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l. A szerződés tárgye

(l)

MegbízísiszeÍződés az riltalános projelr'tmenedzsmenti feladatok ellátásrára a ,,Nag,baracska,
Gara és Hercegszántó kö:ségek szent4l,ízcsotornázáso és szenny,í:tis:tításo,, (KEoP. l' 2'
0/09- 11.2oll {037) c. projelr megvalósítása céljábó|. A Megbizott e|vrillalja az álta|a
megismen fe|adat ellátását' és minden erőfeszítést me€Íesz a projelt sikere érdekéberr. A
Me8bízott részletes feladatait és kölelezeftségeit a je|en szerződés |. számú melléklete
laÍÍ^lm^7a^ '

2. Fizetési Íe|ÍéÍel€k

(l) A

megbízá<i díj: 23'880.0o0'- forinr + ÁFA, azaz huszorrhiírommillió-nyolcszámyolcvanezer
forint + a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti á|talrfuros forgalmi adó' A támogaLis
szempontjából e|szrámolható költség erejéig a megtríási díj 82.6128 %.a EU és költségvetési
támogatisból. valamint |7,3872 o^.a önkormláLtr}zati truészbrílkerü| finanszírozrisra. sállító
kifizeréssel. A jóvti.Iragyott és elszárnolható költségen feluli rész finansziroása teljes egészében
a Megbízót terheli.

(2) A

megbíz:ási

díj hna|maz

minden.

a

Me€ü2ott

tevékenységévelés szerzódésszerii

teljesítésévelösszefliggő, azzal járó költséget' járulékot és díat.

(3) A

Megbízon fudomásul veszi. hogy abban az esetben ameü[yiben a vállalási árat
alulproplosaiálta' az ebből eredő pluszkoltségeket. kiadásokat stb. nem háríthatja át aZ

Megbizóra, és eZ nenl meDtesíti a teljesítésikote|ezetts€g alól.

(4) A

Megbizott felé töÍéI1ó kifizetések forintban kerti|nek átutalásra a Közremííftödö Szervezet

áútal a Megbízott szárn|án meghatározott bankszímlájára.

Grr. EercegszínÍó Na8ybrrrcsk-. szen!}'tú
Önkoruílyzeti TerúlGtféjlesztésiTífsulís
6527 Nappöaracska Szabadság tér l0
Telefon:791361-177 Fax: 19/ 361-233
e-mail: hir'atal@napryóaracska'hu

Íll szÉcxerrvrrenv
(5) A

Megbízon a Szerződésben foglalt feladatok ellát'ísáért a teljesített és a Megbízó átal
leigazolt tevékenysége alapjr{n a Projelt megvalósítrisának a fázisalhoz igazodó esedékességgel
jogosrr|t a díjazásra'

(6) A

kifizetések a Projelt mindenkor hatáyos Támogatási Szerzódése rendelkezéseivel
össáangban. felévente a Projel1 előrehaladrisi jelentések leadásával egyidejűleg, egyenlő
részletekben tőrténneL minden esetben szerzódésszerííés a jogszabályoknak mepf,elelő számla

alapjálr.

A

szfu:rla mellékletétkell' hogy képezze minden esetben

a Megbízó

ríLltal alríÍrt

teUesítés i€Bzolás.

(7) A

Megbizott a szerződés teljesitésének e|ismeréseről (teljesítésigazoltís)vagy az €|ismerés
megÍagadr{Lsríról lep&ésőbb a Megbimtt teljesítésétól,vagy az erő| szó|ó írrísbeli énesítés
kéáezvételétőlszámitott tizenöÍ napon b€lü| ínísban köteles nyilatkomi.

(8)

A Íizetésihatáridő nem hala.lhatja meg a sz.iunla Megbízó t{ltali kéáezvéte|enek nApját követó
30 napot: a szánla kézhezvételéneknapja rrem képeáeti a felek között megállapoítás tárgyát.

Amennyiben nem állapítható meg egyéÍe|rnűen a számla kéZhezvételének időpontja vagy az
Megb2ott a teljesítéstmegelőziren nÉjtja be a szám|áját, a fizetési haufuidő nem haladhada
meg a szerződésben nre€üratárczott nródon és tartalommal torténő teljesítésnapj:ít követó 30
napot-

(9) A

szolgiíltatások
jámak el.

(

l0) A

ÁFA tartalnríra vonatkozóan a felek a mindenkori

adójogszabr{lyok szennt

felek rögzítik' ho€íy a szerzódés és ennek teljesítése esetén a kifizetes Lz AÍt' 36lA. $ hatálya

alá esik.

(1l)

Késede|nes fizetés esetén a Meprendelő a Ptk. 30l/A $-áLnak (2) és (3) bekezdésében
foglaltaknak mepfele|ő össze6ú késede|mi kamatot köteles fizetni.

(l2) A
a
(

l

szí.rnla formátumáÍa a rrragyar jog előírrísai az rrrfuryadóak, azaz csak olyan s7im|át fogad be
Megbízó' amelyik befogadásr{m a magyar jog szabályai szerint jogosult.

3) A

Megbízott köteles a kibocsátásra keriilő sz{ml.ija mellékleteként jelentést csatolni' amelÉen
vonatkozó tevékenységétaz ídőszak utolsó napjával beziró|ag.
és/vagy a Projekt me€ga|ósitásának a Énzügyi Íitemterv szerint díjazrísrajogosíÍó. me€5r'alósult
filzjsát'

megjelöli a tár€ryidőszaka

3.

(l)

A szerződés időtertrmr

A Felek jelen Szező.dést a Projekt megvalósíttísig, a projekt z{rójelentésenek a Közreműködő
szervezet általi elfoga&áság. kttik 277ql, ho€iy a Megbízott a végsz{mla kifllítá'sát követtjpn
további ellenszolgáltatásra nem jogosult.

G.re Eerc€gszíntó Negyberrcske Szennpú
ónkormínyzrti Területfcjlcsáési Tátsu|ás
6527 Na8ÉaÍacska szabadsá8 tér l0
Telefor:7913 6l - l7 7 Fax:'79/ 361-233

e.mail: hiratal@rrap:yöaracska'hu
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(2)
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A MegbíZoft a Zátó Elszfunolási Csomag Közremiiködő Szervezet ríltali elfogarlÁcáig koteles
ellátni feladatait. és köteles továbbá részr venni _ ktilön térítésdíj nélktil - a jelerr projeltel
kapcsolatos későb$i hazaj {5 rrni{s szervek álrali ellenőrzéseken is.
4.

A szerződés felmondásr, módositásr

(1)

A je|en Szerziúésre a magyar jog szerzijdés felrnond:ísi és me€.szÍintetési szabá|yai irrínyadóak.
a jelen Szerződésben szabályozott ktilön|eges kikötésekke|.

(2)

Valameunyi olyan szerződésszegés' amely esetében a Szerzódés azonnali hatá|yú fe|rnondásra
ad |elretőséget' súlyos szerződésszegésrrek minősiil és viszont.

