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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A BPR-Consulting Vezetési Tanácsadó és Kereskedelmi Bt. az Új Széchenyi Terv DAOP-
2.1.1/K-11 pályázati konstrukció keretében –„ Csongrád Marina - Egész évben nyitva tartó 
magas színvonalú hajós turizmus és vizisport lehetőségek, valamint robogókölcsönző 
fejlesztése innovatív eszközökkel” címmel- a csongrádi idegenforgalom és a helyi gazdaság 
fejlesztése érdekében benyújtott egy pályázatot, amellyel szeretnének több olyan szolgáltatást 
meghonosítani a Körös-toroki üdülőterület vonatkozásában, amelyek eddig még nem voltak 
jelen, ugyanakkor nagymértékben hozzájárulhatnak a város idegenforgalmi potenciáljának 
növeléséhez, a Tisza és a Körös adta vízi lehetőségek jobb kiaknázásához. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jentene a Bt-nek az Önkormányzat támogatása, ugyanis a 
bírálat során fontos szerepe van annak, hogy a projektgazda milyen kapcsolatot ápol a helyi 
önkormányzattal.  
Minden projekt esetén kötelező valamilyen szakmai együttműködést megvalósítani, melyet  
szerződéssel kell igazolni. 
Ezért kérik azt, hogy a cég és az Önkormányzat között kerüljön megkötésre e tárgykörben egy 
együttműködési megállapodás. 
A Bt. a Körös-torok üzemeltetőjével már megkötötte az együttműködési megállapodást. Az 
Önkormányzattal kötendő megállapodás ezzel összhangban került összeállításra, 
kidolgozásra. 
 
Főbb elemei a következők: 
Az együttműködés keretében BPR Bt. a következőket vállalja: 

− Pályázatokat nyújt be többek között az idegenforgalom fejlesztése, illetve 
turisztikai attrakciók létrehozása és működtetése érdekében, nyertes pályázatok 
esetén folyamatosan működteti azokat. 

− A következő konkrét programok megvalósítására törekszik pályázat keretében: 
� Hajós élménytúra program megteremtése (rövidebb programtól a többnapos 

hajókirándulásig), melynek keretében a csongrádi strandról közvetlenül 
elérhető hajós turista programokat szervez. 

� Hajó bérbeadási lehetőséget teremt. 
� Hajóvezető képzést nyújt. 
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� Vízisí oktatást (táborszerűt is) és más vízi programot biztosít (fánk, 

akadálypálya stb.). 
� Fenti tevékenységekhez a megfelelő hajót, személyzetet és hatósági 

engedélyeket biztosítja. 
� Segédmotoros kerékpár kölcsönzőt működtet. 
� Külön megállapodás alapján rendelkezésre bocsátja igényes autóbuszát a 

városnak az idegenforgalom fejlesztése, illetve reprezentációs célra. 
� A fenti szolgáltatásokkal kapcsolatban marketing tevékenységet végez 

− Szakmai segítséget nyújt a város és a kistérség idegenforgalmi, turisztikai 
stratégiájának megalkotásához, módosításához, monitorozásához. 

− Együttműködik a városban és a térségben található más idegenforgalmi 
szervezetekkel, turisztikai attrakciót üzemeltető szervezetekkel, velük 
harmonikus munkakapcsolatra törekszik. 

− Vonatkozó marketing tevékenységében megjeleníti a várost. 

Az együttműködési megállapodás konkrét kötelmeket nem tartalmaz, általános rendelkezések 
jelennek meg  a fenti tárgykör támogatásával kapcsolatban.  

Az előterjesztéshez mellékelem a BPR-Consulting Bt. fenti tárgykörben benyújtott tájékoztató 
anyagát, amely az előterjesztés 2. számú melléklete.  
 
Indítványozom az előterjesztés mellékletét képező együtműködési megállapodás elfogadását. 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel annak aláírására.  
 

Határozati javaslat 

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Együttműködési 
megállapodás a BPR-Consulting Vezetési és Kereskedelmi Bt-vel.” tárgyú előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 

A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja a BPR-Consulting 
Vezetési Tanácsadó és Kereskedelmi Bt-vel kötendő együttműködési megállapodást. 
Felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

Felelős: Dr. Kőrösi Tibor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 
1. a képviselő-testület tagjai 
2. Dr. Juhász László jogtanácsos és általa  
3. a BPR-Consulting Bt.  
4. a Csongrádi Víz-és Kommunális Kft.  
 
