JAVASLAT
az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és a Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető
Intézmény között megkötendő Előzetes Konzorciumi Megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnöke
Előkészítő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője
Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény műszaki
vezetője

Ózd, 2011. április 21.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/KH/2011. (II.17.) sz. határozat 9.
pontjában - az erdősítési ESZA program megvalósítása érdekében - egyetértését adta az
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. (továbbiakban : NKft.) és a Város–és Sportlétesítmény-üzemeltető
Intézmény (továbbiakban : VSI) között konzorciumi megállapodás megkötéséhez, az ESZA
Nonprofit Kft. előzetes egyetértését követően. A konzorciumi szerződést a Képviselő-testület elé
kell terjeszteni.
Fenti határozat előzménye, hogy a TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0019 számú projektet megvalósító
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. önkormányzati intézménnyé történő átszervezésével és a projekt
folytathatóságával kapcsolatban Ózd Város Önkormányzata és a NKft. személyes megbeszélést
kezdeményezett az ESZA NKft. vezetésénél. Az ott elhangzottaknak megfelelően 2011. február
10-én Fürjes Pál polgármester úr megküldte a projekt konzorciumi formában történő folytatására
vonatkozó javaslatot.
A TÁMOP-5.1.1 programvezetője, és a NKft. között azóta elektronikus úton történt egyeztetés
figyelembe vételével elkészítettük a Támogatási Szerződés módosítás tervezetét, és a
Konzorciumi megállapodás tervezetét is, melyet a személyes egyeztetésen az ESZA NKft. által
tett javaslat szerint - az elszámolhatóság érdekében - előzetes véleményezésre 2011. március 28án megküldtünk részükre. 2011. április 7-én telefonon és e-mailban kapott információ szerint az
ESZA NKft. az átszervezéssel kapcsolatos támogató javaslatát az Irányító Hatóság felé
jóváhagyásra továbbította.
A Konzorciumi Megállapodás a módosított – a megváltozott feltételeket, és a konzorciumi
partnereket is tartalmazó - Támogatási Szerződés melléklete lesz, ezért a végleges megállapodás
megkötésének feltétele, hogy az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződés módosítását
jóváhagyja. Mivel az Irányító Hatóság döntése még nem ismert, jelenleg a NKft. és a VSI között
csak előzetes – a végleges megállapodás fontosabb elemeit tartalmazó, a későbbiekben annak
alapjául szolgáló – konzorciumi megállapodás megkötésére van lehetőség, ami a döntés
ismeretében módosulhat. Mindezek figyelembe vételével az előzetes konzorciumi megállapodást
elkészítettük, melyet jóváhagyásra az alábbiak szerint terjesztünk elő:
A javaslat szerint - Ózd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 27/KH/2011.(II.17.)
számú Határozatának 1. pontjához igazodva - a Konzorcium létrehozására 2011. május 1-től
kerül sor. A Konzorciumi megállapodás megkötésével a projekt elfogadásakor garantált
feltételeket a pályázó ÓZDSZOLG NKft. és konzorciumi partnere a Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény együttesen biztosítani tudja, az alábbiak szerint:
A projekt átszervezést követő működtetéséhez - a projektmegvalósítás eddigi lépéseit figyelembe
véve – úgy módosul a projekt költségvetése, hogy a már megkezdett, vagy megvalósult projekt
események döntően az ÓZDSZOLG NKft-nél maradnak. Az ESZA NKft. álláspontját figyelembe
véve a projektgazda az ÓZDSZOLG NKft. lehet, aki a projekt menedzsmentet kell hogy
biztosítsa (a menedzsmentnek nem része a NKft. ügyvezetője). 2011. május 1-től a VSI-hez kerül
a projekt szakmai irányítása.
Ennek megfelelően :
2010. október 1-től 2011. április 30-ig (7 hónap) a szakmai megvalósítók foglalkoztatója
az ÓZDSZOLG NKft. (Főkedvezményezett), bér-és járulék költségüket a NKft.
költségvetése tartalmazza.
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2011. május 1-től 2012 szeptember 30-ig (17 hónap) a szakmai megvalósítók
foglalkoztatója a VSI, bér és járulék költségüket a VSI (mint Kedvezményezett)
költségvetése tartalmazza.
Minden egyéb projekt költségvetési tétel
marad az ÓZDSZOLG Nkft-nél
(Főkedvezményezett), mivel a célcsoport foglalkoztatása 2011. március 1-től az
ÓZDSZOLG NKft-nél megkezdődött, a beszerzések, szolgáltatások közbeszerzési
eljárásai az ÓZDSZOLG NKft-nél történtek. A projekt költségvetés nem tartalmazza
az ÓZDSZOLG NKft. ügyvezetőjének bér-és járulékköltségét, a felügyelő bizottság
és a kötelező könyvvizsgálat díjazását.
A konzorcium vezetője az ÓZDSZOLG NKft. (Főkedvezményezett), melynek feladatai:
a projekt koordinálása, a partnerek feladatainak koordinálása,
5 fős projekt menedzsment alkalmazása,
célcsoport képzése, foglalkoztatása, tréningek, mentorálás,
beszerzések megvalósítása,
projekt dokumentáció vezetése,
jelentések, beszámolók, elszámolások készítése.
A konzorcium tagja a VSI (Kedvezményezett), melynek feladatai:
5 fő szakmai megvalósító alkalmazása, szakmai feladatok irányítása,
munkaügyi, tb., bérelszámolási, számviteli feladatok (könyvelés) ellátása,
munkavégzéshez szükséges üzem-és egyéb anyag biztosítása,
irodahelységek biztosítása.
Kérjük a T. Képviselő-testületet a javaslat elfogadására, és felhatalmazását az előzetes
konzorciumi megállapodás aláírására.
Melléklet : Előzetes Konzorciumi Együttműködési Megállapodás

