
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2018. április 26-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

55/2018. (IV.26.) sz. határozata 

 
EFOP-1.5.2 -16.-2017-00028 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 

járásban”  projekthez kapcsolódó Konzorciumi megállapodás a közbeszerzési 

eljárások lebonyolítására 

 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 

bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi bizottság véleményének figyelembevételével 

– megtárgyalta az  EFOP-1.5.2.-16.-2017-00028 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 

járásban”  projekthez kapcsolódó Konzorciumi megállapodás a közbeszerzési eljárások 

lebonyolítására” tárgyú előterjesztést. 

 

 

1.) A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a „Humán 

szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban”  projekthez kapcsolódó Konzorciumi 

megállapodást a közbeszerzési eljárások lebonyolítására.  

Felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  2018. május 15. 

Felelős:  Polics József polgármester 

 

 

K.m.f. 
 

 

 

 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
  



1 sz. melléklet  

 

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK 
LEBONYOLÍTÁSÁRA 

Mely létrejött egyrészről  

Név:    Komló Város Önkormányzat 

Cím:   7300 Komló, Városház tér 3. 

Adószám: 15724100-2-02 

Törzsszám: 724100 

Képviseli:  Polics József - Polgármester 

Kapcsolattartásra kijelölt személy: 

Telefon:  72/584-000 

Telefax:  72/584-008 

mint a konzorcium vezetője és mint a Támogatási szerződés Konzorciumvezetője 

(továbbiakban Konzorciumvezető) 

másrészről  

Név:   Magyarszék Községi Önkormányzat 

Cím:   7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 51 

Adószám: 15331816-2-02 

Törzsszám: 331812 

Képviseli:  Kárpáti Jenő - Polgármester 

Kapcsolattartásra kijelölt személy: 

Telefon:  72/521-016 

Telefax:  72/521-017 

mint a Támogatási szerződés alapján a támogatás közvetlen igénybevételére jogosult partner, 

azaz Támogatásban részesülő partner (továbbiakban: Konzorciumi Tag) 

valamint  

Név:   Hosszúhetény Községi Önkormányzat 

Cím:   7694 Hosszúhetény, Fő u. 166. 

Adószám: 15724148-2-02 

Törzsszám: 724144 

Képviseli:  Dr. Csörnyei László Sándor - Polgármester 

Kapcsolattartásra kijelölt személy: 

Telefon:  72/490-812 

Telefax: 72/490-814 

mint a Támogatási szerződés alapján a támogatás közvetlen igénybevételére jogosult partner, 

azaz Támogatásban részesülő partner (továbbiakban: Konzorciumi Tag) 

valamint  

Név:   Egyházaskozár Község Önkormányzat 

Cím:   7347 Egyházaskozár, Fő tér 1. 

Adószám: 15331737-2-02 

Törzsszám: 331735 

Képviseli: Weisz Kornélia - Polgármester 

Kapcsolattartásra kijelölt személy: 



Telefon:  72/459-101 

Telefax:  72/459-117 

mint a Támogatási szerződés alapján a támogatás közvetlen igénybevételére jogosult partner, 

azaz Támogatásban részesülő partner (továbbiakban: Konzorciumi Tag) 

valamint  

Név:   Szászvár Nagyközség Önkormányzat 

Cím:   7349 Szászvár, Május 1. tér 1. 

Adószám:  15724162-2-02 

Törzsszám: 724166 

Képviseli: Dunai Péter - Polgármester 

Kapcsolattartásra kijelölt személy: 

Telefon:  72/589-000 

Telefax:  72/389-200 

mint a Támogatási szerződés alapján a támogatás közvetlen igénybevételére jogosult partner, 

azaz Támogatásban részesülő partner (továbbiakban: Konzorciumi Tag) 

valamint  

Név:   Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

Cím:   7300 Komló, Városház tér 3. 

Adószám: 15556741-2-02 

Törzsszám: 

Képviseli:  Polics József - Elnök 

Kapcsolattartásra kijelölt személy: 

Telefon:  72/584-000 

Telefax: 72/584-000 

mint a Támogatási szerződés alapján a támogatás közvetlen igénybevételére jogosult partner, 

azaz Támogatásban részesülő partner (továbbiakban: Konzorciumi Tag) 

 

valamint  

Név:   Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Cím:  7300 Komló, Kossuth L. u. 3. 

Adószám:  16629974-1-02 

Törzsszám:  685225 

Képviseli:  Elmontné Popán Ildikó - Intézményvezető 

Kapcsolattartásra kijelölt személy: 

Telefon:  72/486-400; 72/485-658 

Telefax: 72/581-327 

mint a Támogatási szerződés alapján a támogatás közvetlen igénybevételére jogosult partner, 

azaz Támogatásban részesülő partner (továbbiakban: Konzorciumi Tag) 

 

között, az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint: 

 

Preambulum 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) alanyi hatálya alá tartozó 

(ajánlatkérőnek minősülő) szervezetek dönthetnek úgy, hogy jellemzően célszerűségi, 

gazdasági megfontolásból más, ugyancsak ajánlatkérőnek minősülő, hasonló beszerzési 

igényű szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eljárást lefolytatni, azaz lehetősége van 

több ajánlatkérőnek közösen közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására.  



