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Együttműködési megállapodás 
közbeszerzési eljárások lefolytatására a 2015. évi CXLIII. törvény 29. § (2) bekezdés 

szerinti közös közbeszerzés megvalósítására 
 
 
amely létrejött az alábbi felek, mint Felek között:  
Név: Maroslele Községi Önkormányzat 
Postacím: 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. 
Székhely: 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. 
Azonosító szám (törzs-szám): 726852 
Adószám: 15726858-2-06 
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Martonosi György 
Számlavezető pénzintézet neve: 3A Takarékszövetkezet 
Számlaszám: 56900161-10013357 
 
amely létrejött az alábbi felek, mint Felek között:  
Név: Mindszent Város Önkormányzata 
Postacím: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. 
Székhely: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. 
Azonosító szám (törzs-szám): 726764 
Adószám: 15726762-2-06 
Aláírásra jogosult képviselője: Zsótér Károly 
Számlavezető pénzintézet neve: 3A Takarékszövetkezet 
Számlaszám: 57400255-00140870 
 
amely létrejött az alábbi felek, mint Felek között:  
Név: Mártély Községi Önkormányzat 
Postacím: 6636 Mártély, Rákóczi tér 1. 
Székhely: 6636 Mártély, Rákóczi tér 1. 
Azonosító szám (törzs-szám): 726829 
Adószám: 15726827-2-06 
Aláírásra jogosult képviselője: Borsos József Albert 
Számlavezető pénzintézet neve: 3A Takarékszövetkezet 
Számlaszám: 57400262-10007390 
 
amely létrejött az alábbi felek, mint Felek között:  
Név: Székkutas Községi Önkormányzat 
Postacím: 6821 Székkutas, Béke u. 2. 
Székhely: 6821 Székkutas, Béke u. 2. 
Azonosító szám (törzs-szám): 726797 
Adószám: 15726793-2-06 
Aláírásra jogosult képviselője: Szél István 
Számlavezető pénzintézet neve: 3A Takarékszövetkezet 
Számlaszám: 57400231-11143880 
 
amely létrejött az alábbi felek, mint Felek között:  
Név: Apátfalva Község Önkormányzata 
Postacím: 6931 Apátfalva, Templom u. 69. 
Székhely: 6931 Apátfalva, Templom u. 69. 
Azonosító szám (törzs-szám): 726830 
Adószám: 15726834-2-06 
Aláírásra jogosult képviselője: Szekeres Ferenc 
Számlavezető pénzintézet neve: 3A Takarékszövetkezet 
Számlaszám: 56900123-10005903 
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amely létrejött az alábbi felek, mint Felek között:  
Név: Magyarcsanád Községi Önkormányzat 
Postacím: 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. 
Székhely: 6832 Magyarcsanád, Templom tér 1. 
Azonosító szám (törzs-szám): 726841 
Adószám: 15726841-2-06 
Aláírásra jogosult képviselője: Farkas János 
Számlavezető pénzintézet neve: 3A Takarékszövetkezet 
Számlaszám: 56900130-10058004 
 
amely létrejött az alábbi felek, mint Felek között:  
Név: Földeák Községi Önkormányzat 
Postacím: 6922 Földeák, Szent László tér 1. 
Székhely: 6922 Földeák, Szent László tér 1. 
Azonosító szám (törzs-szám): 354644 
Adószám: 15354642-2-06 
Aláírásra jogosult képviselője: Hajnal Gábor 
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank 
Számlaszám: 11735074-15354642 
 
amely létrejött az alábbi felek, mint Felek között:  
Név: Óföldeák Községi Önkormányzat 
Postacím: 6923 Óföldeák, Bajcsy-Zs. u. 2. 
Székhely: 6823 Óföldeák, Bajcsy-Zs. u. 2. 
Azonosító szám (törzs-szám): 357238 
Adószám: 15357236-2-06 
Aláírásra jogosult képviselője: Simonné Sinkó Erika 
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank 
Számlaszám: 11735074-15357236 
 
amely létrejött az alábbi felek, mint Felek között:  
Név: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Postacím: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Székhely: 6775 Kiszombor, nagyszentmiklósi u. 8. 
Azonosító szám (törzs-szám): 726885 
Adószám: 15726889-2-06 
Aláírásra jogosult képviselője: Szegvári Ernőné 
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank 
Számlaszám: 11735074-15354707 
 
 
között az alulírott helyen és napon, az itt megjelölt feltételek mellett: 
 