(3)

A

Szerzódésben mepdratározon me8sztintetési okok mellen a Megbízó a Megbízotthoz intézett
nyilatkozattal. azonnali hatállyal fe|nondhatja a Szerzódést. ha:

.
.
o
.
.
.
o
.

a MeÉ.bízotlszerződéses kötelezeftségeit súlyosan vagy ismételten megszegi (súlyosnak
minósül az a szerződésszegés, amelyet a Szerzódés rnaga ilyenkéntjelö| nreg. vagy amely
a Projekt (Iratáridőre töÍénő) me€valósullísát veszélyeáeti);

a Megbízott a MeBbízó által megadon ésszerii llatáridőn belÍil nem tesz eleget
felszólítzlsnak. Irogy szerződésszerÍi kótelezettségeinek tegyen eleget:

a MegbíZolt ismételt felszólítris ellenére nem teljesíti a

Megbízó

ríLltal adoft

a

utasításokat:

a MegbizoÍt fizetésképtelennéválih csőd-' felszr{molrási. végelszrímolási eljrírrísindrrl
vele szemben. gazdasági tevékenységétfelfiiggesÍi. besztÍrt€ti kifiZetéseit:
jo8erős elmarasaaló határozatoÍ homak a Megbízort sza|onai tevékenységétérintő
szabálysértés vagy bifurcselekmény miatt:

más kozbeszerzési eljálrisban

a Megbízott hamis

adatokat közölt'

nyerteseként szeÍz&éseskötelezettségeinek nem tett eleget:

vagy az eljárás

A Megbízó a szerződést azonnali lratál|yal fe|nondharja. lra az érdekeit. ktilönösen a
projekt előrelulad.ísát vagy ajó hírétséÍtőesemény következik be. aról fudomásf szer€Z
és ez a Megbízottnak felróható. vapy az ő érdekkörébe esit
KbÍ' l25' $ (5) bekezdése érte|rnébenMegbízó jogosult és epryöen köteles a szerződést

fg}rnfilí|lni . lra sztikséges olyarr hatríLr.idővel. amely lehetővé teszi. ho€s' a szerződéssel
élintett feladata ellátrisráról gondoskodni rudjon _ ha:
a/ a Megbizottban köZvetetten va€y köZvet|enÍi| 25yo-oÍ meghaladó ru|ajdoni
részesedéstszerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggelnem
rende|kező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt' 5ó. s (1) bekezdés
k/ponq ában me ghatározott feltéte|el:nek.

ö/ a Megbizott közvetetten vagy köZvetlentil 25%-ot mepüaladó nrlajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiségge| nem rendelkező
gazdasági társaságbarr. anrely nem fe|el meg a Kbt. 56. $ (l) bekezdés ti pon{ában
meghatározott felÍételeknek.

Ebben az esetben a Vállalkozó a szerződés megsziinése előtt mrír teljesítetÍ szo|gáltatás
szenődésszeni pénzbeli ellenértékérejogosult.
G{nr Hercegszóntó Neg1öerrcska Szenn1r'iz

onkormínyzrti TerúletÍejlesztósi Tí13ulis
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Felrnondrás esetén a Megbízottat megillető díjazás terháe a Megbízó maga
szo|gá|tatrísokat. vagy azokaÍ lrannadik szemé|lyel elvégeztetheti.

fejeáeti be

a

(5) A

Szerződés rrregszűnésekor Va€.y iV eITe vonatkozó éÍesítéskéáezvételekor a Megbízott
azonnal és o|y módou köteles befejezri a Szolgáltatások teljesítését,hogy az errnek kapcsán
fe|nerülő költségeket a lehetó le€*isebb szinten taÍtsa.

(6) A

Megbízott

a Megbízó

Szerződést. ha a Megbízó:

.
.
(7)

részérekiildött 60 napos felmondrísi idóvel megsztintetheti

írásbeli felszólíttis ellenére nem fizetí meg a Megbízó az általa elfogadott teljesítésután
járó összegeket' azok esedékesséválásától számított ó0 nap e|telte után sem:
vagy
a Megbízó ismételten. felhívás ellenére sem teljesíti szeüffiéses kötelezettségeit.

Egyik fél sem kÖvet el szerz ődésszegést. ha kötelezettségei teljesítésétvis maior akadá|yozz.,
meg. arrrely a Szerzir.dés aláírásának időpontja után következett be.

(8) A Fél szerződésszegést kővel el
kötelezettségeinek bántelyikét'

(9)

a

kiilönösen'

ba nem teljesíti a Szerződés

szerinti

A Feleket teljes köni kán1érítésifelelősség terhe|i a Szerzódés megszegés#rt.

(l0) A

Felnond.is esetén a Felek elszímo|nak egynríssa| és a Megbízott ktiteles minden' a projekttel
náa lévő adatot, iratot. adathordozót, címjepryzéket.stb., annak készültsegi
áLllapotától fugget|errtiü a Megbízónak tételeseD átadni, köteles továbbá minderr sziikséges
joglyilatkozatot megterrni a projekt Megbízói vagy más Megbízotti folyatiisa érdekében.A
Megbízó pedig köteles a Megbízonat a szerződés megszünéséig megillető dij összegének
kapcsolatban

megfizetésére.
(1

1) A Megbízon rudomrísu| veszi.

a) A

hogy

Megbízó nem fizethet' illetve nem számolhat

el a

szerzódés teuesítésével

összefliggésben olyan költségeket' melyek az Kbt. 56. $ (1) bekezdés t) pontja szerinti
feltételeknek nem uregfelelő tá'rsasáE tekintetében merii{nek fel' és melyek a Megbízott
adóköteles

b) A

j

övede|rnének csökkentésére alka Imasak;

szerződés teljesítésénekteljes időtaltama alan rulajdonosi szerkezetét a Megbízó
sz:imzira köteles rDegismerhetővé temi és az c) pont szerinti iigyletehől Megbízót
lraladéLtalarrrrl értesíteni.
c}.,) a Megbíző köZvetetten

va€ry köZveÍlenül 25%-ot
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
gazdasági tár.saság. arnely nem felel meg a Kbt.
mepüatrírozott fe ltételelrrek.
c2.) a Me1bizó közveteften vagy közvetlenül 25oá-ot
szerez valarnely olyan jogi személy vagy jogi

Grr& Eerccgszántó Neg1öancskr Szenn1r'Íz

Önkormínyzlti Terülctfejtesáósi

Tírsulás

6527 Na8Éaracs&a szabadság réÍl0
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mepüaladó rulajdoni észesedést
személyiséggel nem rendelkező
56. s (l) bekezdés t/ pontjríban
megheladó rulajdoni részesedést
személyisépgel nem rendelkezó

$

É

gazdasági társaságban' amely nem felel meg a Kbt. 56. s
me€üatáfozott feltételeknek.