„Kbt. 29. § (1) Az ajánlatkérő más ajánlatkérőt is meghatalmazhat azzal, hogy a nevében 

közbeszerzési eljárást folytasson le. Ez azonban nem eredményezheti a meghatalmazást adó 

ajánlatkérőre e törvény alapján alkalmazandó szabályok megkerülését. 

(2) Több ajánlatkérő közösen is megvalósíthat egy közbeszerzést olyan módon, hogy egy 

maguk közül kiválasztott ajánlatkérőt meghatalmaznak a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásával. 

 

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben, ha a közbeszerzési eljárás lebonyolítására teljes 

egészében minden érintett ajánlatkérő nevében, közösen kerül sor, akkor az ajánlatkérők 

együttesen felelősek e törvény szerinti kötelezettségeik teljesítéséért. Ha a közbeszerzési 

eljárás lebonyolítására nem teljes egészében minden érintett ajánlatkérő nevében kerül sor, 

akkor az ajánlatkérők a közbeszerzési eljárásnak csak a közösen végzett részei tekintetében 

tartoznak együttes felelősséggel. Minden ajánlatkérő kizárólagosan felelős e törvény szerinti 

kötelezettségei teljesítéséért a közbeszerzési eljárás azon részei tekintetében, amelyeket a saját 

nevében végez.” 

Mindezekre tekintettel alulírottak, mint a Kbt. szerint Ajánlatkérőknek minősülő szervezetek 

jelen megállapodással közbeszerzési együttműködési megállapodást kötnek az alábbi 

tartalommal: 

 

1./ Felek egybehangzóan rögzítik, hogy közöttük az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító 

számú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban”megnevezésű pályázat 

keretében 2018. január 03. napján, Komlón aláírt szerződéssel Konzorciumi 

megállapodás jött létre. Összhangban a konzorciumi megállapodással és a 2014–2020 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140.§ (1) a.) 

pontjával, - miszerint, ha a projekt kedvezményezettje konzorcium, a mérföldkövek 

teljesítésének kötelezettsége a projekt egészét tekintve értelmezendő - konzorciumokra 

vonatkozó speciális szabályaival felek a projekt keretében történő közbeszerzési 

eljárások, illetve beszerzési eljárások tekintetében az alábbi kikötéseket teszik. 

 

2./ A Konzorcium tagjai megbízzák a Konzorciumvezetőt, hogy meghatalmazottként 

helyettük és nevükben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásainak, 

és Komló Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata alapján teljes jogkörrel 

járjon el a projekt során lebonyolításra kerülő közbeszerzési eljárások során, helyettük és 

nevükben nyilatkozatokat tegyen. 

 

3./ Jelen konzorcium nevében a Konzorciumvezető által, a közbeszerzési eljárásokban tett 

nyilatkozatok, a konzorcium tagjait jogosítják, illetve kötelezik. Az eljárások 

ellenőrzésében részt vevő szervezeteknek, a Közbeszerzési Hatóságnak, az 

ajánlattevőknek a konzorciummal, illetve annak tagjaival történő kapcsolattartása, a 

Konzorciumvezetőn, illetve az általa az eljárásokban kapcsolattartóként megjelölt 

személyen keresztül történik. 

 

4./ Konzorciumvezető vállalja, hogy a projekt keretében megvalósítandó egyeztetésekről, 

minden alkalommal tájékoztatja a Konzorciumi tagokat a projekt és a közbeszerzési 

eljárások állásáról, előrehaladásáról, az esetlegesen felmerülő kérdésekről, problémákról. 

 



5./ A Konzorcium tagjai a lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások eredményeképpen 

megkötött szerződésekben félként (Megrendelőként, Megbízóként) szerepelni fognak, 

összhangban a 242/2014.(XI.5.) Korm.rendelet 140.§ (5) bekezdésében foglaltakkal 

(„Beruházás esetén - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - annak a tagnak kell 

aktiválnia a bekerülési érték részét képező költséget, amely tag nevére a bizonylatot 

kiállították. Közös beszerzés esetén a szállítónak az egyes tagokat érintő részekről külön 

tagonkénti bizonylatot kell kiállítania”).  

A közös beszerzési eljárásokat a Felek, mint Ajánlatkérők együttesen, a Kbt. 

rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzés keretében bonyolítják le akként, hogy az 

adott Konzorciumi tag, az eredményes közbeszerzési eljárás során kötött szerződéseket 

külön-külön kötik meg. 