 

I. Előzmények, a szerződés értelmezése: 
 

1. Felek rögzítik, hogy a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 29.§ (2) bekezdése 
alapján – fenti ajánlatkérők vonatkozásában – az EFOP-1.5.3-16-2017-00025  
azonosítószámú, valamint az EFOP-3.9.2-16-2017-00028 azonosítószámú pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzéseiket közösen kívánják jelen együttműködési megállapodás 
szabályai szerint lefolytatni. 

2. Felek kijelentik, hogy valamennyien a Kbt. alapján ajánlatkérőnek minősülnek. 
3. Felek a Kbt. 29.§ (2) bek-ban rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében az alábbi 

együttműködési megállapodást kötik. 
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4. Ezért jelen szerződés minden rendelkezését a fentiekre tekintettel kell értelmezni és 
alkalmazni. 

 
II. A szerződés hatálya, tárgya: 

 
1. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás személyi hatálya kiterjed az egyes Felekre. 
2. A megállapodás tárgya az EFOP-1.5.3-16-2017-00025 azonosítószámú, valamint az EFOP-

3.9.2-16-2017-00028 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás közös 
előkészítése és lebonyolítása. 

3. A jelen megállapodás tárgyi hatálya a Felek egyéb beszerzéseire/közbeszerzéseire nem 
terjed ki. 

 
 

III. A Felek által közösen megvalósítandó beszerzések szabályai, a 
Közbeszerzési Szabályzatra vonatkozó rendelkezések 

 
1. Felek rögzítik, hogy a közösen megvalósítandó közbeszerzés lebonyolítására önálló 

(elkülönült) szervezetet nem hoznak létre. 
2. Az 1. pontban megfogalmazottak okán a Felek abban állapodnak meg, hogy a közös 

közbeszerzési eljárás lefolytatására jelen irattal Maroslele Községi Önkormányzatot 
hatalmazzák meg.  

3.  Meghatalmazott e tevékenysége keretében megbízási szerződés alapján – amennyiben 
szükséges – külső harmadik személyt vonhat be. 

4. Felek rögzítik, hogy az egybeszámítási szabályokat úgy kell alkalmazni, mintha egy 
ajánlatkérőről volna szó, azaz valamennyi Fél egybeszámítás szempontjából irányadó 
beszerzését figyelembe kell venni, és a közös ajánlatkérőként megvalósítani kívánt 
közbeszerzési eljárásra alkalmazandó eljárásrendet ennek megfelelően szükséges 
megállapítani. Az egybeszámítási szabályra a Kbt. 19. §-a az irányadó. 

5. Felek a Meghatalmazottat jelen megállapodás aláírásával feljogosítják (meghatalmazzák) 
arra, hogy a nevükben, mint közös ajánlatkérőként eljárva lebonyolítsa a fenti tárgyú 
eljárást a Kbt. szerint, meghozza az eljárás során mindazon döntéseket, amelyeket a Kbt. 
az ajánlatkérő feladataként határoz meg, különösen, de nem kizárólagosan: 

a. becsült érték meghatározása, 
b. közbeszerzési műszaki leírás elkészítése, 
c. szerződéstervezet vagy szerződéses feltételek elkészítése, 
d. közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: dokumentáció) egyéb részének 

elkészítése, 
e. eljárást megindító felhívás elkészítése, feladása, megküldése, 
f. dokumentáció folyamatos biztosítása, 
g. kiegészítő tájékoztatás nyújtása, 
h. ajánlatok érkeztetése,  
i. ajánlatok bontása, azok értékelése, a kapcsolódó döntések meghozatala, 
j. a Bíráló Bizottság felállítása, munkájának feltételeinek biztosítása, 
k. eljárást lezáró döntés meghozatala, 
l. eredmény kihirdetése, 
m. közzétételi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó feladatok ellátása, 

