Együttműködési megállapodás
arnely létrejött egyrészről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5ó66 Medgyesegyháza,
Kossuih tér 1., adószáma: 1.57252lI-2-04, törzsszáma: 725217, staíisztikai számjele: l57Z521l,
8411-321-04 ) képviseli Ruck Márton polgármester - mint a ,,Medgyesegyháza Város
szennyvízcsatorn ázásának IY. ütem kiépítéseés a szennyvíztisztító telep bővítése" tárgyú
beruházás projekt gazdája - loyábbiakban Projektgazda,
rnásrészről a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgá s korlátozotta k Egyesülete (5666
Medgyesegyháza, Kossuth tér 2, adószáma: 18386657-1-04 , nyilvántartásba vételi okirat
száma: PK. 60.1211200212. ) képviseli Madari Imrénéelnök, mint a projektben közreműködő
paltner - továbbiakban Partner, együttesen Felek - közőtt az alulírott napon és helyen, az
alábbiak szerint:

1. Felek rögzítik,

hogy a Projektgazda ,,Medgyese gyháza Yáros szennyvizcsatomázásanak IV.
ütem kiépíteseés a szennyvíáisztító telep bővítése" címen beruházást kíván megvalósítani
Medgyesegyháza város területén. A beru}rázás célja a település belterületén a szerrn}T r'ízcsatoma
hálózat tetjes körú kiépítésénekmegvalósítása, a korábbi ütemekbe be nem vont településrészeken
szennyvíztisztító telep
gyű.itőhálózat, az ingatlancsatlakozások kiépítése,valamint

a

a

kapacitásnövelés érdekében annak bővítése. A beruházás nettó összköltsége 861.3 83.027,-Ft. A
benrlrázás megvalósításához a Prqeklgazda az Új széchenl Terv Kömyezet és Energia operatív
Program keretén beliil a KEOP-|.2.0l09-11-20l2,0021 jelű pályázatával az elszámolható
95oÁ-nak megfelelő összegű, legfeljebb 8l8.3l3.876,-Ft összegú vissza nem
térítendő támogatásban részesül a 20l3. április 16-án megkötött Támogaüísi Szerzódés szerint.

összköltségei

2.

Felek a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos elvek érvényesülésénekérdekében a tervezett
beruházás sikeres megvalósítása, a beruházással kialakított rendszer használatában
érintettek minél szélesebb körének bevonása, illetve az érintettek véleményének
megismerése érdekébenpartneri e8yüttműködési megállapodást kötn€k,
együttműködés során a Projektgazda folyamatosan tájékoztatja a Partnert, mint a
Medgyesegyháza Város közigazgatási területén legnagyobb taglétszámmal működő civil
szervezetet a beruházás céljáról, a megvalósítás lépéseiről, illetve a tervezett múszaki
tartalomról. A Projektgazda a beruházás mérföldköveinek elérésesorán a Partner által
szervezett gyűlésen tájékoztatást ad a beruházás állásáról.

3. Az

4. A

Partner a Projektgazdától az együttműködési megállapodás megkötésétől kezdve adatokat,
felvilágosítást kérhet akár a műszaki tartálom, akár a proj ekt egyéb adatai tekintetében,
amely tájékozlaíást a Projektgazda köteles a kért módon és formában megadni.

5. A

Partner a beruházással kapcsolatos véleményéről,javaslatairól folyamatosan tájékoztatja
a Projektgazdát, aki az észrevéte|eketköteles érdemben me§vizsgálni, és a véleményekkel,
észrevételekkel kapcsolatos áltáspontját ésszerúhatáridőn belül a Partnerret közölni.

6. Felek

megállapodnak abban, hogy

a

beruházás települési lakosság számára történő

bemutatásában, megismertetésében együttműködnek.

Szeruődő Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és
lag aláírják.
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