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amely létrejött egyrészről a Süli János (an.: Marosfy Izabella, lakcíme: 7030 Paks, Kandó Kálmán
utca 17.), mint a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépitéséért és üzembe
helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: PTNM)
másrészről
Paks Város Önkormányzata (székhely: 7030 Paks, ~zsa György út 55-61., képvis~li: Szabó
Péter polgármester, adószám: 15733500-2-17) (a továbbiakban: Önkormányzat)
.
.

—

a PTNM és az Önkormányzat a továbbiakban együttesen: Felek— között az alábbi feltételekkel.

I.

Preambulum

1.

A Kormánya paksi atomerőmű telephelyén létesülő új atomerőművi blokkal (blokkokkal)
kapcsolatos beruházás kiemelt jelentőségéről szóló 119612012. (VI. i8.) Korm.
határozattal figyelemmel a nukleáris energiának a hazai energiaellátásban és az
ellátásbiztonság garantálásában betöltöttstratégiai szerepére, valamint az Országgyűlés
által elfogadott Nemzeti Energiastratégiában foglalt~kra — a paksi atomerőmű
telephelyén létesítendő új atomerőművi blokk (blokkok) megvalósítását a
nemzetgazdaság szempontjából kiemelt fontosságú és az eriergiaellátás biztonsága
szempontjából alapvetően szükséges beruházásnak nyilvánította (a továbbiakban:
Beruházás).

.

—

2.

A Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 9412018. (V. a) Korm. rendelet i~i. ~ (2)
bekezdés b) pontja rögzíti, hogy a paksi atomerőmű két új blokkja tervgéséért,
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter felelős a paksi két
új blokkhoz (~-6. blokkok) kapcsolódó térségfejlesztés összehangolásáélt.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény i~. ~ (i)
bekezdése szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
a helyi önkormányzat különösen településfejlesztési, településrendezési felidatokat lát et

II.

Az együttműködési megállapodás tárgya

1.

Jelen megállapodás c4lja, hbgy a jelenleg is meglévő partneri kapcsolatokon túl Felek a
Magyarország szempontjából kiemelt nemzeti Beruházás időszakában az ~.-6. blokkok
üzembe helyezésének időpontjáig — szorosan együttműködjenek a megnövekedő
lakosságszámból eredő feladátok, a beruházáshoz kapcsolódó közös kihívásokra való
sikeres felkészülés megvalósulása érdekében, ‚elősegítsék a település gazdasági,
kulturális fejlődését előrnozdítsák az optimális munkaerő-piaci viszonyok, a beruházás
kapcsán érkező munkavállalók lakhatási feltételeinek kialakítását.
.
-

A Paksi Atomerőmű Kapacitásának Fenntartásához Kapcsolódó Infrastruktúra
fejlesztésért, Innovációért és Lokalizációért Felelős Államtitkársága számára ismertek
Paks városfejlesztési elképzelései, azok hatékony megvalősulása, a Kormány stratégiai
programjaival való összehangolása érdekében állami koordinációt lát el.
I
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2.

Jelen megállapodás aláírásával a Felek megállapodnak abban, hogy a Beruházással járó
többletfeladatok ellátásának elősegítése érdekében elsősorban, de nem kizárólagosan,
az alábbi területeken kiemelten kívánnak együtunőködni:
2.1.

Gazdaság- ás térség-fejlesztés, munkahelyteremtés

2.1.1.

A Felek megállapítják, bogy a korábbi atomerőmű a beruházás Ideje alatt és azt
követően a kivitelezői és üzemeltetői létszKm mellett, jelentős szabad
munkavállalói kapacitás jelentkezett (rokonság, hozzátartozók)
akiknek a
munkaerőpiacon történő elhelyezkedését biztosítani kellett.
—

Tekintettel arra, hogy az intézményi hálózat jelentős része állami fenntartásba
került, a korábbi évtizedekben alkalmazott gyakorlat nem ismételhető meg.
Szükséges ezért új, a Beruházáshoz és 31 üzemeltetéshez társuló kapcsolt
munkahelyek teremtésének elősegítése.
2.1.2.

Jelentős elvárás annak a célnak az elérése, hogy a Beruházás hazai beszállitói
aránya a 4o9’o-ot elérje. Ezen cél teljesítése érdekében a magyar vállalkozások
tőke erejét ismerve, a Felek megállapodnak abban, hogy közös erőfeszítéseket
tesznek a Pakson letelepülni kívánó vállalkozások ösztönzése érdekében.

2.1.3.

Felek együttműködnek a helyi gazdaság fejlődését is előmozdító Paks II.
atomerőmű beruházás megvalósulásának egyik fontos feltételeként egy minden
szempontból
kedvező
vállalkozói
övezetet
kialakításában,
amely
elhelyezkedéséből adódóan is, már a beruházás megkezdése előtt, a szükséges
infrastruktúra egyeztetett fejlesztése és megteremtése mellett biztosítani képes
a kapcsolódó ipari, kereskedelmi, beszállítói tevékenységekhez szükséges

.

