
2. melléklet a …/2020. (… …) KÖKT határozathoz 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási kérelem benyújtására 

 
 

 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) aláírásával a 
2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a 
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a VEKOP-5.3.1-15 számú, 
Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten tárgyú felhívásra (a továbbiakban: felhívás) 
támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt 
célt közös együttműködéssel megvalósítsák.  
 
A támogatási kérelem címe: „Rákos-patak menti kerékpárút építése Budapest XIV., X., és XVII. 
kerületében” 
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban: Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás 
keretei között részt vállalnak: 
 

Szervezet neve: Budapest Főváros Önkormányzata 
Postacím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 
Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

735638 

Adószám: 15735636-2-41 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Karácsony Gergely főpolgármester 

 

Szervezet neve: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 

Postacím: 1241 Budapest, Pf. 200. 

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

01-10-046840 

Adószám: 23028966-4-44, 

Csoportos adószám: 17781372-5-44 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 

 
 

Szervezet neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Postacím: 1590 Budapest, Pf. 180. 

Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

735771 



 
 

 

Adószám: 15735777-2-42 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Horváth Csaba polgármester 

 

Szervezet neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Postacím: 1475 Budapest, Pf. 35 

Székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

735737 

Adószám: 15735739-2-42 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

D. Kovács Róbert Antal polgármester megbízásából Radványi Gábor 
alpolgármester 

 

Szervezet neve: Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata 
 

Postacím: 1173 Budapest, Pesti út 165. 

Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

735803 

Adószám: 15735801-2-42 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Horváth Tamás polgármester 

 
A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Budapest Főváros 
Önkormányzatát (a továbbiakban: Vezető) választják. 
 
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a 
támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során teljes 
felhatalmazással eljárva a konzorciumot képviselje, továbbá a támogatási kérelem elfogadása 
esetén a támogatási szerződést aláírja. 
 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
 
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a támogatási 
kérelem elfogadása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 
érdekében együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási 
kérelem elfogadása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a 
támogatási kérelemről hozott döntésben foglalt tartalommal szerződést kötnek. A Tagok tudomásul 
veszik, hogy a Vezető kizárólag a támogatási kérelem benyújtásáért és a támogatási kérelem 
elfogadása esetén a támogatási szerződés megkötéséért felelős, pénzügyi kötelezettségvállalás 
nem terheli. 
 



 
 

 

Felek kijelentik, hogy a támogatási kérelem benyújtása a Tagokra nézve nem jelent pénzügyi 
kötelezettségvállalást. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a támogatási kérelem elfogadása esetén a támogatási 
szerződés megkötését megelőzően a projekt megvalósításának részletes feltételeire vonatkozóan 
egymással konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek a támogatási döntésben foglalt 
tartalommal. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül 
támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési 
megállapodást kötnek.  
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
 

8.1. Budapest Főváros Önkormányzata 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletében (a 
továbbiakban: Közútkezelési rendelet) foglalt feladatellátása körében a stratégiai jellegű 
közútkezelési feladatok ellátására kijelölte a BKK Zrt.-t, mint Stratégiai Központot, a 
közöttük létrejött, feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásban (a 
továbbiakban: „Keretmegállapodás”) foglaltaknak megfelelően. A Keretmegállapodásban 
foglaltak szerint a BKK Zrt., mint integrált közlekedésszervező ellátja a stratégiai 
közútkezelési feladatokhoz kapcsolódó beruházási és felújítási feladatokat, figyelemmel a 
Közútkezelési rendeletben és a Keretmegállapodásban foglaltakra is.  

  
 A BKK Zrt. jelen konzorciumi megállapodás szerinti támogatási kérelem kidolgozásában 

való közreműködése a Keretmegállapodásban foglalt feladatkörébe tartozik, ezzel 
kapcsolatban többletköltség elszámolására nem jogosult. 

 
8.2. A támogatási kérelem alapját és mellékletét képező műszaki tartalom és költségbecslés 

összeállítása a BKK Zrt. feladata, a Tagokkal történő szakmai egyeztetés mellett. A 
támogatási kérelem összeállítása és benyújtása a Vezető feladata. 

 
8.3.A Tagok által ellátandó feladatok és vállalt kötelezettségek a projekt megvalósítására 

vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás keretében kerülnek rögzítésre, 
amely alapján a Tagok felelnek az általuk vállalt feladatoknak a megvalósításáért, továbbá 
a Tag a saját projektrésze tekintetében vállalja, hogy a támogatási összeget meghaladó, 
illetve az el nem számolható költségeket saját önerőből finanszírozza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 

 
Konzorcium vezetője: 

 
 

.............................................. 
Karácsony Gergely 

főpolgármester 
 hatáskörében eljárva 

Dorosz Dávid  
főpolgármester-helyettes 

 
Budapest Főváros 

Önkormányzata 
 

 
P.H. 

 
Aláírás dátuma: 

 
…………………………… 

 

Konzorciumi tag: 
 
 

.............................................. 
Horváth Tamás 

polgármester 
 
 
 

Budapest Főváros XVII. 
Kerület  

Rákosmente Önkormányzata 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

Konzorciumi tag: 
 
 

.............................................. 
D. Kovács Róbert Antal 

polgármester megbízásából 
Radványi Gábor alpolgármester 

 
 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

 
 

 
P.H. 

 
Aláírás dátuma: 

 
…………………………… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 
 
 
…………………………………….. 
Verő Tibor főosztályvezető 
Pénzügyi Főosztály 
Budapest Főváros 
Önkormányzata 

Aláírás dátuma: 

……………………………………… 

Láttam:  
 
 
………………………………. 
Bárdonné dr. Benda Mónika 
aljegyző 

Aláírás dátuma: 

……………………………………… 
 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:                                         
 
 
…………………………………….. 
.................................................. 
 
 
 
 
Aláírás dátuma: 
……………………………………. 
 
Láttam:  
 
 
………………………………. 
……………………… 
 ……… 
 
Aláírás dátuma: 
………………………………….. 
 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:                                         
 
 
…………………………………….. 
Végh Erzsébet Liza 
főosztályvezető 
Gazdasági és Pénzügyi 
Főosztály 
 
Aláírás dátuma: 
……………………………………. 
 
Láttam:  
 
 
………………………………. 
dr. Szabó Krisztián  
jegyző  
 
Aláírás dátuma: 
……………………………….. 

 

     

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Horváth Csaba  

polgármester 
 
 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Budapest Főváros XIV. kerület  
Zugló Önkormányzata  

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

 

BKK Budapesti Közlekedési  
Központ Zrt. 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 
 
 
 

  
 
Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 
 
……………………………… 
…………………………………….. 
 
Aláírás dátuma: 
 
……………………………………… 
 
Láttam:  
…………………………………….. 
………………………………. 
 
Aláírás dátuma: 
 
……………………………………… 
 

 