6. Amennyiben a határidő nem munkanapra esik, úgy a határidő az azt követő munkanapon 
jár le. 

7. A Meghatalmazott a tárgyi közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően legalább 5 
naptári nappal köteles tájékoztatni a Feleket: 

a. a közbeszerzési eljárás megkezdésének tervezett napjáról 
b. a közbeszerzési eljárás becsült értékéről 
c. a közbeszerzési eljárás eljárásrendjéről és eljárási típusáról 
d. a szerződéskötés tervezett időpontjáról, 
e. valamint köteles megküldeni a szerződéstervezetet és a műszaki leírást. 
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8. A fentiekre bármely Fél észrevételt tehet, és amennyiben az alapos, a Meghatalmazott 
köteles azt átvezetni az anyagokon, és arról a Feleket tájékoztatni. 

9. A Felek a közbeszerzési dokumentumok elkészítéséhez kötelesek a Meghatalmazottnak, 
annak írásbeli megkeresésére, a megkeresésben megjelölt határidőben a kért 
tájékoztatást megadni. 

10. Az eljárás a Meghatalmazott közbeszerzési szabályzata alapján kerül lefolytatásra. 
11. Bármely fél – ide nem értve a Meghatalmazottat – jogosult szavazati joggal nem 

rendelkező megfigyelőt küldeni a Bíráló Bizottságba. 
12. Az érintett Fél köteles a korábban benyújtott adatok, iratok megváltozását haladéktalanul 

bejelenteni a Meghatalmazott felé. 
13. Felek megállapodnak abban, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatos lényegi kérdésekről 

folyamatosan egyeztetnek. Az egyeztetést képviselőjük útján bonyolítják le. Felek 
megállapodnak abban, hogy lényegi kérdésnek minősülnek az alábbi kérdések: 

a. felhívás szövegtervezetének elfogadása, 
b. a műszaki leírásnak, szerződéstervezetnek ill. szerződéses feltételeknek 

elfogadása, 
c. felhívás, ill. dokumentáció módosítása.  

14. Amennyiben bármely Fél a részére jognyilatkozat-tétel céljából megküldött iratra az 
átvételt követő 7 naptári napon belül nem tesz nyilatkozatot, akkor az a részéről 
elfogadottnak tekintendő. Fenti határidőtől akkor lehet eltérni (azt csökkenteni), ha ez 
kógens jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 

15. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az eljárást megindító felhívásnak és 
dokumentációnak megfelelő legjobb érvényes ajánlattevővel – amennyiben az eljárás nem 
lesz eredménytelen – az eljárás eredményéről szóló összegezésben megjelölt időpontban 
(a szerződéskötési moratórium lejártát követően) szerződést kötnek.  

16. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződéseket Felek önállóan kötik meg a nyertes 
ajánlattevővel. Önálló szerződések esetén azok teljesítéséért és a szerződéssel, mint 
polgári jogi jogügylettel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével és jogok gyakorlásával 
kapcsolatban a Felek önállóan járnak el. A szerződést úgy kell megfogalmazni, hogy egyik 
Fél szerződésszegő magatartása alapján arra a többi Fél vonatkozásában a nyertes 
ajánlattevő ne tudjon hivatkozni és viszont. 

17. Felek megállapodnak abban, hogy jognyilatkozataikat csak írásban, az átvétel helyét és 
idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen.  

18. Jognyilatkozat tételére jogosultak az alábbi személyek vagy az általuk teljes bizonyítóerejű 
magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott személyek: 

a. Maroslele Községi Önkormányzat részéről: 
i. név: Dr. Martonosi György 
ii. beosztás: polgármester 
iii. elérhetőség: 0662256033 

b. Mindszent Város Önkormányzata részéről: 
i. név: Zsótér Károly 
ii. beosztás: polgármester 
iii. elérhetőség: 0662527010 

c. Mártély Községi Önkormányzat részéről: 
i. név: Borsos József Albert 
ii. beosztás: polgármester 
iii. elérhetőség: 0662528062 

d. Székkutas Községi Önkormányzat részéről: 
i. név: Szél István 
ii. beosztás: polgármester 
iii. elérhetőség: 0662593050 

e. Apátfalva Község Önkormányzata részéről: 
i. név: Szekeres Ferenc 
ii. beosztás: polgármester 
iii. elérhetőség: 0662520040 
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f. Magyarcsanád Községi Önkormányzat részéről: 
i. név: Farkas János 
ii. beosztás: polgármester 
iii. elérhetőség: 0662520630 