(l2)

(

szÉcxervrrenv
(l) bekezdés t/ pontjában

Altennyrben a Megbízon kulftildi adóilletőségű úgy köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást cMtolni. hoÉíyaz illetősége szerinti adóIratóságtól a magyar adóhatóság
közvetleniil besrcI€7het a Me8bízottra vonatkozó adatokat aZ országok kizötti jogsegély
igenybevétele nélkiil.

13) Amennlben a Megbízó megitélése szerint valamely a Megbízott részéről közremíiködő a
szolgáltatások teljesitését igazolhatóan nem megfelelően vé!ul. vagy valamely
kötelezettségének nem tesz eleget. akkor is' ha cselekménye vagy mulaszt.ása a Szerződés
megszegésének körében még nem értékelhető. vagy lra kiválasaása nem a Szerződés

rendelkezései szerint töfiént. ításban. indokltíssal alátlímasztva kér.heti a Megbízottól a
k<izremiiktidő |eváltását' A Megbizott amennyrben a hivatkozott köz.emÍiktldő mrr|asztása.
vagy nem mepfe|elő teljesitése igazolható' vagy nagy mértébenvalószíníísíthető.úgy
haladéLtalanul köteles a kéÉsnekeleget tenní' és egyidejűleg köteles gondoskodni a leváltott
közremiiktido megfelelő pótltísáról.

(l4) A

projektben a Megbízott részérőlközrenrÍikö,dő helyébe lépő rnásik Megbízotti
közÍemiiködőnek legalább ugyanolyarr képesítésselés gyakorlattal kell rendellieznre. mint a
evá llotl közreurÍiködónek.
I

(l5) A Megbízott részérőlközremúkö'dő

költségeket a Megbízottnak kell viselni.

(16)

leváltásával és póttásáva| kapcsolatban felrnerülő

A

Megbízon részéróla szerződ,ő fel teljesítésébenköteles közreműkodni az airínlatában
megielölt ol}an alvállalkozó és/vagy szakember. aki (amely) a közbeszerzési e|jrárásbarr résá
vett a Megbizott alka|nra55{g{p61p igazolrísában. Az ilyen alvállalkozó és/vagy szakember
helyett' csak a Meprendelő lrozzijríru|rásával és abban az esetben vehel észt a teljesitésben nrás
alvá|lalkozóiszakember. ha a szerződéskötést köveÍóeu - a szeüődéskötéskor előre nem látlrató
ok következtében - beá|lon lényeges kÖrülnény, vagy az alvríllalkozói szakember bizonyítható
hibás teljesítésemiatt a szerzódés vapry annak egy része nem lenne teljesíthető a me8elölt
alvállalkozóvaVszakemberrel' és ha a Megbízott az új alvrillalkozóvaVszakemberrel egyutt is
megfelel azoknak az a|kalrn655{g| követefunényeknek. me|yeknek Megbízotl a közbeszerzési
eljárrásban az adott alvállalkozóvaVszakemberrel e!rytitt felelt meg'

(l7) A

Megbizott kÖteles továbbá a Megbízónak a teljesítéssorán mirrden olyan . akár a korábban
megielölt alvríLllalkozó/szalrember helyett igélrybe venni kivá'1t - alvállalkozó/szakember
bevouását bejelenteni' anelyet az ajránlatában nem nevezetÍ meg és a bejelentéssel együn
nyilatkomia kell arról is. hogy az ríútalaigényóe ven'ri kívánt alvállalkozó/szakember nem áll a
Kbt. 56. $ vala'nint az 57. s (l) bekezdése szennti kizziró okok hatrílya alatt-

(l8) A

teljesítésikÓtelezettséget teljesitheti a Megbízott vaEly a nem temlészetes személy
alvá'llalkozójrinak jogutodja. ha ezek valamelyike. mint gazdasági t:ársaság átalakul vagy a
szervezet iozutódlzlssal meeszíinik-

Gare Eercegszóntó NrgJö.ri(skr sz€nnl"r íz
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(l9)
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A Megbízott csak a jelen szerzir.désben szabályozotlak szerint a Kbt. rendelkezéseinek betar|ása
mellett változtathatja meg a szolgáltatások koÉben eljáró közremiíködőit és az általuk a
szolgáltatások elvégzéséheza Szerzó<iésben kikötött hozzájíirulás málékét. E rendelkezés
rrregsértése súlyos szerződésszegésnek rninősúl és azonnali hatálÉ fe|nondásra adhat okot a
Megbízó döntése alapján.

(20) A köuemÍiktidő a Szolgáltatások Íeljesítésehez- az

ajámlatában megielölteken
ktizremiiködőt csali a Kbt.ben szabá|yozottalí szerint vehet igénybe.

ní .

további

(21) Bánmilyen személy vagy eszköz bevonása a teljesitésbe csak a magyar jogszabályok szerrnt
(azolomli megfelelóen) lehetséges és ezen beliiL] is kiemelten kell vizsgá|ni a Kbt'-nek való
megfelelést.

(22)

A

(23)

Ha a változtatás a Megbízott érdekkörében álló okból vapry szerződésszegése miatt sziikséges. a
vá|toztatás okoaa valarrrennyi költséget a Megbízottnak kell viselnie.

Szen'ődés brírmely nrffiosítását kizárólag a magyaI jogszabályok és kiemelten a Kbt.
iendelkezéseivel össáangban, írásban. a Szerzódéssel azonos módon leheÍ me€.kötni.

(24) A Felek kötelesek íriisba[ értesíterria másik szerződő felet a szerzódési feltételekben megadott
kapcsolattarójuknak illetve kapcso|attartó nevének vagy cimének. továbbá bankszárn|ája
szrtnrínak megváltoásáról vagy bánmilyen epyéb. a teljesítés szempon{ából lérryeges
vá|t ozrísról.

5. szerzódést biztosító me||ékköte|ezettségek

(l) A

Megbízottat a jelen Szerzódésben mepüatározott bármely kötelezettségének. feladatrárrak
késedelmes teljesítése esetén késedelrrri kötbér-fizetési köte|ezenség terheli. A kötber alapja a
Megbízísi díj nettó osszege. A kötbér máléke a késedelem mirrden naptári napja után napi I o/o
a köttÉralapra vetítetten. de összesen legfeljebb a nettó Megbizási dij 25 %-a.

(2) A

MegbíZottat a jelen Szerződésben meghatározon bármely kötelezettségének. feladatának
hlbás teljesíÍéseesetén hibás teljesítési kotbér-fizetési kötelezeftség terheli. A kötbér alapja a
Megbízási díj nenó összege. A kötbér mértéke a késede|em minden hibás teljesítés után 1 o/o a
kÖtbéralapra vetítetten. de összesen legfeljebb a nettó Megbíztisi dij 25 %-a.