.

feltételeket.

2.1.4.

A tudásgazdaság fejlesztése területén a helyi képzőintézmér’yek bekapcsolása a
• képzési igény~k feltérképezésébe, a Beruházás kapcsán jelentkező munkaerő
szükséglethez illeszkedő utánpótlás-képzésbe.

2.1.5.

A helyi vállalkozások versenyképességének javítása ás foglalkoztatásának
ösztönzése területénavállalkozói körhy@zet és kultúra fejlesztése, a vállalkozói
együttműködés, a beszállítói hálózatokba történő integrálódás segítése.

2.1.6.

Infokommunikációs fejlesztések területén együttműködés az „intelligens városi”
fejlesztésekhez kapcsolódó átfogó programok összehangolásában.

j.L

Egészségügy
Tekintettel a lakoss~gLjő~’ülésből eredően az egészségügyi ellátásra háruló
többlet feladatokra Felelt szorosra kívánják fűzni az egészségügyi ellátáshoz
kapcsolódó kormányzati, szaktárcai koordinációban való eyyüttműködésüket és
kijelentik, hogy az egészségügyi fejlesztésekben kölcsönösen együttműködnek,
különös tekintette’ a szakorvosi ellátás bővítésére.
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4.

2.3.

Sport, kultúra, szabadidő, köznevelés, turisztika
A fenti feladatokat kiszolgáló Intézmények férőhelyeinek bővítése és
korszerűsítése területén Felek együttműködn~kaz igények feltérképezésében ás
az intézményeknek a népességriövekedésből eredő többletfeladatokra való
felkészítésében.

2.3.1.

Felek együttműködnek a sport területén, a szabadidősport, tömegsport és
rekreációs lehetőségek fejlesztésében.

2.3.2.

Felek együttműködnek a helyi és megyei kulturális értékek propagálása,
szervezéséhez szükséges platformok létrehözása terén annak érdekében, hogy a
Beruházás, majd az üzemeltetés során a megnövekvő népességet és az ahhoz
kapcsolódó fokozott érdeklődést kulturált módon, összehangoltan tudják
kiszolgálni.
.

2.3.3.

A Felek együttműködnek a turizmus területén a városi turisztikai fejlesztésekkel
kapcsolatban, a megközelíth~tőség, a fogadc~épesség és ~ turi~ztikai kínálat
elemeinek bővítése, valamint az összehangolt információnyújtás és
turizmusirányitás, különösen a városi környezet minőségét ás a rekreációs
zónákat érintő fejlesztések területén.
-

-

2.4.

Önkorn,ányzatifeladatok
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott, egyes
kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok megvalósításának szakmai
támogatása során a Felek az alábbi területeken működnek együtt:

2~4a.

A Feléke~yetértenek abban, hogy a Beruházás ideje alatt kiemelten fontos a
munkavállalók gyermekeinek napközbeni elhelyezése. Az Önkormányzatvállalja,
ho~y a csökkenő gyermeklé~zám ellenére részben fenntartja, részben más
funkcióval, de megtartja, szükség esetén bővíti a Jelenleg és a közelmúltban
böksődének, illetve óvodának használt ingatlanokat.
Ezzel a kötelezett~gvállal~s5al biztosítható, hogy a várható demográfiai
növekmény miatt szükség~ssé váló Intézmények rövid idő alatt eredeti
funkciójuknak megfelelően túdjanak működni.

2.4.2.

Felek kijelentik, hogy a művelődés és a szórakozás feltételeinek biztosítása
elsődlegesen nem önkormányzati és beruházói feladat, de szintén kiemelt
jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a Beruházás során a kivitelezésben
résztvevők munkabiró képessége, rekreációja is biztosítható legyen. Ennek
érdekében megvizsgálj~k?a Csengey Dénes Kulturális Központ helyzetét és a profil
bővítésének lehetőségéű

&

2.5.

Közlekedés ás infrastruktúra-fejlesztések
Felek egyetértenek, hogy a Beruházás idejéfl ideiglenesen Pakson tartózkodó
külföldi szakemberek, munkások elhelyezése, valamint a végleges
lakosságlétszám növekedése szükségessé teszi a víz, szennyvíz, úthálózat,
villamos energia vonalas létesítményeinek növelését, bővítését, valamint a
vízbázis növekvő kihasználását.

2.5.1.

Az Önkormányzat a szennyvíztisztító telep bővítését saját beruházásában
befejezte, de fel kell mérni a várható szennyvíz-kibocsátás nagyságát, az
esetleges további fejlesztési szükségleteket, illetőleg meg kell becsülni ennek
bekerülési értékét.