Határozati javaslat
.../KH/2011. (IV.21.) Határozat

Tárgy: Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és a Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
között megkötendő Előzetes Konzorciumi Megállapodás jóváhagyása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:

1.)

A Képviselő-testület jelen határozat mellékletét képező TÁMOP-5.1.1-09/7-2010.0019
számú Erdőtelepítés, fásítási erdőgondozási projektre vonatkozó Előzetes Konzorciumi
Együttműködési megállapodást jóváhagyja, megkötéséhez hozzájárul.
Felelős:
Határidő:

2.)

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény műszaki vezetője
2011. május 1.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1.) pontjában megjelölt
projekttel kapcsolatos támogatási szerződés módosításához kapcsolódó nyilatkozatok
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
Az irányító hatóság döntését követően

.../KH/2011. (IV.21.) Határozat melléklete
ELŐZETES KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
1. Preambulum
Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. a II. Nemzeti Fejlesztési Terv TÁMOP Operatív Programjának
LHH Kistérségek projektjei Képzés és foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek tárgyú pályázati
felhívására 5.1.1-09/7-201-0019-azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) TÁMOP Operatív Program Irányító
Hatósága a 2010.augusztus 19-én kelt, K-2010-TÁMOP-5.1.1-09/7-0082968/130 iktatószámú
támogató levél szerint támogatásban részesített.
A projekt címe: Erdőtelepítés, fásítási erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken (továbbiakban Projekt).
Ózd Város Önkormányzata a 100 %-os tulajdonában lévő projektgazda, az ÓZDSZOLG NKft.
önkormányzati intézménnyé történő átszervezését határozta el. Az átszervezést a célszerűség, a
hatékonyság, a takarékosabb gazdálkodás igénye indokolja. Az átalakulás során létrejövő, a
Magyar Államkincstárnál 2011. március 9-én bejegyzett Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető
Intézmény (VSI) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Alapítója és tulajdonosa
100 %-ban Ózd Város Önkormányzata. Tevékenységi körébe kerülnek a projektgazda
ÓZDSZOLG NKft. jelen pályázattal érintett feladatai (erdőgondozás) is.
A projekt elfogadásakor garantált feltételek biztosítása érdekében – az ESZA vezetésével történt
előzetes egyeztetésnek megfelelően – konzorciumot kell létrehozni a projektgazda ÓZDSZOLG
NKft. és a létrejövő Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény bevonásával. A
konzorciumi együttműködés létrehozásának dátuma: 2011. május 1.
A Konzorciumi Megállapodás a módosított – a megváltozott feltételeket, és a konzorciumi
partnereket is tartalmazó - Támogatási Szerződés melléklete, ezért a végleges megállapodás
megkötésének feltétele, hogy az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződés módosítását
jóváhagyja. Mivel az Irányító Hatóság döntése még nem ismert, jelenleg a NKft. és a VSI között
csak előzetes – a végleges megállapodás fontosabb elemeit tartalmazó, a későbbiekben annak
alapjául szolgáló – konzorciumi megállapodás megkötésére van lehetőség, ami a döntés
ismeretében módosulhat. Ezért a Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi előzetes
konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:
2. Szerződő felek
A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.
Postacím: 3600 Ózd, Zrínyi út 5.
Székhely3600 Ózd, Zrínyi út 5.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Cg.:05-09-017932
Adószám: 18422247-2-05
Aláírásra jogosult képviselője: Kelemen Sándor ügyvezető
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Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt
Számlaszám: 11734121-20046516
Város-és Sportlétesítmény –üzemeltető Intézmény
Postacím: 3600 Ózd, Zrínyi út 5.