(3) A

MegbíZon a jelen szerzódés aláírásával egyidejű|eg köteles a 2-1 poDl szerinti nettó
ellenérték5 %-'ának megfele|ő tisszegű teljesírésibizÍosítékotnyujtani a Megbízónak. A
biaosítékszo|gáltatásiínak kötelezettségét a Megbízó sz{nlájrira tÖrfálő befizetéssel vagy
biaosíttisi szerződés alapjáur. késdzető kezességvt{L|lalást taÍtalrnazó köfvény átadá(ával Vagy
bankgarancia benyújtásáva] lelret teljesíteni. a Kbt 126, $ (6) bekezdés a) pontja alapjálr. A 2.1
pont szerinti ellenéfiékVáltoása a szerződés teljesítésesorán a teljesítésibiztosítékösszegét
nem érinti' A teljesítésibiáosítéknaka szerződés teljesitésétkövető l0. napig, azaz
előreláthatólag 20l4. oLtóber l0. napig hatáüyban kell maradnia.

G{r. Eercégszíntó Nrs'tarrcska sz.Ln}-iú
önkorminyzeti Terűletfejlesaési Társulís
ó527 Napry'tlaracska Szabadsá8 tér l0
Telefon:791361-177 Fax:. 79/ 361-233
e-mail: hirata l@na19öarac ska.lru
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dokrunenfumot a felek je|en szerzi3désbez

A

teljesítési biaosítéka Megbízót akkor illeti meg, ha a Megbízott a szerződés teljesítéséta
saját érdekkörében felnerült ok miatt tneg sem kezdi. vagy megkezdi, de nem fejezi be. Így
ktilönöserr a Megbizonnak felÍóható lehetet|enti{és. a Megbízott ríltal a teljesítésjogos ok

nélkiili megtagadása vapry a Megbízott egyéb fekóható magatartása miatt a Megbízó által
pyakorolt elállás ill. felnoridás esetén. Mindezek alapj:ílr a Megbízó a számlájá{a lehívást
kezdeményeáet a teljesítésibiztosítékból. amennyiben a Megbízott maEataÍtása miaÍt a
teliesitési biaosíték felhaszrrálrísára kerii{het sor.
6. Szeuódésse|

(1)

kapcsolatos okmányok erősorrendje, értesitések

Jelen szerződés te|jesítése.éItelmezésekapcsán a Felek az okmrányok alábbi sonendjét
határozzák mes:

. Tárgyalásije€}zőköti}'v
. A közbeszerzési eljálás aján|anételi felhivása és amak me|lékletei
. A kozbeszeÍzésieljárásban benyújton és a tárgyalr{s |ezfuását

.
o
o
o
.
(2)

követően elfogadott

aján]at

Jelen szerződés
Jelen szerződés mellékletet
A szerződés aláín{sát követő levelezések és énesítések
A szerződés aláírását kÖvetóen keletkezett egyéb okmiínyok
A szerződés aláínísát követoen keletkezett szóbeli kciz|ések

A Megbízóva| tÖrténő kornmrrnikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus
utat kell e|őnyb€n részesitenie a Vrillalkozónak. A szerződés teljesítésesorán a dokrmentálás
elektronilrrs adathordozókon Íörténik és csak a felek által elfoeadott utolsó veziók kerúhek

kinyomtatásra.

a

(rl

Amenrryiben

(4)

Eltérő rendelkezés hi:ílryábal a SzeÍződés szerint előírt bármilyen értesítést.hozzájárliást.
jóváhagyást. igazolást va€y utasítást a Ptk-nak megfelelő módon kell rö€uíteni.

Szerződés szerint valamely értesítésvagy más írr{sbeli dokrrmentáció

megküldésére hat:iÍidőt szablak a határidő betartottoak tekintendő, ha aa a hatríridő utolsó
napján 24.00 óniig tértivevérryes, ajrfurlon kÍildemályként feladták. kivéve, ha a felek az
énesités'mris írrísbelidokrrmentáció kézhez vételére'i|letve rendelkezésre bocsátására ielöltek
meg batriridőt' vapry ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegií, vagy a Felek kifejezenen Á|térőerr
rendelkeznek.

(5) A

szóbeli köZléseket utólagosan, késedelem nélkÍilírr{sbarr meg kell erősíteni.
közlésekre hivatkozni csak akkor |elret. ha azI utólag ínásba foglaltrí&.

(6) A

A

szóbeli

Megbízónak megfelelő időben át kell adnia a Megbízotf részérea Szerzódés teljesítéséhez
sztikséges és rendelkezéséreálló infonnációkat és/vagy dol:umentációt. Amemyiben a

G{rr EcrcegszánÍó Nrg}.l'rrrcsk. szenl}n'iz
onkormínvz!ti T€riil€tféj |eszt ésÍTírsu|ís
ó527 Naprybaracska Szabadság ter l0
e|efon1 9/3 6|.|7 7 Fa.\: 79l 3ó1-233
e-rnail: hivatal@:upg,baracska.hu
T
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Megbízó a sztitséges adatok. infonnácíók megadásával késedelembe esik. és ez igazolhatóan
akadályozza a Megbízottal az adott feladat elvépzésében.úgy az adott feladat késedelmes
elvépzése a Megbízonnak fe| netn lólrató- A MegbíZott kÓteles az így kapott dokrurrentr.rmokat
a Szerződés megszíínésekor üsszaa&ú a Megbízónak.

(7)

Teljesítés sorárr a munkanyelv a magyar nyelv' Abban az esetben, ha valamelyik Fél olyarr
személy von be. aki a [u€lyar nyelvet nem ismeri tálTgyalási szinten' kÖte|es minden akáÍ
infotmális rnegbeszelés. jogcselelonény. esemény' stb.. során tolrnácsoÍ biíosítad.Minden
az alkalmasság köÉben vizsgált szaliembenlek táfgyalási szinni mapryar nye|visnrerettel kell
rendelkezrie.

(8)

A Megbízó kapcsolattartásra kijelrilt személyei és e|érhetőségek:
Név: Király Stfudor
Postacím: 6527 Napry4:aracska. Szabadság tér

Telefonj +3ó-79.36l.l 77
Mob telefon: +36-1 0-332-1926
Telefax: +36-79-361-233

10.

E-mail: hrvatal@.nagybaracska.hu

A Megbízott kapcsolananásra kijelölt szernélyei
Név: Dr. Maior Veronika
Postacím: l l34 Budapest. Pattant}'lis
1

Telefon: 215-8857

Mobiltelefon: 06-30-242 4 | 40
Telefax: 2l6- ló95
E-mail

:

imosystern@anglobal.Det
7.

(l)

u.

