
K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2015. szeptember 10-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

110/2015. (IX.10.) sz. határozata 
 
 

Pécsi Tudományegyetemmel kötendő együttműködési szerződés 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
Pécsi Tudományegyetemmel kötendő együttműködési szerződés című napirendet. 
 

1.) A képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti együttműködési 
szerződés tervezetét megismerte, az abban foglalt célokkal egyetért, a szerződés 
szövegét a melléklet szerinti formában jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: Polics József polgármester 
Határid ő: 2015. szeptember 30. 

 
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés 2. pontjának 1. 

bekezdése szerint létrehozandó munkacsoport önkormányzat által delegált tagjait 
kijelölje, és az önkormányzatot a szerződés végrehajtása során teljes jogkörben eljárva 
képviselje a képviselő-testület rendszeres tájékoztatása mellett. 

 
Felelős: Polics József polgármester 
Határid ő: értelem szerint 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 
 
A kiadmány hiteléül: 



Együttműködési szerződés 

 
 

Amely létrejött egyrészről a  
 
Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: PTE) 
Képviseli: Dr. Bódis József rektor 
Székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 
OM azonosító: FI 58544 
Adószám: 15329798-2-02 
Bankszámlaszám: MÁK 10024003-00282716-00000000 
 
másrészről pedig a  
 
Komló Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviseli: Polics József polgármester  
Székhely: 7300 Komló, Városház tér 3. 
Adószám: 15724100-2-02 
Bankszámlaszám: 11731063-15331524 
 
(továbbiakban együttesen: Felek) 
 
között alulírott helyen és napon az alábbiak szerint. 
 

Előzmények: 
 
Baranya megyében a szénbányászat több mint két évszázadon át sok munkahelyet biztosított a 
szénbányászatban. A bányászat megszűnésével, nem teremtődtek alternatív munkahelyek. 
A szénkészlet adott, de nem gazdaságos és a környezetre is káros a szénalkalmazás korábban elterjedt 
módja. 
A foglalkoztatás kulcsa a bányászat újraindítása, a bányászat kulcsa a szén megfelelő gazdaságos és 
környezetvédelmileg is elfogadható hasznosítása. A mélyművelés sok munkahelyet teremt, de kb. 
dupla áron termel, mint a külfejtés. A magas hamutartalom is olyan adottság, amivel együtt kell élni és 
lehetőségként kell használni. A világban számos részmegoldás létezik a szén hasznosítására tisztaszén 
technológiában, de a mecseki adottságoknak megfelelő komplex hasznosítási forma nem létezik, azt ki 
kell alakítani. Baranya megye stratégiájában szerepel a saját erőforrások, így a szén hasznosításának a 
programja, de ennek a gyakorlatba való átültetése igen komplex, széleskörű ismereteket és alapos 
előkészítést /együttműködést igénylő folyamat. 
 

1. Az együttműködés célja 
 

Felek együttműködése arra irányul, hogy feltárják a mecseki szénvagyon alternatív 
felhasználásának lehetőségeit, különös figyelemmel az ún. tisztaszén-technológiák 
alkalmazhatóságára, tudományos kutatásokon és a jó gyakorlati példákon nyugvó megalapozott 
terveket és prognózisokat készítsenek, a szénvagyon hasznosítás hosszú távú, költséghatékony 
módszereire. Az együttműködés stratégiai célja olyan fenntartható, fejlődőképes iparág alapjainak 
megteremtése, amely integrálja mindazokat a tudományágakat, technológiákat, amelyek a tiszta 
szén technológiákkal összekapcsolt vagy összekapcsolható módon lehetővé teszik más 
erőforrások (pl. hulladékok, biomassza, megújuló erőforrások) innovatív, magas hozzáadott 
értéket eredményező hasznosítását, valamint a környezeti fenntarthatóságot piacképes módon 
támogató egyéb hatékony megoldásokat. 
 