Székhely: 3600 Ózd, Zrínyi út 5.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 791254
Adószám: 15791258-2-05
Aláírásra jogosult képviselője: Tóth Pál műszaki vezető
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt
Számlaszám: 11734121-15791258
A Konzorcium Tagjai maguk közül a Főkedvezményezett ügyvezetőjét, ÓZDSZOLG Nonprofit
Kft. tagot (képviseli: Kelemen Sándor ügyvezető) választották a Konzorcium vezetőjévé. A
Vezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik. A
Vezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése
érdekében koordinálja a Konzorcium működését.
3. A Tagok jogai és kötelezettségei
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a
Vezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit
ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban
foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt lezárását
követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a támogatási
szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig
elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.
A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló
1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy a támogatási
szerződést, és annak esetleges módosításait, a projekt előrehaladási jelentéseket, a kifizetési
kérelmeket nevükben és helyettük elkészítse és a Közreműködő Szervezet által megjelölt
határidőkre megküldje.
Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Vezető biztosítja, hogy a
Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a
Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben
megkapja.
Amennyiben a támogatási szerződés módosítása válik szükségessé, a módosítás közreműködő
szervezettől történő kérelmezését megelőzően a Tagok egyeztetni kötelesek egymással. A Vezető
köteles biztosítani, hogy a Tagok a közreműködő szervezet által küldött támogatási szerződés
módosításának tervezetét elfogadják, és az aláírt szerződést a közreműködő szervezet részére a
támogatási szerződésben meghatározott időpontig visszaküldjék.
A Vezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő
Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a
támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon
belül megküldi a Tagnak.
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3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen
Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a
teljesítéshez szükséges információt megadni.
A Vezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a Projekt
megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek
a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagot tájékoztatja.
A Tag kötelesek tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt keretében általa vállalt tevékenység
megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan
körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást
kér a Vezetőtől, a Vezető felhívására a Tag köteles a Projekt keretében általa vállalt
tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Vezető a
Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást
megadhassa.
3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a
Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:
Tag neve
1.

ÓZDSZOLG
Nonprofit Kft.

Feladat
-

-

2.

Város-és
Sportlétesítményüzemeltető
Intézmény

-

-

-

-

A feladatra jutó támogatás
összege
koordinálása, a 289 203 935 Ft
feladatainak

a projekt
partnerek
koordinálása,
a
projekt
menedzsment
alkalmazása,
célcsoport
képzése,
foglalkoztatása,
tréningek,
mentorálás,
beszerzések megvalósítása,
projekt
dokumentáció
vezetése,
jelentések,
beszámolók,
elszámolások készítése.
szakmai
megvalósítók 20 097 400 Ft
alkalmazása,
szakmai
feladatok irányítása,
munkaügyi,
tb,
bérelszámolási,
számviteli
(könyvelés) feladatok ellátása,
munkavégzéshez szükséges
üzem-és
egyéb
anyag
biztosítása,
irodahelyiségek biztosítása.