és elérhetősegek:

Név: Bezesh BaÍbala
Postacíln: l l34 Budápest. Pattantyús u. 7.
Telefon: 215-8857

Mobiltelefon: 06-30-653-3 I 50

Telefax: 2l6-l ó95
E-mail: bezepfi .barbara@innosystem.hu

A N{egbízott jelentési köte|ezettségei

A Megbízó kérésérea Megbízott köteles lraladéktalanul információkat adni a Szolgáltatrisohól
és a Projeltről. A Megbízott a Projekttel kapcsolatos fontosabb eseményelcől. rrehézségekrol
a rendszetes irásos jelentésein tulnenően is

Megbizót.
ellenőrizri.
(2)

Telefol: +3G79-3ó1-l77

Mobiltelefon: +3ó-70-45 8. l 923
Telefax: +3G79-36 l-233

E.mail: Iúvatal@napryöaracska.hu

(9)

Név: Bátor Ferelrc
Postacím: 6527 Nagybaracska. szabadság tér |0

A

-

folyanratosan és késedelerrr uélktil tríjékoaatja a
Megbízó bánnilyen infotmációt bekérhet a Megbízottól. és jogosu|t azokat

A MegbíZott a Megbizó igényének mesele|ő lratándőben adatokat szolgáltat. illefue résá vesz
a Projelttel összefiiggésben a Megbizó által készítendő jelentések. tájékoztatók
összeá|lításában.

(3)

A Megbízottrrak a Szeződés teljesítésesorán a Támogatási szeÚódésbeD és a Pá.ly:izati
únnutatókban fitak szerint előrehaiadási jelentéseket féléves e|őreha|a&{si jelentés'
zárójelentés - kell készitenie. A je|entéseket o|yan fomában kell elliészíteni,ahogy aa a

Gerr E.rcegszíntó Neg}.brr*cska szennF'iz
Önkorminyzeti Terúletfejlesáési Tírsulás
ó527 Nag;ömacska Szabadság tér l0
T elefo[7 9 /36r-117 Fax:791 361-233
e.rnail: lúratal@mg1öaracska.lru
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Megbízó kéri vagy ahogy azt a Projelttel kapcsolatbal keletkezett dokumenfumok vagy
hojektben Ésa vevő KöZ€működő
szervezet azÍ megköveteli.

a

(4) A

Megbízó a szahnai szokások. saját belső nyi|vántaÍtási rendszere és a projetrjelentés(ek)
álta| tndokolt formákat irhatja elő. eleltronilers és/vagy nyomtatott formában. A M€gbízott
kÓteles a megfelelő szírvonalú jelentések nyrijtásrira mind fonnai. rnind taÍa|rni szempontból.
Megbízomrak indokolt esetekben rendkívÍili jelentéseket kell készítenie.melynek formai és
tarta|mi kö'vetelményeit a Megbízó és a Me8bízott köZösen harározza meg.

(5)
(6)

Mrrrden számlához hojekt Előrehalad.isi Jelentést. a végszámláIroz pedig z{róje|entést kell
mellékelni.
KÓzvetlentiü

a Szerződés teljesítési időszqkárrak vége előn a Megb2ottnak zrírójelentést kell

összeállítania.

(7) A

Megbízóuak a kézhezvételtől sz{Lnitott l0 napon beltil ér1esitenie kell a Megbízottat a
részérekiildött dokunentumokat vagy jelerrtéseket érintő döntéséről. Elutasítrísesetén döntését
indokolni köteles. A zárójelentés esetében a fenti hatráridö 20 rrap. Ha a Megbizó hatfujdőn
belül nem tesz észrevét€lt a dokumentumolra vagy jelentéselre, a Megbízott kér.heti azok
írásbeli elfogadrísát' Ha a Megbízó az írásbeli kéréskézhezvéte|étőls7,imitott 15 naporr beltiLl
sem tájékoaatja a Megbízonat észrevételéről.a dokrrmennunokat és jelentéseket elfogadottnak

kell tekinteni. Megbízott a Megbízó észÍevételeia|apján' azok kéZhez vételétöl számított
munkanapon belliLl elkészítiés benyújtja a végleges jelentéseket'

7

(8) Ha epy

jelentést va€s' doL:rrmentumot a Megbízó a Megbizott által vé8fehajtajrdó
módosításoktól fiiggően lragy jóvá' a Megb2ó a kért módositások végrehajtrás:íra határidőt íÍ
elő' nely idő alatt a Megbízoftnak a módosírásokat át kel| vezemie az adott jelentéseq vagy
dohrm€ntumou.

(9) A

Megbízottnak a fenti jelentéseit a mindenkor hatá|yos Tr{mogatrási Szerződésnek
megfelelően, az abban meg|ratározott példlínyszim szerirrti mennf ségbetl ke|l benÉjtania.

(10)

A

Megbízott sztikség szerint' de legalább havonta egyszel

E.

(l)

a

részNevő felek eltéro

megá|lapodása hir{nyában . a Megbizó által biÍositott irodriban koordinációs értekezletet
koteles taÍtatri. amelyre minden alkalorrunal meghivja a Megbizó és a Projelt megvatósíttisában
egyéb résa vevők képviselőit, esetenként a szii'kséges további köZrenríiködőket.

A Felek eryéb megáuapodásai

A Megbízó

a ProjeLt mepvalósítása során a sztikséges á'l|ásfoglalásokat és d<lntéseket nregadja
és részt velret a Megbízott által kezdeményezett eljárásokon és e€íyeztetéseke . Ezen tu|rrreniren
rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a SzolgáltaÍísok teljesítését.

(2) A

Megbízottnak szakcépÍől elvrírható. fokozott gondossággal' a legiobb szalrnai gyakorlat
szer lt kell teljesítenie szerződéses kötelezettsé€{eil' és legiiobb fud.t{sa szerint köteles
folyamatosan és minden rész|etre kiterjedően olyan szakmai döntési altematívrikkal el|átrri a

Gerr Eerccgszíntó N.gybrrrcsk{ szenn}\iz
ÖnkormÁnyz*ti TerűlctfejlesÍósi Tírsulís
ó527 Nagybaracska Szabadság tér 10
lelelon:/y/Jol-l / / ,:aX: |9/ 3ó|.'!33
e-nrail: lúr'.atal@la31öaracska'hu
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Megbízót. auelyek biaositjáft a berrrlrázás legoptimá|isabb körülrnenyek közön

tÓrténő sikeres

megvalósítását.

(3) A

Megbízott köteles minden. szakcéptől e|várható intézkedest nregtenni a hojekt hatá]időre

történő.

(4)

míisak ag kifogástalarr

és költségeiben leggazdaságosabb megvalósítása érdekében.

A Megbízotnrrak ugyanakkor be ke|l tafiania a Megbízó által adott utasíriísokat. Ha a Megbizott
megítélésesznrinÍ az adott utasítás tullépi a Szerződés kereteit. vagy a Megbizó szakszenitlen

vagy jogellerres utasítást ad. vagy azza| szembeu egyéb fenrrtanása van. akkor az adott utasítás
kéáezvételétőlszámított 8 napon beltil ha ez rrem okoz érdeksérelrnet,ha érdeksérelmeÍokoz
azorrnal . értesítenie kell a Megbízót. feltárva részletesen és indokoltan az adott utasítással
szembeni feDntaÍtásait. Anreruryiberr a Megbízó az utasítást a Megbízott értesítésébeDfog|altak
ellenére írásban ruegerősíti. a Megbízon _ jogszabáll kivéte|ekől eltekintve - köteles aZ adott
utasítást vé€Íelrajtarri' de az ezzel kapcsolatos felelősség a Megbízót terheli.

