
Szám: II/33-…/2016. 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
a Polgár és Tiszaújváros közötti kerékpárút megépítésével kapcsolatban 

 

Amely létrejött  

egyrészről  Tiszaújváros Város Önkormányzata 

 

Székhely: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. 

Telefon/fax: 49/548-000; 548-011  

Adószám: 15726463-2-05 

Számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt. Tiszaújváros 

Fizetési számla száma: 11734114-15350064 

Képviselő neve: Bráz György polgármester 

mint Önkormányzat  

  

másrészről  Polgár Város Önkormányzata 

 

Székhely: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon/fax: 52/573-510; 391-455 

Adószám: 15728599-2-09 

Számlavezető bank neve: Polgári Bank Zrt.   

Fizetési számla száma: 61200216-11052733 

Képviselő neve: Tóth József polgármester 

mint Önkormányzat 

(Tiszaújváros Város Önkormányzata és Polgár Város Önkormányzata a továbbiakban 

együttes említésük során: Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

ELŐZMÉNY 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzata és Polgár Város Önkormányzata 2015. november 18-án, 

a testvérvárosi kapcsolatok elmélyítése érdekében, ünnepélyes keretek között együttműködési 

megállapodást írt alá, melyben kifejezésre juttatták, hogy a hatékony, közös érdekeken 

alapuló együttműködés egyik fontos alappillére a két település közötti kerékpárút megépítése. 

 

2015. december 23-án – a Széchenyi 2020 keretében – megjelent a TOP-3.1.1-15 kódszámú, 

„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívás, melynek értelmében önállóan 

támogatható kerékpárosbarát fejlesztés a települések, vagy településközpont és lakott 

területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása. 

 

A támogatási kérelem benyújtási határideje Borsod-Abaúj-Zemplén megye tekintetében 2016. 

március 31., Hajdú-Bihar megye tekintetében pedig 2016. július 31. napja. 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 25-i ülésén 

meghozott 37/2016. (II.25.) határozatának 1.a./ pontjában egyetértett azzal, hogy a Polgár és 

Tiszaújváros közötti kerékpárút megépítése vonatkozásában Tiszaújváros Város 

Önkormányzata a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságához a 

TOP-3.1.1-15 kódszámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívás 

keretében – a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Önkormányzati Hivatallal konzorciumban – konzorciumvezetőként támogatási kérelmet 

nyújtson be, és felhatalmazta a polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás 

aláírására.  
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Ugyanezen határozat 1.b./ pontjában pedig egyetértett a Képviselő-testület azzal, hogy Polgár 

és Tiszaújváros települések között a kerékpárút megépítésével kapcsolatos együttműködési 

megállapodás kerüljön megkötésre, és ugyancsak felhatalmazta a polgármestert ennek 

aláírására. 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. március 17-i ülésén meghozott 

…../2016. (III. 17.) sz. határozatában szintén felhatalmazta a polgármestert a megállapodás 

aláírására.  

 

Annak érdekében, hogy a két települést összekötő, a munkába járást elősegítő kerékpárutak 

megépítésével kapcsolatos fejlesztési célok megvalósulhassanak, Felek az előzmények 

tükrében az alábbiakban állapodnak meg: 
 

 

1. Tiszaújváros Város Önkormányzata kijelenti, hogy 2016. március 31. napjáig megtesz 

minden szükséges előkészítő intézkedést annak érdekében, hogy a támogatási kérelme a 

Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságához hiánytalanul 

benyújtásra kerülhessen. 

 

2. Polgár Város Önkormányzata kijelenti, hogy 2016. július 31. napjáig megtesz minden 

szükséges előkészítő intézkedést annak érdekében, hogy a támogatási kérelme a Magyar 

Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságához hiánytalanul benyújtásra kerülhessen. 

 

3. Felek kijelentik, hogy a fent meghatározott célok elérése érdekében végzett 

tevékenységüket a lehető legnagyobb mértékben összehangolják. 

 

4. Felek kijelentik, hogy támogatási kérelmük pozitív elbírálása esetén a jövőben is 

messzemenőkig együttműködnek, folyamatosan egyeztetnek. 

 

5. Egyéb kikötések 

 

5.1. Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban, levél, 

fax és e-mail útján közlik egymással. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik fél 

általi átvétel napján, postai küldemény esetén a postai tértivevényen feltüntetett napon, faxon 

történt továbbítás esetén pedig a fax megküldését igazoló jelentésen feltüntetett időpontban 

tekinthető közöltnek. Az e-mail útján történő értesítés kizárólag abban az esetben minősül – 

az elküldés időpontjában – közöltnek, amennyiben az e-mail elolvasását igazoló üzenet a 

küldő félhez visszaérkezik. 

 

5.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb 

érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha felek a 

szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 

 

5.3. Jelen Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve 

érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve 

valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a 

fennmaradó jog érvényesítését. 

 

5.4.  A Felek kijelentik, hogy  

- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek jelen szerződés aláírására és 

teljesítésére; 
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- a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok 

által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása 

és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat 

megszegését, melyben félként szerepel; 

- nincs olyan függőben lévő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, 

amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére 

vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

 

5.5. Vonatkozó jogszabályok, előírások 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény rendelkezései, valamint más vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kell 

eljárni. 

 

5.6. Felek hozzájárulnak jelen szerződés tartalmi elemeinek nyilvánosságra hozatalához. 

 

5.7. A szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen szerződés 4, egymással 

megegyező példányban készült, amelyből mindkét Felet 2-2 példány illet meg. 

 

Tiszaújváros, 2016. március 18. 

 

 

   ……………………………….                                              ………………………………. 

                 Bráz György                  Tóth József 

 polgármester                   polgármester  

Tiszaújváros Város Önkormányzata                   Polgár Város Önkormányzata 

 képviseletében                  képviseletében 

                       

 

 

Jogi ellenjegyző:  Jogi ellenjegyző: 

2016. március 18.  2016. március 18. 

 

……………………………….                                       ……………………………….  

        Dr. Juhos Szabolcs                                             Dr. Váliné Antal Mária      

                  jegyző                                                               címzetes főjegyző                   

 

 