 
g. Földeák Községi Önkormányzat részéről: 

i. név: Hajnal Gábor 
ii. beosztás: polgármester 
iii. elérhetőség: 0662524092 

 
h. Óföldeák Községi Önkormányzat részéről: 

i. név: Simonné Sinkó Erika 
ii. beosztás: polgármester 
iii. elérhetőség: 0662595603 

 
i. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata részéről: 

i. név: Szegvári Ernőné 
ii. beosztás: polgármester 
iii. elérhetőség: 0662525090 

 
 

19. Írásbeli közlésnek minősül: 
a. tértivevényes vagy ajánlott levél, 
b. aláírt feljegyzés vagy jegyzőkönyv, 
c. a fenti személyek ill. meghatalmazottjaik címére küldött, és sikertelen kézbesítési 

jelentéssel nem érintett e-mail, 
d. a fenti személyek ill. meghatalmazottjaik faxszámára küldött, és sikertelen adási 

jelentéssel nem érintett telefaxüzenet. 
20. Szerződő Felek feljogosítják a Meghatalmazott, hogy a lebonyolítás érdekében a 

jogszabályoknak megfelelő harmadik személyt (szakértő, szakértő szervezet, szükség 
szerint felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó) vonjon be.  

21. A bevonni kívánt 3. személy kijelöléséhez, ill. vele a szerződés megkötéséhez a 
Meghatalmazotton kívüli Felek külön nyilatkozata nem szükséges.  

22. A szakértővel vagy szakértő szervezettel a megbízási szerződést a Meghatalmazott köti 
meg és az ő kötelezettsége a szakértő vagy szakértő szervezettel való folyamatos 
kapcsolattartás. A szakértő igénybevételének költsége az eljárás költsége.  

23. Felek megállapodnak abban, hogy az előző pontok alapján a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása során az ajánlatkérőt megillető jogokat és kötelezettségeket a 
Meghatalmazott jogosult gyakorolni ill. köteles teljesíteni. Ez nem érinti az egyes Feleket 
jelen szerződés, a közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés vagy kógens 
jogszabály alapján terhelő egyéb kötelezettségek teljesítését. 

24. A közbeszerzési eljárás iratainak megőrzését a Meghatalmazott a Kbt. rendelkezésinek 
megfelelően köteles ellátni. Amennyiben bármely Félnek bármely iratra szüksége lenne, 
azt a Meghatalmazottól köteles kérni, aki azt a szükséghez képest eredetben vagy 
másolati példányban – visszaszolgáltatási kötelezettség mellet vagy anélkül a lehető 
legrövidebb idő alatt biztosítja az érintett Fél részére. 

25. Jogorvoslat esetén a Meghatalmazott, vagy az általa meghatalmazott személy jár el, 
képviseli a közös ajánlatkérőket. 

 
IV. A Felek által közösen megvalósítandó beszerzések költségei 

 
1. A Felek, a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért eljárási díjat, költséget nem fizetnek. A 

közbeszerzéshez kapcsolódó feladatok ellátásával összefüggő költségek a 
Meghatalmazottat terhelik. 
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2. Az eljárás költségei közé tartoznak mindazon kiadások, melyek az eljárás jogszerű 
lebonyolításával (ideértve a harmadik személy igénybevételét is), szükségszerűen 
merülnek fel. 

3.  Azon kiadásokat (többletköltség, kár, stb.) amelyek valamelyik Fél jogszerűtlen 
tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatosan merülnek fel, az érintett Fél fizeti meg, 
a Meghatalmazott felhívásának megfelelően.  

4. Amennyiben valamely többletkiadás a Meghatalmazott magatartása vagy mulasztása miatt 
merül fel, az egyes Felek külön felszólítással érvényesítik a Meghatalmazottal szemben. 
Ezen szabályt kell alkalmazni valamennyi Fél egymás közötti viszonyaiban is. 