(5)

A szolgáltatás küirbnényeire vonatkozó. kiilső szervek által hatósági jop&örben adott. jogszeni
utasításokat Megbízon koteles anól N{egbizóÍ lraladéktalanul éfiesiteni és ezt követő€n azokat
megfelelően véprehajtarri'

(6) A

MegbíZó a Szerzőűés teljesítéseérdekéberr egyiittműködik a Megbízottal' arni nem járlrat
azonban kifejezen Megbízotti kötelezettségszegés esetét leszámífua _ azza|' hogy a Megbizott
meDtesül a teljesítésalól'

(1)

A Megbízottnak minderrkor lojálisan. mint a Megbízó megbíáató tarrácsadója. szakmája etikai

(8)

A Megbizott és valamennyi közremiíködője titokraÍási köfelezenséggel tartozik a Szerződéssel
kapcsolatban fudomásáÍa juton valanrennyi infomláció. megoldtás. adat és dolrrnrennrm
vonatkoásábaIr a Szerzódés idotartarna alatt és arurali teljesítése után. Ámennyiben a Megbízó

és epryéb szabályai szerint. megfelelő diszkÍéciót tantlsítva kell eljr{rnia.

nem adja előzetes írásbeli lrozzzijtáLrulását' _ jogszabáLlyban elóírt kötelezenség kivéte|ével _ sem
a Megbízott. sem közreniiködői
nem köZölhemek a Szerzódéssel kapcsolatos' a fentiek szerirrn
hformációt hamradik személlyel i|letve nem 66zhatjríLk azokat nyilvánossápra. A Megbízott és
közremíiködöje a Szeződés keretein kivtil nem haszriállratja fel a Szerződés teljesítése céljából
készített okiratokat. tanulrrrányokat, telveket. az elvé€zett tesáek és L1rtatások eredményeit stb.

(9) A

Megbízott és közremíiködője

o|yan tevékenységellátását nem vríLllalhat.;a. amely sértheti

vagy veszélyeÍetheti a M€gbízóval szerrrbeni kötelezettségei teljesítéset. E
megsértéseesetén a MegbíZó a Szeződés azonna|i hatályú felrnondására jogosult'

rendelkezés

(l0) A

Megbízott a megbíás teljes körÍí ellátását követően köteles a Projektre és a Szolgáltatásra
vonatkozó valamennyi tervet. uatot. dokumerrtlíciót. stb. jeg1zék szerirrt átadni a Megbízónak.

(l

l)

A Megbízott felelós közremiiködói magataíásáét1 és cselelrnényeiéÍ'mintlra azok a Megbízon
magatartása vagy cselekedetei lettek vo|na' A lr,íegbízónak valamely közremiiködő

G{re H.rcégszilrtó Nag1.barrcska Szenn1r.iz
Önkormín1.zrti Teríiletfej leszt ési Tí|su|ís
6527 Nagyöaracska

Szabadság tér l0

elefot'7 91361-l'7'7 Fax: 79l 361-233
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kötelezettséf.ei és felelőssége alól.

a
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Megbizottat

a

Szerződés szerinti

(12) Mind a Szerződés

idótaÍtama alatt. mind pedig azt követően' az ellenőrzési időszak végig, a
Megb2ottnali lehetővé ke|l tenni a MegbíZó vagy az á|ta|a meghatalmazoft más személy
számára a Szolgáütatásokhoz kapcso|ódó nyi|vrántartrások és sámlrík ellenőzéset vagy
kÖn}'.yvizsgálatát, valamint azokól másolatok készitését.

(l3) Ha jelerr

szerződés bzlrmelyik kikötése brírnrely okbó| semmissé' érvérryelennévagy
végrehajthatatlanná válik ezerr érvénytelenségvagy vég*elrajtlratatlanság nerrr befolyásolja
jeleu szeződés többi kikötésének érvényességét.

(\4) Az ilyen semmís' érvényelen vagy

végrehajthatatlarr rendelkezést helyettesíteni kell oiyarr
jogi|ag megengedett és Vé€Íelrajtható rendelkezéssel' mely a lelretó legjobban megközelíti a
felek eredeti akararát. Fe|ek kije|entik. lrogy a jelen szerződés nem tartalnaz olyaD
rendelkezést. amely nélktil a jelen szerzódést nem. vagy csak más tartalonrnal írták voha alá'

(15)

A

Megbízott vtállalja, Irogy dokrrmerrtrrnrokat csak szÍikség eseten és csak a sztikséges
terjedelenben nyomtat. Ujrapapírr alkalnaz ir-odai papírfellrasanálásában legalább 30%-ban.
(az újrahasmosítolt anyagtaÍtalom ezekberr a papírokban > goyo). A papírtakarékosság
érdekében a nyomtatók alapbe:illlítása a kétolda|as nyomtatás, könryezetbarát szerkesáési
elveket alkalmaz (minipffi5 maÍgó, minimális felrér hely. kisebb bettiméret, természetesen az
olvashatóság szem elótt tartásával). elektronilnsan komrntrniffi. amikor |ehetseges. A hasmált
lapokat szelektáltan Eryűjti' a tonereket. tintapatronokat újratölteti.
9. Szel|emi alkotások és smmszédos

jogok

(l) A

Szerződés teljesítése során keletkező bá'rmilyen sze|lemi alkotáshoz fflződő (szerzői jogi'
ipaqogvédeluri, stb') jog a személyhez fiiződő jogok kivételévela Megbizó kizrirólagos
rulajdonát képen' a vagyoni jogok a Megbízót illetik meg. aki ezeket (fe|)hasmálhatja,
módosíthatja. közzéteheti. továbbaí|hátja. vagy belátr{sa szerint átengedheti, átruház1raqa
ftildrajá vagy bárme|y mrís kor|át nélkÍil.

(2) A

MegbízottDak kártalanitania és mentesítenie kel| a Megbízót, amak Megbízottjait és
alkalmazottait nrinden penel' igerrnyel. vesaeséggel és kriLrral szemben. amely

a)

a Megbízott tevékenységéből vapy mu|asztrísából ered. a Szolgáltatások teljesítése
sorárr" és amely szabadalrnakka|. védjegyekkel vagy a szel|emi nrlajdon epryéb

fonnáival kapcsolatos jogszabályolq hatósági rendelkezések vagy hannadik
személyek jogai megsértésébőlszármazik vagy

b)

Megbízott kÓteles krírtalanítani a Megb2ót minden olyan biinretés vagy
felelőssépre vonás esetén, amelyet Iratályos jogszabályi rende|kezések
megszegéséértjogérvényesen kirónak és a Megbízonnak felróható hanyagság.

vagy gondatlanság miatt kertilt sor annak kiszabására.

{r' E€rce8színtó Nrgyb.r.Cskr szennl-r'íz
onkormitryzrti Teriilelfej|esÍési Tírsu|ís
G.

