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Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Véleményezó’ bizottság:
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Előkészítette:

Tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Gál András osztályvezető
Műszaki Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!
A TOP-1.5.1-20 kódszámú, „A 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése című
felhívás keretében a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal projektje támogatást nyert. A Hivatal a PEA
elj árásrend keretében finanszírozást biztosít egyes, TOP Plusz keretében támogatható proj ektj avaslatok
előkészítéséhez. Békés Város Önkormányzata a belterületi utak aszfaltozása tárgyában kért támogatást a
tervezési feladatok ellátására, amely pozitív elbírálást kapott.
“

A PEA projekt kapcsán megkötésre kerülő Együttműködési
megállapodást mellékeljük, amelyet kérjük, elfogadni szíveskedjenek.

szándéknyilatkozatot,

valamint

Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal a
belterületi utak aszfaltozásának PEA forrásfinanszírozással megvalósuló tervezése tárgyában
kötendő Együttműködési szándéknyilatkozatot és megállapodást a határozat melléklete szerint
jóváhagyja, felhatalmazza polgármesterét azok aláírására.

Határidő:

intézkedésre azonnal

Felelős:

Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2021. október 22.
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Kálmán Tibor
polgármester
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EgyiittmüLödéi neg]iapiid
mei: 1éeőtt 3iézió1
Bék Megyeí Öakormnziti Hiviti

SzkbeJv: 5600 Békécaba.. Arpád sor 18.
Tizzam 342 ‘O9
Adózim.: I :3$2OO5-2-O4
B]2zmhsiam 1 0026005-003 1 Q i 80-00000079
kepvieh Dr Hop1ath Miha1’ jeo
«ovbbikban: Kedveiénvezett)

TeiepiIé5i öukci’manyzt

Székbeh:
Adzim:
képviei:
(tibbkban: EvQttnCtkődó parbier. eyüttesen: Felek)
közi5t iiliitt helyen é idöben az alábbi feltételek szerint.

Elő zménvei:

A Kedveiénvezett TOP-iii-20-2020-000’32 azicózánimat, ..A 2021-27
ter,rezéi idó;zak projektszintü e1ökézitée Békés meyébe ciieI ikere
páizato (továbbiakban: PEA) nyijtott be a ierü- é ie]eléfejiesztés Operatív
Pp3 :am fe1hi ara mely kereteben kozremu.kodik a teleiileek zamara projektztnhi
mű5zaki dokiimentácók e]készitéében.
Eíi.ködö partier zindékában áll a 2021 -2’O2i-e proamozái időszakban a
Tenilet- e Telepu1efeilesziei Operatn orm Ph z ereteben meg1urdetere kerulo
kapclctdo fe1hiara tamogatai kerelmet benvu.jtm
(p Ooda
}Iúveiidéi bíz fe1újitáa) táiban.

1

2

L
1

.

Egvüttműködé tárgy tart]ina

A Fe]]iWá1 öszbauban az Együthniiködó parhier vLiU1ja z Jább projektzintü
elókézitéí dokumentumok elkészítését az ehhez sükée zkember bezerzését.: (a
nem reieán törlendö)
a) IrteLá1 Telepü1é’fejIesztéi Stiatéga (továbbikbn: ITS) kézítée, vagy meglévó
fiügJata módositása
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b) ieiepü]ési Zöld Inatruktúri FejLetéi- é Feiintrtási Akcióterv kézitée
(továbbiakban: Z]FEA)
c Jntegrah Telepule;i Vizazdi[kodi er ‘ to abbiakban ITVI) kezitese
d Te1epuJei Helyt Eeh-e enoe Prcrimok fe1u1nzgaIat modoitaa
e) ieiepü]éi Vizkáreiháritái Ter’ kézitée. feiiilvizgéJata, .ktua1iáiáa
r) VEdJ.kodboz kapcoódó zrnu1d modeUezé kézitése, kahbráiása
g) \Iur.zaki dokuinentacio keszitee íbeleertve he1’szi.nrajz az1atrajzok Ue1en1ei e
ter ezett allapot bemutatasiii ]e±bb alaprajzokkal) roid muzaki 1eira
engede1 ezesi e kiviteh ter’ ek. keekpa.r rinr ona1ter ‘ a1tozas aaiz)
]:ú Kornyezeti hatatarnüman komee a1Lpot fe1mere kezitese
1 Projekte1okezito meg a1othat’3i r)niair ok uzleti ter ek ko1teg-hazou
eleflJzés% megalapozó doketwi kéitée
j :‘ Iéneérések kézitée és eiemée
k) Eneretkai tanusit, airok kezitee
1) Epuletenergetikai atvitagita (aidit ‘ keitese
2 FeleL mega]lapodiiak hog’ az Eiittmukod partaer az 1 pontban rezIetezett
dokumentumokat e]ieszitteti
3 A Kedvezményezett az I poritba metirozott feladatok eflátira a kivátaztára
kerult zakemberreI 3 oldalu zerzde keretebeu tamoatat biztoit a PE’L foiia
terhére.
4 Felek ielen megatlapodat hatarozctt idcre 2021
ho
napjatol 2021
.