2.5.2.

A település megnövekedő lakosságszámából eredő és a beruházás miatt
generálódó teherforgalom által okozott terhelés eredményes kezeléséhez
szükséges a Felek közötti együttműködés a közlekedési infrastruktúra fejlesztése
érdekében, melyről Magyarország Kormánya 1573(2018. (Xl.15.) sz.
határozatában rendelkezett. A IKormányhatározatban foglaltak megvalósítása a
Felek közös érdeke.

2.6.

Egyebek
Felek kijelentik, hogy a fenti a.i.-z.~. pont alatt nevesített területeken túl,
szorosan együttműködnek a Beruházással kapcsolatban szükségessé váló
feladatok, fejlesztések hatékony és szakszerű ellátása ésteljesítése érdekében.

Ill.

Záró rendelkezések

.

.

Szerződő Fejek kötelézettséget vállalnak arra, hogy a Jelen Megállapodás elfogadását követően
haladéktalanul megkezdik annak végrehajtását, a jelen Megállapodás 1. sz. mellékleteként
csatolt „Egyedi Megállapodás kötelező tartalmi elemei” elnevezésű dokumentumban foglalt
rendelkezések alapján egyedi Megállapodások útján.
Felek vállalják, hogy az együttműködés keretében megvalósuló projektek, fejlesztések esetében
kiemelt szempontként veszik figyelembe az elkészülő létesítmények hosszú távú
fenntarthatóságát.
Ezen Megállapodás a Beruházás idejére szóló határozott időre Jön létre, amelynek kezdete a
szerződés aláírásának napja.
jelen Megállapodásban foglalt rendelkezések nem jelentenek kizárólagosságot, nem járnak
szérződéskötési kötelezettséggel, és nem jelenthetnek hi~vatkozási alapot Felek belső beszerzési
szabályzatainak, illetve a beszerzési; közbeszerzési szabályoknak a megkerülésére vagy
figyelmen kívül hagyására, Illetve i’y~rinel nem járhatnak, továbbá nem jelentenek a jelen
Megállapodás szerinti külön megállapodások vagy szerződések megkötésére vonatkozó
kötelezettség vál lalást.

4
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Felek tudomásul veszik, hogy jelen Együttműködési Megállapodás hatályba lépéséhez Paks
Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyása szükséges.

Budapest,

2019.

február 22.

c~.

Süli
Paksi Atorrierői
tervezéséért, rn
helyezésóért feleli

Szabó

Melléklet!
z. számú melléklet: “Egyedi Megállapodás kötelező tartalmi elemei”

Ellenjegyzem:
Budapesten,

2019.

február 22. napján

BudaPesti 5000. Ügyvédi ‚roda
1 31 Bp Szentendre üt 208.

Dr. Molnár Attila
ügyvéd
KASZ36065533
Budapesti 5000. Ügyvédi Iroda
1031 Budapest, Szentendrei ót 208.
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Egyedi Megállapodás
kötelező tartalmi elemei’

.

.

.

Felek kijelentik, bogy az’. ‘e’gyöttműködésük során a Beruházásho±~ kapcsolódó k&zösen
megvalósítandó fejlesztések és feladatok r~gvai6sitása ér&kében, és ‘~kn~k során az alábbi
főbb szerződéses rendelkeié~ek mentén alakítják a jogviszonyukat’ kötik meg.az adott feladat
ellátása érdekében Egyedi Megállapodástik~t.
:
‚

t

Felek:

‚

‘.

Önkormányzat
PTNM
‘:
~ (vagy az általuls kijelölt szervezet)
Az Egyedi Megállapodásban hivatkozo~t,~s nagy-bef~vel Jelölt
fogalmak, Jb~szabályi ‚hivatkozások.’ stb. felsorolása,
meghatározás.a1
‘,
Hivatkazás a~~gyüttműködési Megállapodás rendelkezéséire,
céljára.
‚:.:
Rögzítendő, há~y a Felek, Egyedi Megállapodásukbari milyen
feladatokat haj~hakvégre.
.

‘

.
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.

‘

.
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2.

Meghatározások

‘

.

3. Preambulum

‘

.

.

5. Hatályba lépés, időbeli
hatály:
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6. A Felek kötelezettségei

.

ii,:,

.

aláírás /testületijóváhagyás (Képviselő testület)
ha~ár,ozott
:
‚.‚‘
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.

.

.

‘

.