6527 Na5ryöaracska Sz.badsiig tér l0
Telefon:79l361- 177 Fax: 79, 16l-23-i
e-mail; hiratal@,nap:yöaracska.hu
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(3)

Minden jelentés és dohrmennrrn és az ezeket alátáLmasaó nyi|vríntartások. ame|yeket a
MegbíZott a Szerzőtlés te|jesitése során állított össze. készítettel a Megbízó kizárólagos
rulajdonát képezik. A lr{egbízottrrak a Szerzódés megszÍi'nésekor át kell adrria a fenti ktirbe
tar1ozó minden dolruuennunot a Megbízó részére.A Megbizó előzetes írásbeli jóvríhagyrísa
nélkÍil a Megbízott a Szerzódés teljesítése során összeállítotl. késátett vagy birtokába jutott
dol:umenfunrokat nenr haszrállraga fel a Szerződés teljesítésétő|eltérő célra. Megbizott
nrinden. a jelen porrtba foglaltak alapján eset|egesen megillető jogdíj és egyéb igényeir.ől
kifejezetten lemond. Jelen joglemondás ellenértékéta Felek a Megbízási díj meghatarozísánríl
kifej ezetten figyelembe vették-

(4) A Megbízott a Megbizó

előzetes írásbeli jóváhagyása nélktil . nen pub|ikríLlhat cikkeket a
Szol$íltatásokkal kapcsolatban. nem hivatkozhat azokra a hannadik személyek részérenytrjrott
szolgáltatások sot.tíu.

10.

(1)

A szerzidés te|jesü|ésével kapcsolatos speciÁ|is rendelkezések' ért€|mezi rendelkezés€k

.'Vis maior'' alan éfiendők kiilönösell elerrri csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahely
zavar.gások, hadiiaenette| indított vagy anélktili háborúk' blokádok. zendtilés' lázadás'
járványok. Íiildcsuszam|ások' ftildrengések' vilrarok' ülláncsapások. iírad4sok, zavargások.
robbantások' valarnirrt egyéb lrasonló' előre nem látható események' anrelyek rnindkét Fél
érdekkörén kívül mertilnek fel. és amelyeket
kikiiszöbölni.

(z)

a Felek kellő

gondossággal sem nudnak

Ha az egyik Fél ''vis maior'. nriatt akadályoaa&a van. mildent meg kell, hogy tegyerr ennak
érdekében. Iiopry az aliadr{lyoáatás lratásait elháLrítva minimális késedelernme| teljesíÍenifudja
sZerzódéses köleIeZet1sé€leit'

(3)

Ha valamelyik Fél úgy véli' hogy olyal ,,üs maior.' körÍilmények fordu|tak elő, amelyek
a má<ik Felet' megadva a
kirÍilmények jellegét, feltelreto idótaÍtamát és valószínú lratását. Ha a Megbizó ínisban
másképp nem rendelkezett. a Megbízottnak folyatnia kell a Szerzódés szerinu
kihathatna]r kÓtelezettségei teljesítésére,azoÍnal éftesíteniekell

kötelezettségelnek a teljesítését.amennyire az a gyakorlatbarr ésszenien mepvalósítható.

(4)

Ha a ,'üs maior,' körülrnények l80 napon át megszakitatlanrr| fennállnak. bríLrmelyik Félnek
jogában áll a Szerződést 30 napos felrrrondási idővel megszÍinten .

(5)

A Megbízottnak fokozon felelőssége áll fem

a tevékenységéérrés a Íevékenységénkeresztiil a
projelt teljesítéséÍ.Ennek körébeD kiemelt fele|őssége van. és kánérítésikÖtelezettség terheli.

l1. JogYá|asÍás, a|áYetés' jogviták rendezése

(1) A

Megbízónak és a Megbízornrak rninden erofeszítéstmeg kell terrnie' hogy tárpxla|iísos úton
felnerii|.

ren<lezzerrek a Szerződéssel kapcsolatban bánnely vitát. ane|y közöttii'k

(2)

Ha vitás ügy mertilt fel. a szerzódő Felek írásban énesítik eg1nrást a ütris üpxne Von.atkozó
vé|eménytikő|' valamint az álraluk lehetségesnek taÍott megoldásoloól. Brinuelyik Fél kérlreti'

Grre Eercegszíntó |{.gybrr.cska szentr}1ú

onkof mí n}'z.ti Területf€jlesáésÍ TíÍsulís
6527 Nap9óaracska Szabadság tér 10
T eLefon'7 91361-117 Fax: 79l 361-233
e-mail: lúratal@rrag1,baracska.llu
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hogy a üta rendezése céljából egyeaessenek. Amennfben a táÍgyalásos rendezésre irányu|ó
kísérletnem sikeres anna} megkezdésétől szánrított 30 napon beltil vagy a rendezési kétésre a
Fél nem váIaszol érdemben 30 napos hatÍífidőn belül' bt{'nnely Fél jogosttlt a vita végleges és
véprehajtandó rendezése érdekébena jelen Szerződésben kikötött jogi fónrmhoz fordulrri a

joprvita eldöntése végen.

(3)

Bármely üta eldöntésére. amely a jelen Szerzódésből vagy azza| összefiiggésben. arrnak
teljesÍÍlésével.megszegésével' megszíinéséve|.érvényességévelvagy értelrnezésével
kapcsolatban keletkezik. a szerződő Felek a jogvita eldöntésére a Megbízó széklrelye szerinti
illetékes és hatáskÖrrel rendelkező rendes bíróság illetékességétkötik ki.

(4) A

Szerzódésre. annak értelnrezésre és teljesítésére'vagy azzal cisszefiiggő bárrnilyen

cselekmén1re a magyar jog az fufutyadó.

Jelen szerződés késziilt ó péld.fur1öan magyar-nye|ven.
elválasztiatat|an mellékletet tartalrnazza:

A

szerződés 13 oldalból tíll és az alábbi

l ' számú mellékleÍ:FeIa<latok részleteletése

Nagybaracska. 2012. nrájus 29.

."
Gara Eercegszántó-Nagyberecsk{ szentr}ryÍz
tnkormán1zati Terii|etfejlesÍési Társulás
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Megbízó részletes feladatai

A oroiek1 adminisarariv iÍánvilása

A

projekt aílminisztratíV irányítását a támogató úttezuénynél(Közreműködő

szervezetnél) kijeltilt

személy, i|letve a Kedvezményezettnél az általános projekt menedzsment szelvezet vezetője végzr

A projekt

menedzsment szeÍvezet inteprráLlja a projelr feladatok elvépzéséhezsziikséges firrrkciouális
tevékenységeket. az együttmÍíktjdó szervezetek és szakétők koordinációját. A projel.unerredzsment
szewezeÍ tagiainak kiválasaásakor figyelennrel kell lenni arra. hogy azok magasan k-valifikált.

többéves berulrázísi. Énzugyt, rrrúszaki. jogi teriileten megszerzett tapasÍalattal rendelkezö
szerrrélyek legyenek. mivel sza-Ltudásttk és gyakollatias szemléletmódjuk a prcjelt siker.ességének
kulcsfontossápú tényezői leIretnek.