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.
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3.4. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt előrehaladási jelentéseket, záró
jelentést és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt projekt előrehaladási jelentés) a
Konzorcium nevében a Vezető állítja össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek.
A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem fedett
időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt előrehaladási jelentés
Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal
kötelesek beszámolni a Vezető részére, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt
mellékleteket.
3.5. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési kérelmet a Vezető állítja össze és küldi el a
Közreműködő Szervezetnek. A Tagok a kifizetési kérelem összeállításához szükséges, a
támogatási szerződésben meghatározott dokumentumokat a Vezetőnek küldik meg. A
dokumentumokat és számlákat a támogatási szerződésben meghatározott alakiságoknak
megfelelően kell elküldeni a Vezetőnek.
A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott számlára eső,
a közreműködő szervezet által jóváhagyott támogatást a Vezető utalja a 2. pontban megjelölt
bankszámlákra. A Vezető köteles a Közreműködő Szervezet által átutalt támogatást a
Közreműködő Szervezet utalásától számított öt munkanapon belül a Tag részére átutalni.
A Tagok a Megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy a Vezető legfeljebb annak a
támogatási aránynak megfelelő támogatási összeget utal a Tag részére, amelyet a pályázati kiírás,
illetve a támogatásról szóló döntés maximálisan meghatározott.
A közreműködő szervezethez benyújtandó következő kifizetési kérelemhez a Vezető köteles
csatolni a Tag részére történő átutalást igazoló bizonylatot.
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható,
hogy a Vezetőnek az adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság)
tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartása van, és emiatt a
közreműködő szervezet a Vezetőt megillető támogatás folyósítását felfüggesztette, a
közreműködő szervezet a Tagnak közvetlenül utalja a Tagot megillető támogatási összeget,
feltéve, hogy a Tag által, a Vezetőn keresztül benyújtott kifizetési kérelemmel kapcsolatban nem
merül fel olyan körülmény, amely miatt a támogatás folyósítását fel kell függeszteni, vagy meg
kell tagadni. A közreműködő szervezet a 2. pontban megjelölt bankszámlára utalja a Tagot
megillető támogatást.
3.6. A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 15.
pontjában meghatározott szabálytalanság miatt, vagy a támogatási szerződésben, illetve
jogszabályban meghatározott ok miatt a Közreműködő Szervezet a kifizetési kérelemben szereplő
egyes tételek kifizetését megtagadja, vagy csökkenti a támogatás összegét, a Vezető sem utal
vagy csökkentett összegben utal az érintett tételt benyújtó Tag részére.
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási
szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az
általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget visszafizetni, a
Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés
megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési
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kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a
Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.
3.7. A Tagok a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. §-a alapján a következő biztosítékot
nyújtják:

1.
2.

Tag neve
Biztosíték formája
ÓZDSZOLG Nonprofit Azonnali beszedési megbízás
Kft.
Város-és
Azonnali beszedési megbízás
Sportlétesítményüzemeltető Intézmény

Biztosíték értéke

1

A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rend 57. § (1) a) pontja alapján nyújtandó, a Támogató nevére
szóló azonnali beszedésre vonatkozó felhatalmazást a tagok a Megállapodás aláírását követően
haladéktalanul kötelesek benyújtani a Közreműködő Szervezet részére, mely felhatalmazást a
vezető küldi meg a Közreműködő Szervezetnek. Az egyéb biztosítékokkal kapcsolatos
nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási szerződésben, illetve a 281/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben meghatározott időpontban kötelesek a Közreműködő Szervezet részére átadni.
A biztosíték jogosultja a Támogató.
3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Vezető kötelezettsége. Az ennek
elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a közreműködő szervezet irányában a Vezető
tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Vezető a
támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok
tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen
Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.
4. Kapcsolattartás
A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról,
elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül
tájékoztatják a Vezetőt. A Vezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a
Tagokat.
A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak,
amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A
szóbeli egyeztetést a Vezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről
emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Vezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt
munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a
Közreműködő Szervezet bármikor kérheti.
5. A Konzorcium képviselete
A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Vezető, más, harmadik
személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Vezető képviseli. Jogszabály alapján
1