 
Csongrád, 2011. június 24. 
 
       Dr. Kőrösi Tibor 
       polgármester 



                                     A 10-7674-1/2011. számú előterjesztés 1. sz. melléklete. 
 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

Amely létrejött egyrészről:   
Csongrád Város Önkormányzata (6640 Csongrád, Kossuth tér 7., adószám: 15354721-2-
06, törzsszám: 354721 – aláírásra jogosult képviselője: Dr. Kőrösi Tibor polgármester), 
továbbiakban mint Önkormányzat, valamint a 
BPR-Consulting Vezetési Tanácsadó és Kereskedelmi Bt. (1014 Budapest, Úri utca 4., 
adószám: 28722191-2-41, cégjegyzékszám: Cg.01-06-714541, aláírásra jogosult képviselője: 
Vajda András ügyvezető), továbbiakban mint BPR, együttesen pedig mint Felek között a mai 
napon az alábbi feltételek szerint. 
 
1. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA ÉS TÁRGYA  
 
1.1  Felek kijelentik kölcsönös szándékukat, hogy együttműködnek Csongrád város és a 

kistérség turisztikai és gazdasági fejlesztése érdekében, kiemelten a Koros-torok 
üdülési terület vonatkozásában. 

1.1.1 Az együttműködés keretében BPR a következőket vállalja: 
− Pályázatokat nyújt be többek között az idegenforgalom fejlesztése, illetve 

turisztikai attrakciók létrehozása és működtetése érdekében, nyertes pályázatok 
esetén folyamatosan működteti azokat. 

− Jelen együttműködés keretében a következő konkrét program megvalósítására 
törekszik pályázat keretében: 

� Hajós élménytúra program megteremtése (rövidebb programtól a 
többnapos hajókirándulásig), melynek keretében a csongrádi strandról 
közvetlenül elérhető hajós turista programokat szervez 

� Hajó bérbeadási lehetőséget teremt 
� Hajóvezető képzést nyújt 
� Vízisí oktatást (táborszerűt is) és más vízi programot biztosít (fánk, 

akadálypálya stb.) 
� Fenti tevékenységekhez a megfelelő hajót, személyzetet és hatósági 

engedélyeket biztosítja 
� Segédmotoros kerékpár kölcsönzőt működtet 
� Külön megállapodás alapján rendelkezésre bocsátja igényes autóbuszát 

a városnak az idegenforgalom fejlesztése, illetve reprezentációs célra 
� A fenti szolgáltatásokkal kapcsolatban marketing tevékenységet végez 

− Szakmai segítséget nyújt a város és a kistérség idegenforgalmi, turisztikai 
stratégiájának megalkotásához, módosításához, monitorozásához 

− Aktívan, lehetőség szerint alapító tagként részt vesz az esetlegesen megalakuló 
helyi és regionális TDM szervezetben 

− Külön megállapodásban rögzített feltételek szerint tanácsadást és operatív 
tevékenységeket végez az idegenforgalom fejlesztése érdekében 

− Információit, tapasztalatait megosztja az illetékesekkel, amelyek 
hozzájárulhatnak a térség fejlesztéséhez 

− Megosztja információit  a fenti célok elérése érdekében 
− Együttműködik a városban és a térségben található más idegenforgalmi 

szervezetekkel, turisztikai attrakciót üzemeltető szervezetekkel, velük 
harmonikus munkakapcsolatra törekszik 

− Aktívan közreműködik a város hírnevének erősítéséhez 
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− Vonatkozó marketing tevékenységében megjeleníti a várost 
− Tevékenységét saját felelősségére végzi 

1.1.2 Az együttműködés keretében, a Körös-torok tekintetében az Önkormányzat a 
következőket vállalja: 

− Az előző pontok megvalósulásához szükséges elvi támogatást megadja a BPR 
részére a hatályos jogszabályok figyelembe vételével. Jogszabályi 
kötelezettség alapján közreműködik a társhatóságokkal kapcsolatos 
egyeztetésekben, előkészítési munkákban. 