.

11. Jogo;L é L-öteiezettségek
i

Evuttniii.kodo parttier jogai e koteIe:etteei
a Euttmukodo partner kote1ezetteet i a1i1 arra hog’, az elore nem ‘ art e ag’ el
nem zamol]iato de a me aota±cz fontc a zuk,ee tobb1etko1teet ajat
fotTáó1 biztoitja
13) Ewüttmukodo partner (beszerzeert fe1eJc a Ked ezrnern ezettel közoen bezerzei
e1jara kereteben a ajat eir ei e a reiidelk ezesre alIo mformaciok alapjait
iebonyolitarű a dokumentáció kidolozra irányuló bezerzét.
C EvQttmukodo partner L otele a bezerze2 eIjaia tekmteteben ol ait eljarasrendet
kiahkitam melyben biztoit@r[ a Kdeien\ezet rez etele es rendzere
táj ékoztatáa
d) Eiimiiukőd partner a beszerzei eljar3b ri k ceJe kiüonoen bazto itam a ersen)
dztaagat e nyih mo aat az eel eyeiloeget e az eg’, enlo banamodot az
ajánlattevök között.
e) Euttniukodo partiter elokeziti. e ]eboryohrja a dckumentacio e1ieziteehez
ziiee bezerzei eljarasL melvriek keretebeD
ea. e1kéziti a berzerzéi ejric dokurnentcióját kiLiönö tekiatettel a
beszerzéek pontos múzakL zkmai 1eíráára, az ajiiIattételi fe]hivára é
a meLotendo zerzode tervezetere
eb bezerzei szaba]yzata szerint bja a bezerzei dokumentaciot
ec jo ahaja a megbr and gazdaag zerep1ok koret
ed. iebonyohtja a bezerzéi e1jriok birálatát.
ee. döntést hoz a bezeizéi ejiiok leziirááról,
ef ondoskodik a vonatkű‘zá zerzds aláiráárá1.
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f) Együttrnii.ködö parüier ene vctkozó igénye esetén a Kedvezményezett köte1e
siakmai tmogatt nyújtar a bezerzé iefoJHtatáában.
g) Egyuttmukodo parbier a111i ]io amennvben i beszerzei eljiras ;oran
Kep iselo-testuleti io ah s zu.Lees azokit megfelelo szerezeti
e3 see 1etulete ele terezt
li) Evuttmukodo parIier felel i1taia szo1a1ttott adatok hite1eeeert
a Kedvemiényezett folyamatos kapco1atot tar[
i) Együtttnüködö parb
nerte ijan1at1e o e] n ctn ko eti a megkotott zerzodeek te1je1teft
amennyiben alame1ú Fel e1teiet tpazttl a megkotott szerzodes tartalmatol
az észlelt eltérésekióL ‘,«)iEokró1 haladéktalanul tájékoztatja a
Felet.
J) Eg utimúkcido pii tnei iILi1j ho az eIkezu1t dokumentauot 202127-e tervezési időszak teiii[eti operatív progrirn keretében meje1eui TOP
Piuz felhivási’a történó tiungatái Lérelem mellékleteként benyújrja
k) Egyumnukodo pamier koeielezetteet illal ho amennyiben hibajabol z
e]kézítésre került dokimentimi a árnoatái kérelem me]lékleteként nem kerüJt
benvujtisra a 3 o1dk megi)Iapodas kereteberi biztoitott ozeget a
Kedvezményezett részére iegtérd
‘

‘.