5. A beszerzés alapján kötendő szerződés fedezete vonatkozásában Felek kijelentik, hogy 
annak fedezete a költségvetésében/üzleti tervben rendelkezésre áll, vagy erről legkésőbb 
jelen megállapodás aláírásáig, arról gondoskodnak, és azt fedezetigazolás kibocsátásával 
igazolják a Meghatalmazott részére. A következő gazdasági/költségvetési évet/éveket 
terhelő kötelezettségről az adott év költségvetésében, illetve üzleti tervében 
gondoskodnak. 

 
V. Egyéb rendelkezések 

 
1. Érintett Felek képviselői kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírásához szükséges 

felhatalmazással rendelkeznek. 
2. Jelen szerződést a szerződést a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok teljes 

lebonyolításáig kötik.  
3. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást rendes felmondással egyik Fél sem mondhatja 

fel, mert az az eljárás ellehetetlenüléséhez vezet.  
4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármely Fél (rendes) felmondással vagy 

más, nem súlyos jogsértésre alapozott módon a fentiek ellenére a megkötött 
megállapodást felmondja (megszünteti), köteles a többi érintett Fél felé – késedelmi 
kamat terhe mellett – az erre irányuló felhívást követő 15 napon belül megtéríteni 
mindazon költségeket, károkat, melyek azoknál ennek okán felmerültek.  

5. Felek megállapodnak abban, hogy bármely Fél jogosult jelen megállapodást azonnali 
hatállyal felmondani, ha bármely másik Fél magatartása azt eredményezi, hogy a jelen 
megállapodás ill. a Kbt. alapján nem tudna teljesedésbe menni. Ebben az esetben a 
felmondás gyakorlása előtt a Felek kötelesek egyeztetni. Ha az egyeztetés nem vezet 
eredményre, vagy arra jogszabályi rendelkezés okán lehetőség nincs, akkor a jogsértő Fél 
köteles az erre irányuló írásbeli felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül a többi 
részes Félnél az eljárással felmerült költségeket megtéríteni. Továbbá felel a magatartása 
miatt bekövetkező és a többi Félnél felmerülő minden olyan kárért és költségért, mely 
fenti magatartásával kapcsolatban merül fel. 

6. A felmondási jog nem gyakorolható az ajánlati kötöttség beálltát követően. 
7. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárásért való felelősségük akként alakul, hogy a 

Felek együttesen felelősek a Kbt. szerinti kötelezettségeik teljesítéséért azzal, hogy 
minden Fél kizárólagosan felelős a Kbt. szerinti kötelezettségei teljesítéséért a 
közbeszerzési eljárás azon részei tekintetében, amelyeket a saját nevében végez. 

8. Szerződő Felek felelnek harmadik személlyel szemben és egymás közötti viszonyukban is 
azért, hogy a jelen megállapodással (közbeszerzési eljárással) kapcsolatos 
kötelezettségeiket határidőben, maradéktalanul teljesítsék.  

9. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodásból eredő jogaikat és kötelezettségeiket 
jóhiszeműen – a szerződés céljának megfelelően - gyakorolják és magatartásukkal 
folyamatosan elősegítik a megállapodás teljesedésbe menését.  

10. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése 
kógens jogszabályba ütközne, akkor a fentieket sértő rendelkezés helyébe – minden 
további jogcselekmény, így különösen a megállapodás módosítása nélkül – a megsértett 
rendelkezés lép. 

11. Jelen Megállapodás hatályba lépésének napja a Felek közül az utolsóként aláíró 
aláírásának napja.  
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12. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

13. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Felek a Makói Járásbíróság, illetve 
értékhatártól függően a Szegedi Törvényszék illetékességét kötik ki. 
 

 
……….., 2018. …………………………….. 
 

 
 
Felek aláírásai: 
 
 
 
 
 
 
Dr. Martonosi György     Zsótér Károly 
Maroslele Községi Önkormányzat    Mindszent Város Önkormányzata 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borsos József Albert      Szél István 
Mártély Községi Önkormányzat    Székkutas Községi Önkormányzat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szekeres Ferenc      Farkas János 
Apátfalva Község Önkormányzata    Magyarcsanád Községi  
        Önkormányzat 
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Hajnal Gábor       Simonné Sinkó Erika 
Földeák Községi Önkormányzat    Óföldeák Községi Önkormányzat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szegvári Ernőné      
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
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