
 
Határozati javaslat: 

 
../2016.(II…..) számú képviselő-testületi határozat: 
 
1.) Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

  Marcali Város, valamint Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr,  
  Balatonújlak, Kelevíz és Mesztegnyő Községek Önkormányzataival 
  közösen pályázatot kíván benyújtani  a„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”  
  című TOP-3.1.1-15kódszámú felhívásra. 

 
2.)  Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,  

  hogy a projektet az 1.) pont szerinti önkormányzatokkal kötendő  
  konzorciumi megállapodás keretében valósítja meg, melynek vezetője  
  Mesztegnyő Községi Önkormányzat. 
 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem  
      benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására. 

 
 Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
 Határidő: 2016. 03. 15. 

 
 

4.) Balatonújlak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt-előkészítés 
     elszámolható költségeire (megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszonelemzés) 
     150.000 Ft-ot biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére. 

 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal 



keleti oldalon
járda kiszélesítésével kialakított
közös használatú út
(gyalogos-kerékpár)

átkelés a közúton

nyugati oldalon
a meglévő szervíz út használatával
közös használatú út
(gépjármű-kerékpár)

közűttól független kerékpárút

közűtra történő felhajtás,
átkelés az autópálya felett a meglévő felüljárón
elválasztó vonallal kijelőlt kerékpáros sáv

csatlakozás a meglévő kerékpárúthoz



 

 

KONZORCIUMI EGYÜTTM ŰKÖDÉSI 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 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program eretében a TOP-3.1.1-
15 számú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 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:Balatonkeresztúr Balatonmáriafürdő határától – Mesztegnyő 
közötti kerékpárút 
 
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt önkormányzatok, akik 
az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél megvalósításában a 
támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között 
részt vállalnak: 
 

 

Szervezet neve: Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat 

Postacím:  

Székhely:  

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám)
: 

 

Adószám:  

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Szervezet neve: Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat 

Postacím:  

Székhely:  

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám)
: 

 

Adószám:  

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 

 
 

Szervezet neve: Balatonújlak Községi Önkormányzat 

Postacím:  

Székhely:  

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám)
: 

 

Adószám:  

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 

 
 

Szervezet neve: Kelevíz Községi Önkormányzat 

Postacím: 8714 Kelevíz, Vörösmartyutca 45. 

Székhely: 8714 Kelevíz, Vörösmartyutca 45. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám)
: 

400323 

Adószám: 15400327-1-14 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

VargánéBalatinczKrisztina 

 
 



 

 

Szervezet neve: Kéthely Községi Önkormányzat 

Postacím:  

Székhely:  

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám)
: 

 

Adószám:  

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 

 
 

Szervezet neve: Marcali Város Önkormányzata 

Postacím:  

Székhely:  

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám)
: 

 

Adószám:  

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 

 
 

Szervezet neve: Mesztegnyő Községi Önkormányzat 

Postacím: 8716 Mesztegnyő, Szabadságtér 6. 

Székhely: 8716 Mesztegnyő, Szabadságtér 6. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám)
: 

803900 

Adószám: 15803902-1-14 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Nagy László Péter Polgármester 

 
 



 

 

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Mesztegnyő 
Községi Önkormányzatot (a továbbiakban Vezető-t) választják. 
 
3.Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok 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 a konzorciumot képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban 
foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4.Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a 
támogatási kérelem támogatása 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 támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, 
valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt 
tartalommal szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, 
illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást 
kötnek. 
 
8. A Tagok megállapodnak, hogy a projekt előkészítés elszámolható költségeihez 
Balatonkeresztúr, Kéthely, Mesztegnyő Községi Önkormányzatai, valamint Marcali 
Város Önkormányzata 500.000-500.000 Ft-tal, Balatonmáriafürdő, Balatonújlak és 
Kelevíz Községi Önkormányzatai 150.000- 50.000 Ft-tal járulnak hozzá. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Konzorcium vezetője 
 
 

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

Nagy László Péter 
MesztegnyőKözségiÖnk

ormányzat 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………
… 

 

konzorciumi tag 
 
 

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

Kovács József 
BalatonkeresztúrKözségiÖnk

ormányzat 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

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

Galácz György 
BalatonmáriafürdőKözségiÖn

kormányzat 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Tüske Gáborné 

BalatonújlakKözségiÖnkormányzat 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Vargáné Balatincz Krisztina 

KelevízKözségiÖnkormányzat 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

 
konzorciumi tag 

 
 

.............................................. 
Molnár Balázs 

KéthelyKözségiÖnkormányzat 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
dr. Sütő László 

MarcaliVárosÖnkormányzata 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 



 

 

…………………………… 
 

 

…………………………… 
 

 