A uroiektmenedzsment szervezet feladatai

e A

a

projel1 megvalósítás szakaszában

a

követl.ezők:

beszerzési és közbeszerzési eljiárásokltoz sziikséges megalapozó tevékenységek

koordinálása (együttnűk<i'dés a közbeszerzési szakéÍővel)

. A pÍojek1 szakmai iÍánltása
. A tiíLmo8ató intéznénnyel való kapcsolattaÍás
o Szezódéskötéseklebonyo|ítása
o A beszerzések és a ktizbeszerzés tárgyát képző tevékenységek végxelrajtásá'mk koordinálása
. operatív tevékenységek ellátása
o A kivitelezési rnunkáli sorrin kooperációs megbeszélések bizrosítása' levezetése és
.
.
.
.
.
.
o
.

j

egyzőkön1vezése.

A projekt péItzugyi hátterének nyomon követése
Dokumentálás

Ellenőtzés
Szahnaisegítséprryujtás
k-kossági tájékoztatás' PR tevékenységek koordinálása
Komrnunikációstevékenvsésekkoordirrátása
Kockázatkezelés
Minőségbiztosilás

A Projelt Menerlzsment SzervezeÍ (PMSZ)

Az eeyes feladatok
szervezetb€n

leghatékon}abb ellátásának lehetőséeét figvelembe véve a oroiel:tüenedzsment
az alábbi firnkciók betöltésére kedil sor:

Trársultísi Tanács

Á|taliinos menedzsDlent szervezet
Általános menedzsment szelYezet vez€tője
Míiszaki terulet felelőse
Gere HercegszítrÍó Nrg}.b.r.cskA SzennF íz
önkormínyzrti TerűletÍejlesáési TáNulás
6527 Napryöaracska

Szabadság tér l0

Telefon:79l361- 177 Fax: 79l 16l-233
e.mail: hiratal@rrapryöaracska.hu
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Pénzü€yi terület felelőse

Külső szakéttók. rnegva|ósításban Észtvevők
Jogi tertilet felelőse
Belső ellenőr
Közbeszerzési szakéÍő
PR cég
FIDIC Ménök (PMSZ-en kivtlli prqel1 tag)
Á projew

sukmai

irán1'{1fun

A projelr

merredzsment szervezet szkmai fuányítását és a projel:tmenedzsment szervezet felríülítrísrít
á|talárros menedzsment feladatok ellátásával me8bízott szervezet fogia ellátni. A PMSZ
munkájával összefiiggő lényegi döntéseket az általános menedzsmenÍ szeÍvezet vezetője hozz^ meg'
és felelős a me!üatározott előírások b€tartásáért és követésééft. Az általiánros menedzsment szeÍyezeÍ
vezetőjének közvetlen utasítási és ellenőrzési joga varr a projekr vépÍelrajtásában résztvevők

az

tekintetében.

Az Általános

urenedzsmenl szervezeten belii|i kapcso|atokat és hierarchiát, a szervezet tervezen
felépités€t. va|^mint aZ e€íyes terü|etek felelóseinek Észletes feladata it az |.l.sz. mellékletben
taltílható tábl|izat

A tómogal

t

aÍÍA|mazzA.

ró i nÍézménn),el

való tapcsolattartás

Az általános menedzsment feladatok ellátásrira szerződött szeruezet vezeÍőie végi.
szerződ

A

és k öl é sek

leb

o

ns' olíl d s

a

közbeszerzések lebonyolítása utána a projeL1 szerződéseihez kapcsolódó feladatok ellátrisa az

általános menedzsment szervezet feladata.
op e rotí|, t e|, éke ny ség e k e llá

tá s a

A projekt operatív irányítása és az ezze| járó fe|e|ősségek ellátrisa az általános menedzsment szervezet
feladata. fiurkcionális megosztásban.

A prujen pénzüg,i htÍlleréneknyomon követése

A

projekt Énzus}'l hátterének nyomon követése és az ezze| járó felelósségek ellátása az iíltalános
menedzsment szeruezet pénztigxr szakértójének a feladata (részletesen az alábbi táblrízatban).

Grre Eercegszántó Nrsibar.Csk' szennr"r'íz
onkof mí!Yz.ti Területfcjl€sÍósi

Títsulís

ó527 Napry,baracska Szabaclsrig ter l0
T elefon:1 9/361-I'7 7 Fax '79/ 361-233
e-rruil: lrir'atal@rrapryóaracska.hu
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DokumentáItÍs

Az általános menedzsment szervezet firnkcionális Íeriileteinek szakértői felelősek az elvépzett

feladataik doku]rentálásáétl. a l'onatkozó je|entések elkészítéseértés a sztikséges e|lenőrzések
elvéÉzéseert.

EIIenőrzés

A

szervezet munkájával összefuggő |ényegi dinréseket a projekt m€nedzsment szervezet vezetője
hozza meg. és felelős a meghatár.ozott előínísok betaÍásáén és követésééÍ.A projeltmenedzsment
szervezet vezetőjének közvetlen utásítási és ellenőrzesi joga van a projekt véprehajtásában részwevők
tekintetéberr.

A frnkcionális tertiletek szakértői felelősek a mepfiatározott feladatokm vonatkozó előírások
betarlísáért és követése€Í' a projeh ütemtervbeu me€üatáÍozott fe|adatok véprehajtásáért. A belső
ellen&zést az általános menedzsment szervezet által delegált belső el|enőr vépzi.

LokosstÍgi ítijéÍozÍatás,PR íel,ékenységekkoordinálása

A PR

feladatok ellátása az általfuros nrenedzsment szervezet koordinációjával kÍilső szakértők
bevonásáva| ttrténik. A PR szakértőknek felelóssége az á|taluk készített anyagok, illetve elvélzett
feladataik megfele|őségérrek biáosítása' Ellenőrzési joggal rendelkezik feletttik az általráuos
menedzsment feladatokat ellátó szelvezel vezetője.
Ko

c

k ó 7a| k ele lés, m i n ős égbiű o sít lis

A projekthez kapcso|ódó kockázatkezelési feladatok ellátáBáért az általános menedzsment szemezet
vezetóje véEzi a minoségbiaosítási feladatok ellátásáéú aZ öDkormán}zat által delegríLlt projel:r
koordinátor felelős.

Az áItalónos menedzsmenl szeryezet míiködése

Az

áLltáláLtlos

menedzsnent szerr,/ezetben beföltött

taÍta|nazzA.

Gerr Eerc€gszintó

Nas'.brr.csk'

Szenn}"i

Önkormáu1'zrti Terü|etfejlesÍésíTÁNulás
ó527 Nagryóaracska szabadság tér l0
T elefon:1 9/361- 177 Fax: 791 361-233
e.mail: lúrztal@nagrybarac ska. hu
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fiurkciók részletes isÚertetését az a|ábbi táb|ázat
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