»

Kedvezményezett joai éa köteiezetéei
dokumentáció
tartalmának
a
a) Kedvezményezett köte1e kzieiuiiködiü
raeghatarozasaban üg’ elemmel a Terlet- es TelepuIesfej1eztesi Operati Program
Plusz kereteben virhatoan meje1eno fe1hiara a terezert fej1eszte
mevalóithatóságra é a feiniartbtóá!ra.
b) Kedezmen3ezett allalja ho ak in ret a beszerzee] e1jari elokeziteseben e
iebonyolitáábajj
c) Keichezmenvezett felel az altala 2o1a)tatctt adatok biteleegeert
d) A Kedvezinéjivezet vi]iiija kogy i köz.4 beszerzési eIjir keretében elkészült
dokumeutációt térIténientesen kLhaszniiói jogokkal együtt átadja az
Evattmükodő piitner rezeie inienntben az a 2021-2027-es ptogiimoz’ri
idószakban a Terület- és Telepii1éfejlesztéi Opeuativ Program Plusz keretében
ineghirdetési’e kelüló feHűvisri tdi’ténó támoatasi kérelem benyújr shoz
(beleei ti e ha az adott dokumentum ben ujtasa csik ineifoldkőhoz keLl}
szükséges, valamint az eIkézük dikurneutáció a tarnaatsi kéieiem
meHélJeteként benyújtisia keuüL
e) Kedvezményezett jogoutt a dokiuieitió elk észitéét követően a feLmerült köitégek
pályázati elzárnolására.
f) Kedezmenvezett a ter e:e,sel pcchtom soron kiviil tajekoztatast kerhet z
EvuttiuuLodo partnertol iUere az Eyuttniukodo parber koziemukodeseeI ielen
megállapodás tárgyának alapját kezó projekt me’óitáába bevont partuerektöl.

2.

Közös jogok és kötelezettség
a) A dokrniientációt kézitö üyerte ajiiilattevö zerzödésszerü teljesitée esetén a Felek
közosen ?ondoskodnak a telieie izo1as kiaJJitaarol alaimnt nanzrozzak
(amemiyiben relevátis rézünszirczá) az etkézüt mrnkát.

I

-
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IlL KapcoLittarrs, ritoktauti jo giiyiI tkozat-tétel
a
ekenveguk ;orau a rndomaukra iutott iiz]eti tiiiot
Felek kijelentik
meorzik Uz1ett titkkerit de1miInak mmden ohan adatot me1 jelen irie1lapoda
keretem belül a msk féllel kapc.o1atbiiu a tudoináukra jut. Kivételt képez ez ai
azon adatok
zesee ame1 a Kbt a ma jo;zabah ok szerint nut’n@
adamLik miióüL
2
titoktai-tasi kcte1e:etteE mezegesebo1 eredo karert az ezert felelo fel kartentei
köte1ezettéEe1 tr[czik.
3 Felek ttoktaztai kote1e:etiee kiterjed a trnuika aI1a1o.kra ‘ alamel} po1ri jogi
mega]1apod 3lapjan mmLaezesre iianyiito jovizon a ma j
alapiaii a feUe] 1apckitbaii 1e ci e eb szemel) ekre i Ezen :e1yek
maataitaert a ttckirt3.i kote1ezette izon latabaa a.z ermtett fel miriii ajat
rnaatarta áért félel.
4 Nem mino1het rzLeti itckiiik mindazon adat ; ag mfomcio ame1’ et joa1h
itletv.e egyéb dkureiii.irn az üz1et titok köréből kizár.
5 Jelen meaI1apodi1 kapGatbmJohatal’ os nvi1atkozattete]rejooii.[t zeme1yek
az alabbiak iki iiidzataikatkzaro1ag traban az atete1 idejetizcI rdcn
tehetik meg éréryeen
1

.

.

Kedvezményezett rézr[:
Név beosztás:
E1erhetoeei (1e e1cim. tel ±iix Mereride1o ‘zekhe13 e Tel
3onyilatkozat kor1átc’za:
Eytittműködö paiiier rézrói.:
Név. beoszt.á:
Elerhetosegei (1ee1cri tel fixJ MeEbizott zekhe1e Tel Fax
3onyiiatkozat kor1átciia:

6. Szerzödö Felek jele rneUapodá te1jeitése orn köte1eek egvüttniúködrii.

w, EytkítmúLdé rneg1Lipodk hatálya, módoitÉi ‘ii megzünée
1.

