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KoNzoRCIUMI EGYÜTTMÍjKöDÉsI MEGÁLLAPoDÁs
Pályázat benyújtására

1.) Jelen konzorciumi egyÜttműködési megál]apodás (a továbbiakban Í'4e9állapodés)
aláírásáVal a 2.) oontbán meqhatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre
uJuori.eroor, ríoöv uz Észat-átfold operatíV Program keretében ÉAoP'5.1.t/D-r2
számú Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések című pályázati kiírásra az
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Úgynökség Közhasznú Nonprofit Kft'
ktizreműködő szeÁrezethez pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása
esetén az abban foqlalt páIyázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák'

A pályázat cime: Funkció bővítő integrált településfejlesztés megvalósítása
Nyíradony belvárosában (a Lovább akbén PályázaL)'

konzorcium tagja] (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények,
szervezetek és személyet<, akik az 1') pontban megjelölt pályázatban meghatározott
cél{ok) meqValósitá5ában a Pályázatban foglalt cselekvés] és pénzűgyi Ütemtervnek,
vatimínt k-öttseqvetesnek me9lelelóen a jelen lvlegállapodás keretei között részt

2,)

A

VállalnakI

Konzorcium Vezetője a pályázatot benyújtó önkormányzat|
önkormányzata (a továbbiakban Vezető).

A

Nyíradony Város önkormányzata

Postacím: 4254 Nvíradony, Arpád tér 1
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Azonos'tó szárr (\örzs-s7ám/cé]jegy7ékszán| l?857 I
Adószám| 15728575 2 09
Aláírásra jogosult képViselője: Tasó László polgármester

Kincses Titánok Közhasznú Egyesület

Postacím| 4254 Nyíradony, Debreceni u. 102/B'
székhe|y| 4254 Nyíradony, Debreceni u. 102/B'
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám) : 401 1
Adószám| 1B216080-1-29
Aláírásra jogosult képviselője: K]ncs Henriettö Renáta

Nyíradony város
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stylus Egylet Kulturális és szabadidős Közhasznú Egyesület
Postacím: 4o25 Debrecen, Ispotály lakópark 14 F.1I/2a'
5lékhely: 4025 DebreCen, Ispotály lakópark 14 F' l Í/28'
Azonositó szám l'töfzs számlcéq]egy7 ékslá m ): 4007
Adószám| 1B22L943-1-09
AIáírásra jogosult képviselőjeI Tasó l4arianna elnök

AUsz Kereskedelmi és szolgáltató Betéti Társaság

Postacím| 4254 Nyíradony, Galamb u' 23'
székhely| 4254 Nyíradony, Galamb Ll' 23'
Azonosító szám (törzs szá m/cégjegyzékszám ): 09-06-007454
Adószám: 22893314_2-09
Aláírásra jogosult képviselőjeI l'4udráné Nánási Gabriella Üqyvezető

3. A jelen l'4egállapodás aláírásáVal a Tagok a Polgári Törvénykönyvéről szó|ő 1959 '
évi rí. torvéáy lrs' 5-u é' 222. g a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy
helyettük és névükben a Pályázatot aláírja, a közfeműködő szervezethez benyújtsa
és á pályázat elbírálása során a közreműködő szervezettel szemben a konzorciumot
képvLselje.

A iaqok_ tijelentit, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat
magukra nézve kötelezőnek ismerik el'
4. A jelen l4egállapodás aláírásáVal a Tagok kötelezettségek Vállajnak arra, hogy a
Pályáiat támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerlnt
megvalósítják, és ennek érdekébenegyüttműködnek.

kijelentik, hogy a pályázati kiírás részétképező ,,KonzorciUmi
egyÜtt;űködé;i megállapodás támogatásban részesített projekt megValósítására"
cí-mű dokumentumot ismerik, és a Pályázat támogatása esetén az abban foglalt
tartalommal, Valamint a Pályázatban és a Pályázatról döntés hozó szerV döntésében

5. Tagok

foglalt tartalommal szerződést kötnek'

6. Jelen lvlegállapodás a Pályázat mellékletétképezi.

7' Jelen p]egállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesÜl támogatásban, illetve
ha a TagoÉa projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást
kötnek'

A Tagok a l'4egállapodást átolvasták, és kizös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhaÁgzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták

8' A Tagok egyéb megállapodásai:

rAtagokaminta

áLta] nerír szabályozott kérdéseket is rendezhetnek,
ponttalI il]elve az 1_7. pontok neÍn törö]hetők'

ezek azonban nem lehetnek
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Kincs Henrietta Renáta
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