
 
 

Szám: 2-1/2010. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. február 26-i 
soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 
A Tolna Megyei Közgyűlés 35/2010. (II. 26.) közgyűlési 
határozata  DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú 
projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokra 
vonatkozó külön megállapodás megkötéséről:  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza 
elnökét, hogy a DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú, 
“Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a 
Vármegyeháza és környéke felújításával” című projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatása érdekében, a 
határozat mellékletében foglaltak szerint Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával kössön külön megállapodást. 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
 

 
k.m.f.t. 

 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Weisz Éva 
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TERVEZET 
MEGÁLLAPODÁS 

 

a DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 kódszámú, Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális 
életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával című projekt 

 közbeszerzési eljárásainak lefolytatásáról 
 

mely létrejött 
 
 

egyrészről, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király 
tér 8.; adószám: 15416566-2-17 képviseletében eljár: Horváth István polgármester), mint 
konzorcium vezetője, 
 
másrészről, Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd Szent István tér 11-13., 
adószám:15414007-2-17, képviseletében eljár: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke ), mint 
konzorcium tagja között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 
 

 
1. Tagok rögzítik, hogy a fent említett, támogatásban részesített projekt megvalósítására 2009. 

december 11-én Konzorciumi Együttműködési Megállapodást (továbbiakban: Konzorciumi 
Megállapodás) kötöttek, amelynek a közbeszerzések lefolytatására vonatkozó 6. pontja 
szerint: „A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának 
és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, 
illetve testület(ek)ről a tagok külön állapodnak meg.” 
 
 

2. A Konzorciumi Megállapodás 3.3. pontjában a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását 
vállalták, a projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: 
 
Tolna Megyei Önkormányzat feladata: 
- előzetes megvalósíthatósági tanulmány (2.) 
- építési és engedélyezési és kiviteli tervek, látványtervek készítése (3.) 
- régészeti és falkutatási költségek (4.) 
- projektmenedzsment (5.) 
- nyilvánosság (6.) 
- könyvvizsgáló (7.) 
- közbeszerzés (8.) 
- műszaki ellenőr (9.) 
- Vármegyeháza rekonstrukció, kávézó nélkül (11.) 
- kávézó kialakításának költségei (12.) 
- kiállítás költségei (14.) 
- kávézó eszközköltségei (15.) 
- berendezések (16.) 
- tolmácsrendszer (17.) 
- szabadtéri színpad (18.) 
- hangosítástechnika (19.). 

                            
      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladata:  

 - kulturális stratégia (1.) 
 - gyalogos tengely, templom környék (10.) 
 - padok (13.). 
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3.  Az 1. és 2. pontokban írt körülményekre figyelemmel Felek megállapodnak abban, hogy a 
jelen megállapodás címében megjelölt projekt keretében mind Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, mind a Tolna Megyei Önkormányzat saját építési-kivitelezési 
tárgyú beruházásainak megvalósítására külön-külön folytatnak le közbeszerzési 
eljárást/eljárásokat. 

 
 
4.  Felek megállapodnak abban, hogy a 3. pontban írt közbeszerzési eljárás(ok) eredményes 

lefolytatása érdekében  
- a közbeszerzési eljárások megindításának tervezett időpontjáról, illetve a megindításról a 

másik felet haladéktalanul írásban értesítik; 
- a közbeszerzési eljárások megindítása során a teljesítési határidők meghatározásakor 

figyelemmel lesznek arra, hogy a kivitelezési munkák a másik fél által kiírt közbeszerzés 
kivitelezését/megvalósítását ne akadályozza, illetve ne veszélyeztesse; 

- az eljárások során egymással kölcsönösen együttműködve, jóhiszeműen járnak el, így 
különösen kötelesek egymást minden olyan körülményről írásban értesíteni, mely a 
közbeszerzések lefolytatását, vagy a kivitelezést, és ezáltal a projekt megvalósítását gátolja 
vagy veszélyezteti. 

 
 
5. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésben a Konzorciumi Megállapodás 

vonatkozó rendelkezései az irányadók.  
 
 
Szekszárd, 2010. március … . 

 
 
 
…………………………………                                               …………………………………….. 
Szekszárd Megyei Jogú Város                                              Tolna Megyei Önkormányzat 

             Önkormányzata 