4. Együttműködés tárgya,

‘
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M Egyedi
Megállapódásésteljesítése
k&ében az egyes feleket
terhelő
kötelezettségek
terhek rögzítése.
A Felek által alkalmaiandó eljárásrend az eg9üttes döntést
ig~r~lő kérdések vonatkozásában.
A Felek tájékoztatási kötelezettségeinek rögzitése.
Az’ ‘Egyedi Megállapodások teljesítése érdekében bevonni’
tervezett közreműködőkre, alvállalkozókra, azok kiválaiztására
vonatkózó szabályok és éljárások rögzitésé.
Áz Egyédi M’egállapodá~ok teljesítése érdekében szükséges
beszerzési I közbeszerzési eljárások lebonyolítására ‘)onatkozó
egyes Feleket terheJő,~ megillető’ kötelezettségek és jogok
rögzit~se.
‘
Az Egyedi Megállapodás teljes~t~se körében d, egy’es feleket
terhelő kötelezettségek és terhek teljesítése során felmerülő
költségel~ ‘iiselésének meghatározása.
‚

.

‘

.‘

7. Közreműködők,
alvállalkozók bevonása
8. Beszerzések,
Közbeszerzések
lebonyolítása

‘

‘

‚

‚

9.Kötelezettségekhez
kapcsólódó pénzügyi
vonatkozások,
finanszírozási kérdések
rendezése

‘
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to. A féjlesztések, egyes
feladatok végrehajtása
során beszerzett eszközök,
immateriális javak,
megépített létesítmények
tulajdonjoga ás számviteli
aktiválása
ii. Alkalmazandó jog,
jogviták

Szavatosságvállalások

12.

13. Szerződ’sszegés ás
jogkövetkezményei
14. Költségek

Értesítések

15.

.

.

i6. Érvénytelenség ás
jogszabályváltozás
17. Módosítás, megszűnés

L

Az Egyedi Megállapodás teljesítés& során beszerzésre kerülő
eszközök, immateriális javak, és megépített létesítmények
tulajdonjogi státuszának; ás a kapcsolódó számviteli
kérdéseknek a rendezése.
.

.

Aj E~yedi Megállapodás a mag9újog hatályá alá tartozik.
Az Egyedi Megállapodással ás annak végrehajtásávat
összefüggő minden jogvitát a Felek egyeztetés útjái~ vagy
rendes bíróság előtt rendeznek
Az Egyédi Megállapodás aláírása ésvégrehajtása, a Felek Egyedi
Megállapodás s~erinti kötelezettségeinek a teljesítése,
végrehajtása:
. nem ütközik semmilyen a Felek működésére irányadó
szabályzata rendelkezéseivel, és nem vezet azok
megszegéséhez vagy sérelméhez; és
. az esetleges jóváhagyások, engedélyek beszerzésétől,
intézkedések
megtételétől
és
dokumentumok
benyújtásától függően nem ütközik a Felekre irányadó
jogszabályba ás nem eredményezi annak megszegését.
Felek mindegyike vállalja, hogy felszólításra kártalanítja, és
megfelelő káitérítésben részesíti a másik Felet, minden olyan
kárral, veszteséggel, kötelezettséggel vagy költséggel
kapcsolatban, amelyet a fenti nyilatkozatok vagy
szavatosságvállalások megszegéséből eredően vagy azzal
kapcsolatban szenvedett el.
Felelős~égi szabályok, szankciók
‘A Felek mindegyike maga viseli az Egyedi Megállapodás
megkötésével kapcsolatban felmerült költségeit, díjait és az
Egyedi Megállapodás előkészítésével, tárgyalásával ás
teljesítésével összefüggésben keletkezett vagy keletkező
kiadásait.
A Felek között az Egyedi Megállapodás teljesítésével
összefüggő minden közlés é~ egyéb nyilatkozat írásban történik,
ás személyesen vagy futár útján, megfelelő átvételi igazolást
követően kerül átadásra, Illetve ajánlott levél, vagy telefax útján
kerül továbbításra.

Az Eg~~di Megállapodás a Felek közös írásbeli
megállapodásával módosítható. És minden esetben rögzíteni
szükséges az Egyedi Megállapbdás megszűnésének eseteit is.
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i8. Jogról való lemondás

Ha valamely Fél a másik Fél kötelezettségszegése esetén
valamely jogát nem érvényesíti, Úgy:
ez a magatartás nem értelmezhető Oly módon, hogy a lemondás
egy másik vagy egy újabb (azonos vagy más)
kötelezettségszegés esetére is kiterjed és
a lemondás a jogosult Fél képviselője által cégszerűen aláírt
nyilatkozat hiányában érvénytelen.
Valamely Fél kötelezettségszegése esetén a teljesítés
követelésének másik Fél részéről történő elmaradása, vagy az
egyik Fél által a másiknak nyújtott időbeli vagy egyéb halasztás
nem jelenti azt, hogy szerződésszegés esetén a jogosult Fél az
őt megillető jogról lemondana, vagy attól eltérne.
Képviselő testületi és egyéb jóváhagyások, stb.
.

19. hatályba léptető
feltételek
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