 

6./  A közös közbeszerzést a Felek Komló Város Önkormányzatának közbeszerzési 

szabályzata alapján bonyolítják le. Konzorciumvezető vállalja, hogy a projekt 

megvalósítása során kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásoknál a felállításra kerülő Bíráló 

Bizottságban, erre vonatkozóan jelzett kifejezett igény esetén egy fő helyet biztosít a 

konzorcium tagjai által kijelölt közös képviselőnek. 

A közbeszerzési eljárás során hozott döntések előkészítésében, a Bíráló Bizottsági 

üléseken a Felek – legkésőbb jelen szerződés aláírásának napját követő 5 napon belül – 

megjelölt képviselői, mint szakmai előkészítők, konzultációs jelleggel, képviseleti joggal 

részt vehetnek, a Bíráló Bizottság működését szakmai észrevételeikkel segíthetik. A 

szakmai előkészítők a Bíráló Bizottságban szavazati joggal nem rendelkeznek. Felek 

felhatalmazzák a Bizottságot a közbeszerzés során hozott valamennyi döntés 

előkészítésére, az ajánlatok nevükben való elbírálását is beleértve.  

 

7./ Felek kötelezik magukat arra, hogy jóhiszeműen a tőlük elvárható mértékben 

együttműködnek egymással az eljárások lebonyolításában, a szerződéskötésekben, és a 

lehető legteljesebb mértékben segítik Konzorciumvezetőt az eljárásokkal kapcsolatos 

feladatokban. 

A közbeszerzési eljárásokhoz szükséges adatszolgáltatásra a Konzorciumvezető felhívása 

szerinti módon és időben Felek kötelezik magukat. 

 

8./ A Felek megállapodnak abban, hogy a közös közbeszerzési eljárások kötelező 

hirdetményeinek közzétételével kapcsolatos költségeket a konzorciumi tagok együttesen 

viselik.  

Az eljárásba kötelezően bevonandó felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó megbízási 

díját együttesen viselik. 

 

9./  Amennyiben a közbeszerzési döntőbizottság az ajánlatkérővel szemben jogerősen bírságot 

állapít meg, annak összegét a Felek a pályázati támogatásukkal arányosan viselik. 

 

10./ A Konzorcium tagjai egyben azzal is megbízzák a Konzorciumvezetőt, hogy a 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések során saját beszerzési szabályzata 

alapján eljárjon, az eljárásokat a szabályzatnak és a projekt előírásainak megfelelően, 

jogszerűen lebonyolítsa, és dokumentálja, nyilvántartsa. 

 

11./ A Konzorcium tagjai kijelentik, hogy a Konzorciumvezető Közbeszerzési szabályzatát és 

Beszerzési szabályzatát ismerik, az abban foglaltakat tudomásul vették.   

12./ A konzorcium nem jogi személy. 



13./ A konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége. 

Az ennek elmulasztásából eredő károkért, a Támogató irányában a Konzorciumvezető 

tartozik felelősséggel.  

 

14./ A konzorcium vezetője, a Támogató tájékoztatását követően, annak előzetes 

hozzájárulásával jogosult, illetve köteles a konzorciumból kizárni azt a tagot, akinek 

tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai 

szempontból veszélyezteti. 

 

15./ Jelen konzorciumi megállapodás érvényben és hatályban van, addig, amíg az érvényes és 

hatályos Támogatási szerződésben foglaltak megvalósításával összefüggő utolsó 

közbeszerzési eljárás eredményesen le nem bonyolódik. 

 

16./ Felek jelen megállapodást közös akarattal bármikor megszüntethetik. Felek 

megállapodnak abban, hogy felmondási jogukat akként korlátozzák, miszerint 

megállapodásukat kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel. 

Felek rendes, indoklás nélküli felmondási jogukat kizárják.  

 

Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és saját 

kezűleg írták alá. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos 

jogszabályi rendelkezések, továbbá a 2018. január 03. napján aláírt Konzorciumi 

megállapodás tartalma irányadó.  

Kelt, Komló, 2018…………………. 

 

     Polics József       Kárpáti Jenő  Dr. Csörnyei László Sándor 

     Polgármester       Polgármester   Polgármester 

 

     Komló Város   Magyarszék Községi        Hosszúhetény Községi  

  Önkormányzata       Önkormányzat   Önkormányzat 

          

     P.H.     P.H.          P.H. 

 

 

     Weisz Kornélia       Dunai Péter      Polics József 

       Polgármester      Polgármester          Elnök 

 

Egyházaskozár Község   Szászvár Nagyközség  Komlói Kistérség Többcélú 

      Önkormányzat       Önkormányzat    Önkormányzati Társulás 

 

       P.H.             P.H.             P.H. 

 

Elmontné Popán Ildikó 

Intézményvezető 

Komló Térségi 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

P.H. 

 