A kötelező és a kötelezően választandó biztosítékokat is ebben az oszlopban kell feltüntetni.
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ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az
ellenőrzésről köteles a Vezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott
helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek
bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt
értesíteni a Vezetőt.
6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása
A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve
testület(ek)ről a tagok külön állapodnak meg/A Projekt megvalósítása érdekében szükséges
közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott
döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a 10. pont rendelkezik.
7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok
A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő
dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra:2
A pályázati támogatással beszerzett alábbi eszközök az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. tulajdonába
kerülnek : 2 db traktor, 2 db vonólap, 1 db pótkocsi, 1 db locsoló permetező, 1 db műtrágyaszóró,
1 db fűkasza FS 500 fűrészlappal, 1 db motorfűrész, 30 db kézifűrész 620 mm-es, 30 db fejsze,
30 db kétkaros ágvágó olló, 30 db vasvilla, 20 db gereblye, 100 db ortókapa, 200 db kapa, 200 db
reszelő, 60 db ékásó, 60 db vödör, 20 db metszőolló, 30 db sújtókés, 1 db jelölőzsineg kb. 3 kmre való.
8. A tagság megszűnése
8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt
kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a másik taggal, és a
konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen
Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően,
neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.
8.2. A Vezető nem jogosult a konzorciumból kilépni. A Tagok azonban megállapodhatnak, hogy
a konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott időponttól más
Tag lássa el.
8.3. A Vezető felmondással a Konzorciumból kizárja a Tagot, ha tevékenysége, működése a
projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.
A felmondási jog gyakorlása előtt a Vezető köteles kikérni a Tag véleményét. Az erről született
írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Közreműködő Szervezetnek.
8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen
Megállapodás és a konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a
támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem
képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

2

Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és
jogokat a pályázatban szereplő részletezettséggel elegendő megadni.
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8.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó
Tag nem tudják teljesíteni, új tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag
csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásban
foglalt követelményeknek.
8.6. A Tag, kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles egyeztetést
kell kezdeményezni a Vezetővel a Projekt céljának elérése érdekében.
A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorcium Vezetőjének a kiválás időpontjától számított
10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel
hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az
elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a
Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek
haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Vezető, a kilépő tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír
alá.
A kilépő tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terhelik a jelen
Megállapodás alapján a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési
kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel
és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell
adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes
használatába kell adni. Ha a Tagok az ingyenes használatról határoznak, a kiváló Tag tudomásul
veszi, hogy a támogatási szerződésben meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá
nézve a kiválását követően is kötelező érvényűek, a támogatási szerződés megszűnésének
időpontjáig.
8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli,
amelyhez a Támogató és a közreműködő szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a
támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt
szabályok szerint kell kérelmezni a közreműködő szervezettől. A 8.2. pontban foglaltak miatti
módosítás esetén a támogatási szerződést is módosítani kell.
9. A Megállapodás megszűnése és módosítása
9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak
jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződésnek megszűnése jelen Megállapodás
megszűnését vonja maga után, kivéve, ha a Projektet a Tagok támogatás hiányában is
megvalósítják.
9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a tagok száma a pályázati kiírásban megadott minimális
tagszám alá, illetve egyre csökken.
9.3. A Megállapodás csak írásban módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása
szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett
általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a közreműködő szervezettől.
A tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem
igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tag haladéktalanul értesíti a
Vezetőt. A Vezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok
benyújtásával értesíti a Közreműködő Szervezetet.
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9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes
felmondás jogát kizárják.
10. A tagok egyéb megállapodásai
A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások szabályszerű lebonyolítása
a Vezető felelőssége. A közbeszerzési eljárások kiírása és lefolytatásának módja, az eljárások
során hozott döntésekért felelős személy(ek), illetve testület(ek) megbízása a Közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Kbt.), és az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.
Közbeszerzési Szabályzata alapján történik.
11. Záró rendelkezések
11.1 Jelen Megállapodás 12 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Megállapodás
elválaszthatatlan részét képezi a támogatási szerződés, és annak mellékletei, amelyek a
támogatási szerződés módosítását követően válnak a Megállapodás mellékletéve.
11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként
aláíró aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodás
másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet részére.
11.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási
címpéldányaikkal igazolják, hogy társasági dokumentumaik, a jelen Megállapodás 2. pontjában
feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás
megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről
a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a
támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága
nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a B-A-Z Megyei Bíróság
illetékességét kötik ki.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
Konzorcium vezetője
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. tag
Szervezet
képviseli: Kelemen Sándor ügyvezető
Név

Konzorciumi tag
Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető
intézmény
Szervezet
képviseli: Tóth Pál műszaki vezető
Név

P.H.
Aláírás dátuma:
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