 



A megvalósítás módja pedig az első lépésben egy olyan keretprogram kialakítása, ami alapján 
lehetővé válik az egyes konkrét feladatok megfogalmazása a legjobb szakértők, egyetemek, 
kutatóhelyek és vállalkozások bevonásával. A keretprogram egyeztetés után kijelölhetőek lesznek 
az egyes részprojektek résztvevői és irányítói, majd a részprojektek elkészülte után az egyes 
elemeket egységes szerkezetbe, folyamatba kell illeszteni. A keretprogram stratégiája alapján kell 
megtalálni, magának a keretprogramnak, illetve a részprogramoknak a finanszírozási forrásait. 
Az együttműködés végső célja a szénbányászat és feldolgozás, helyi adottságoknak megfelelő 
gazdaságos és környezetkímélő technológiai láncának és az ehhez szükséges beruházások 
kialakításának előkészítése komplex módon, bemutatva a lehetséges pótlólagos előnyöket a 
hulladékkezelés villamos áram tárolás biomassza hasznosítás területére kihatóan. 
 
 

2. Felek vállalásai 
 

Szerződő Felek a projekt szerződésben megnevezett kapcsolattartóik együttműködésével (projekt) 
program előkészítő munkacsoportot állítanak fel a szerződés aláírását követő 30 napon belül. A 
munkacsoport összeállítása során bármely Fél javaslatára a Felek bevonják azt a szakértőt, 
szervezeti képviselőt, akinek a közreműködése, szakismerete a munkacsoport eredményes 
működéséhez szükséges. A munkacsoport 2015. december hó 01-ig bezárólag rendszerterv 
jellegű projekt munkaterv javaslatot állít össze, amely dokumentum tartalmazza különösen, de 
nem kizárólagosan 

- a jelen szerződés 1. pontjában megfogalmazott (projekt) programcél földtudományi, 
műszaki, élettudományi, társadalomtudományi, gazdasági szakmai részletezését, a várható 
kutatási, beruházási költségek, és a tervezhető jövedelmezőség összevető elemzését, 

- a kutatási (projektbe) programba bevonható ill. bevonandó magyar és külföldi 
vállalkozások, civil szervezetek, magyar és külföldi kutató intézmények, más felsőoktatási 
intézmények bevonásának lehetőségét és indokoltságát, 

- a projekt, vagy projektek finanszírozásához igénybe vehető lehetséges források körét, 
különösen az uniós és hazai pályázati lehetőségek területén, 

- a projekt(ek) kutatási költség - és időbeni ütemtervét. 
 

Felek nyilatkoznak arról, hogy az együttműködésükkel magvalósítandó K+F innovációs 
projekt(ek) során követik a „Kék Gazdaság” alapelveit, amelynek megfelelően olyan eredmények 
megvalósítására törekednek, amely hulladékképződés nélkül, vagy a hulladék hasznosításával 
érik el a gazdasági célt. 
 
A PTE kijelenti, hogy az együttműködés céljának megvalósítása érdekében az előkészítési 
szakban meghatározóan a kutatási terv, rendszerterv, projektterv összeállítása, témavezetési 
feladatok ellátása, a projekt megvalósítása során a kutatáskoordináció, kutatásmenedzsment, 
valamint a projektterv szerinti konkrét tudományos kutatási feladatok elvégzésével tudja 
támogatni az együttműködési cél megvalósulását.  
 
Az Önkormányzat vállalja, hogy eljár a projekt(ek) speciális kormányzati támogatása érdekében, 
megfelelő kommunikációs tevékenységet fejt ki mind a potenciális szakmai körökben, mind a 
lakosság körében, értelemszerűen minden olyan dokumentációval és adatállománnyal támogatja 
az együttműködési cél megvalósítását, amely rendelkezésére áll, vagy működési körében részéről 
beszerezhető.  
 
Felek vállalják, hogy a projektterv ismeretében döntenek a konkrét megvalósítási projekt(ek) 
indításáról, és jelen szerződés kiegészítésével, vagy külön okiratban rögzített projekt 
szerződésben rendelkeznek az adott projekt konkrét tartalmáról, az abban résztvevő Felek 
vállalásairól, a teljesítési határidőkről, a projekt finanszírozási forrásairól, a kockázatok és 
költségek viseléséről, a kutatások eredményeként létrejött szellemi alkotásokhoz fűződő jogokról, 
a pénzügyi eredmények megosztásáról. 
 



Felek vállalják, hogy a jelen együttműködési szerződés keretében elvégzett projekt előkészítés 
körében felmerülő költségeiket maguk viselik.  