2

Jelen megüiapc*dá kizróia!köz:ö meevezéeL irában rnódoitható. Nem nióii1
a mega11apcxi moditariaL a Felek adaaiban. i küonoen zekheheben. a
kapcsolattartók adtaiban bekövetkező váitozá. Az említett váitozáokiái az irtett
Fél a nj.áik Feie a vtzit követő 3 napon belül ki5teles érteriteiű.. Ezen bejetéi
köte1ezetté e]miazbó1 vay kéedeime te1jeítésébó1 fakadó nünd.i kirért a
mu1azto Fe]et erheh a fe1ese
Felek ielen me1lp3da baime1 okbol torteno meszimeseLor
1ekeobb a
meztme napiarol airtr 1 napon belut kote1eeI jelen megaltapcsdas ala.pjim
tény1eeen elvégzett fLíLatok vonatkozáábm e1szmobii egymása1.
—

-
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v Vegyes é zirii rende1kezéek
1

2
3
4

6.

Felek ne ebe eIiaro ton enves kepvie1o egarant niltkL bo a e1en
meiLpd nekoeehez zukezes fe]]iata1mazasa1 es iorsaJ rendelkezik
Ked erien’, ezeIt nyilatkozik hogy a jelen mea11apoda mekteserc1 hcg a e1en
Onkaijnanyzatanak Kozgyulese Teü1etfejksztei
me!Jd1 meiötesero1
f2021 (
Bizottsága
) határozatával döntött.
hog’ a jelen mea[1pod mekotesero1
ayilatkozi
partner
E(ittitiiukod
Az
... J2Q21(
KépviseIö-tetü1ete a
) határozatával
döntörtL
Felet 5!z1ú ho!) Egyuttrniikodo partuer tudomaal bii airol a tenyrcl hog jelen
errImiikodei meaJ1apod mekötee e az elieszu.lt d@kumerntkacw reride1iezesre
bocátáa jövöbeiÁ táinogitái kérelmének értékeiée szernpícnjábói cern niinőtil
elon”,nek va kepez a kr’ aztai fob, amat oran bamiel’ mekuloribözteto feltetelt
Felek oz(tLk h jelen megaUapodaban nem szaba[yozott kerdekben a Polgan
Törén’1öQy’Jói zó1ó 2013. évi V. törvény rende]kezése az
Felek a jelen zerzódét — az a1ii1Irott helyen és idópontb aii - eio1vaá é értelmezés
uta]L rmnt akiratiik.kal mmdenbeii meeezotjo ahagi o1a ujak ala Jelen ;zerzódes
5 őt oldalbol ali es (ot eymassa1 szo szennt megeg’,ezc eredet peldawi,ban
ke’ziilt arel lxii itairas utan 3 (harom) peldíuw a Ked ezmenvezetre’r 2 ketto) peldan
itrnikdö partnert illeti meg.
32

Kelt.

...
Hoiváth !‘áLily
je7ó

EUenj eyzem.:
Onkormáriyzati hivital rézéröl:
On.korniányzat rézéröi:
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i: gü ttrnukdési szindéknyíiatkoiat
A ‚2O2i-27 reurezéi idózak pi’ojektzinni eióLézítÉe Rék rnegben” c. páIyizathoz

meh

]étrjöt

eiér1

Békés Meg Önkormányz3li Hivati1

:kb1v: :: 5C”) Bk:
Aipad cr 1 S
Tör’:rn: 3 42’J’39
Ac1z: 1 542DC-2 -34
E ari :ariiL :n.i I u02 PJ -DD: 1 9 SŰ -DOuOJi7 Q
Lep i1i Dr Hr’ dIiLah izo
:‚tbiÍ3kban: Kdvemiénveztt)
mrézriJ
TeIepüiéí dnkorni nyz3t

zékh1v:
C é1evzék:
zrn:
B a±z.b’z.ii:
kép:ie1i:
( tcbb4akbrn: Eituuködo parmer
1

.

Ei1tL:öc1i pm]leE• száiidekában áll. hű

L2

TrL- e

i

2DM-2C’f -e prcimozási idozakbaii a

OperaQv Pr2nm F1uz Lrte1e ebrdere kerülő

l3pcc[őd fUii

kérelmet

nyújt

be

tirvbaii

i

az ehhez

pwikr’:itin:i dckunienruinokat i Kedvezriiéwe.zett1 iö:en ikéztteti..
2.

?LZ

1 poL-Jtban rnejei5h e e1kezitezt. projeLtziiwCi ter.e mebpző dc1mxnrwuokt a

Kedvav:etz z Evüttiuködű pamer kéreére énuten. feUiaziifki joaI
e!3-LLt

1t3dJ1.

réizabvcl E

ürnuű1:ödéi rnegWapod keretében keIiuIDek rögzére.

Dátum:
P.H.

F.H.

Kedvezmenve:etr

E’1itiiai: ödó pIItrIeT