− Az egyébként közérdekű, az adatvédelmi szabályok által biztosítható 
információt nyújt a BPR számára, amelyek annak működésével kapcsolatban 
fontosak lehetnek (pl. idegenforgalom, programok, pályázatok, közbeszerzések 
stb.). 

− Társadalmi kapcsolatként BPR tevékenységét érintő kérdésekben szükség 
szerint együttműködik a BPR-rel. 

− BPR javaslatait, kezdeményezéseit érdemben megvizsgálja 
− Nyertes pályázat esetén vállalja, hogy indokolatlanul, egyoldalúan nem 

akadályozza annak végrehajtását a szabad verseny biztosítása mellett, 
figyelemmel a pályázat fenntartási időszakára is, kivéve azt az esetet, 
amennyiben a BPR írásos felszólítás ellenére, bizonyíthatóan szándékos 
jogellenes magatartást végezne. 

1.2 Felek az e megállapodást, valamint a teljesítése során, vagy azzal összefüggésben a 
másik felet érintő információt (ilyen lehet minden olyan adat, jelentés, tervezet, 
eredmény, ismeret, amely a másik fél megítélése szempontjából lényeges lehet, és 
amely nincs nyilvánosságra hozva, beleértve a másik fél know-how-jába tartozó 
információkat is, valamint mindazon információt, amelynek közlése a másik féllel, 
illetve a másik féllel kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel 
járna, vagy ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, sértené vagy 
veszélyeztethetné gazdasági érdekeiket, a továbbiakban: Információ) üzleti titokként 
kötelesek kezelni. Az üzleti titok fogalomkörébe az előzőeken túl beletartoznak a 
Polgári Törvénykönyv 81. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott fogalmak is. 

1.3 Jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatban a Felek részéről felhatalmazott 
képviselők: 
Önkormányzat részéről: 
Kontaktszemély: Dr. Pap Gabriella, alpolgármester 
Telefon:  +36 20 446 3030 
Email:  pap.gabriella@csongrad.hu 
Postacím: Csongrád Város Önkormányzata, H-6640 Csongrád, Kossuth 
tér 7. 
BPR részéről: 
Kontaktszemély: Vajda András, ügyvezető 
Telefon:  +36 (20) 4399 888 
Email:  bpr@externet.hu 
Postacím:  BPR-Consulting Bt., H-1125 Budapest, Zsolna utca 11. 

1.4 A hivatalos értesítéseket, valamint a visszaigazolásokat írásban (tértivevényes ajánlott 
levél, vagy telefax) kell megtenni. A gyorsabb kommunikáció érdekében a hivatalos 
értesítéseket megelőzheti e-mail üzenet. 
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2. ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
2.1 Jelen megállapodás határozatlan időre szól, bármely fél kezdeményezésére 3 hónapos 

felmondási idővel felmondható egyoldalú nyilatkozattal, a másik félhez írásban 
benyújtott formában. Felek tudomásul veszik, hogy nyertes pályázatok esetén a 
fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségeket jelen megállapodás felmondása nem 
veszélyeztetheti. 
Jelen megállapodás külön írásbeli értesítés nélkül hatályát veszti, amennyiben a BPR 
és a körös-toroki üdülőterület önkormányzat által megbízott üzemeltetője közötti 
együttműködési megállapodás hatálya megszűnik. Ettől felek egyező akarattal 
eltérhetnek. 
 

2.2 Felek esetleges vitás ügyeiket elsősorban a jelen megállapodásban felhatalmazott 
képviselőik útján, személyes megbeszélés keretében rendezik.  

2.3 A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

2.4 A jelen megállapodás magyar nyelven készült, és a szerződés teljesítésével 
kapcsolatos bármely levelezés, vagy egyéb nyilatkozattétel magyar nyelven történik.  

2.5 Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást elolvasás után megértették, és mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Felek kijelentik, hogy 
jelen megállapodás aláírására jogosultak. 

 
 
Csongrád, 2011…………… 
 
 
______________________________ ______________________________ 
  BPR-Consulting Kft.                                                         Csongrád Város Önkormányzata 
 
 


