország 

bíróságai rendelkeznek joghatósággal, azaz a jogvita eldöntése során a mindenkor hatályos, 

a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező magyar bíróság jogosult eljárni; a bíróság eljárására a magyar jog alkalmazandó. 

 
4. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 
5. Szerződő felek rögzítik, hogy adatkezelésükre különösen az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény, valamint a 2016/679/EU 

rendelet (GDPR) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 



6. Jelen megállapodás teljesítése során bármely Fél tudomására jutott olyan információ, amely 

a másik Fél üzleti tevékenységére, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire 

vonatkozik, üzleti titoknak minősül és azokat Felek bizalmasnak minősítik. A másik Fél 

bizalmas információjáról tudomást szerző Fél azt kizárólag jelen megállapodással 

kapcsolatban használhatja fel, a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt 

harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem 

reprodukálhatja.  

 
7. Felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen, úgy védik, mint a 

sajátjukat. Minden, a jelen megállapodás alapján átvett bizalmas információt – beleértve az 

arról készített bármilyen hordozón lévő másolatot is – az információtulajdonos 

rendelkezésének megfelelően vissza kell szolgáltatni, vagy meg kell semmisíteni az alábbi 

esetekben: a megállapodás hatályát veszti, a megállapodás megszűnik, az 

információtulajdonos azt megkívánja. 

 
8. Jelen megállapodás 3 egymással szó szerint megegyező eredetei példányban készült, 

amelyből 2 példány Megyei Önkormányzatot, 1 példány Önkormányzatot illeti. Felek saját 

példányaik átvételét jelen megállapodás aláírásával elismerik. 

 
 
Felek jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyező tartalmú okiratot jóváhagyólag írták alá.  
 
Kelt: Pécs, 2021. […]. 
 
 
 

…………………………………………….. ……………………………………………… 
Dr. Őri László Polics József 

elnök polgármester 
Baranya Megyei Önkormányzat  Komló Város Önkormányzat 
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