 
3. Kapcsolattartás  

 
PTE részéről:  
Képviselő neve, beosztása: Madarász Zoltán innováció menedzser 
Tel:  06 72/501-500 12448 mellék, 06 30 288 6987 
E-mail: madarasz.zoltan@pte.hu 
 
Önkormányzat részéről:  
Képviselő neve, beosztása: Polics József polgármester 
Tel.: 0630/530-22-33, 72/584-001 
E-mail: polgarmester@komlo.hu 
 

A kapcsolattartó személyek feladata a kölcsönös, naprakész kapcsolattartás, tájékoztatás, a projekt 
előkészítésének, majd azt követően megvalósításának koordinálása és irányítása.  
A kapcsolattartók jogosultak a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő operatív 
kérdésekben eljárni, és nyilatkozni, a szerződés módosítására, megszüntetésére, egyéb 
jognyilatkozat tételére nem jogosultak. 
A kapcsolattartók személyében bekövetkező esetleges változásról az érintett fél haladéktalanul 
tájékoztatja a másik felet. A tájékoztatás tudomásul vételét a címzett fél köteles haladéktalanul, 
írásban visszaigazolni. Ettől az időponttól kezdődően a kapcsolattartónak az újonnan bejelentett 
személy minősül. A kapcsolattartó személyének megváltozására vonatkozó bejelentés és annak 
visszaigazolása nem minősül szerződésmódosításnak. 

 
4. A megállapodás időtartama 

 
A Felek jelen szerződést az aláírás napjától kezdődően határozatlan időre kötik meg azzal, hogy 
2015. október 31-ig felmondásnak helye nincs, azt követően a 2. pont szerinti projektterv, 
munkaterv ismeretében, vagy amennyiben az bármilyen okból nem készül el, bármelyik Fél 
jogosult 30 napos felmondási határidővel indokolás nélkül a szerződést felmondani. 
 
5.  Titoktartási kötelezettség 

 
Szerződő Felek az egymástól átvett valamennyi nem-nyilvános műszaki, jogi, üzleti vagy egyéb 
információt (a továbbiakban bizalmas információ) szigorúan bizalmasan kezelnek és csak a jelen 
szerződés teljesítésének céljából használnak fel. Ennek keretében bármely Szerződő Fél bizalmas 
információt harmadik személy részére csak a bizalmas információt átadó Szerződő Fél előzetes 
írásbeli hozzájárulásával ad tovább. Ez a kötelezettség a jelen szerződés megszűnése után is 
fennmarad. Szerződő Felek a titoktartási kötelezettség elmulasztásáért büntető- és polgári jogi 
felelősséggel tartoznak. Szerződő Felek azonban tudomásul veszik, hogy a titoktartási 
kötelezettség nem érvényesíthető a bizalmas információk meghatározott körére államigazgatási és 
bírósági eljárásban, vagy olyan esetekre, amikor az információ közlésére bármelyik Szerződő 
Felet jogszabály vagy hatósági rendelkezés kötelezi, ezért ezekre nézve kölcsönösen és előzetesen 
mentesítik egymást a titoktartási kötelezettség alól. 

 
6. Egyéb rendelkezések  

 
Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv 
rendelkezéseit tekintik irányadónak.  

 
Jelen szerződés a felek közötti együttműködés céljait és általános kereteit határozza meg, az egyes 
konkrét feladatok megvalósítására és további jogok és kötelezettségek keletkezésére vonatkozóan 
Felek külön megállapodásokat kötnek, jelen szerződés 2. pontjában foglaltaknak megfelelően. 



 
Felek jelen szerződést 6 egyező példányban írják alá azzal, hogy Felek képviselői aláírásukkal 
egyben kijelentik, hogy rendelkeznek a kellő jogkörrel a jelen szerződésben rögzített 
kötelezettségvállalás és jognyilatkozat megtételére. 
 

Pécs, ..……………….. 
 

   
Önkormányzat képviseletében: Pécsi Tudományegyetem képviseletében: 

 
 

……………………………….. 
Polics József 
polgármester 

 
 
 
 
 

 

 
 

………………………………….. 
Dr. Bódis József  

rektor 
 

 
A megállapodás megkötésével egyetértek:  
 
 
 
 
                        Jenei Zoltán  
                          Kancellár 

 
 

Ellenjegyzők a PTE részéről:  
 
 
 
 

.................................................. 
szakmai ellenjegyző 

 
 
 
 

............................................. 
jogi ellenjegyző 

 

 
 

 
 
 


