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Ózd, 2012. március 22.



Tisztelt Képviselő-testület!

A  Társadalmi  Megújulás  Operatív  Programok  keretében  Komplex  telep-program  elnevezésű 
pályázati kiírás került közzétételre, TÁMOP-5.2.3-A-11. kódszámmal.

A támogatás célja a  szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű 
emberek társadalmi felzárkózásának  és  integrációjának  segítése.  A szegregátumokban élők 
körében olyan több generáción át mélyülő (szociális, közösségi, oktatási,  egészségügyi,  képzési  és 
foglalkoztatási)  hátrányok  halmozódtak  fel,  amelyek kezelése  az  érintettek  és  a  települések 
önerejéből –  külső  segítség  nélkül –  mára lehetetlenné  vált.  A célok eléréséhez  a  projekt 
megvalósítói  (konzorciumi  partnerek  és együttműködő szervezetek) által nyújtott, egyéni 
adottságokra és szükségletekre épülő, több elemből álló, összetett beavatkozási eszközrendszer 
szükséges.  

A  komplex  telep-program a  hátrányok  felszámolása,  enyhítése érdekében szociális, közösség-
fejlesztési,  oktatási,  egészségügyi,  képzési  és  foglalkoztatási elemeket tartalmaz,  továbbá 
elősegíti  a  telepszerű  környezetben  élők  lakhatási  körülményeinek javítását. A  TÁMOP 
5.3.6-11/1  konstrukció  keretében  támogatott  tevékenységek  között komplex,  egymásra  épülő 
beavatkozások kerülnek megtervezésre.  

Részcélok 
Jelen konstrukció részcéljai a következők: 

 Javuljon a telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők szolgáltatásokhoz való 
hozzáférése  (beleértve  a  szociális,  közösségi,  oktatási,  képzési,  egészségügyi  és 
munkaerő-piaci szolgáltatásokat) 

 Javuljon a bevont személyek képzettségi szintje 
 Növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő, különösen oktatási, 

képzési és foglalkoztatási programokba kapcsolódnak 
 Növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma. 
 Növekedjen telepszerű környezetben élő gyermekek óvodáztatási aránya. 
 Javuljanak a programba bevont iskoláskorú gyermekek/fiatalok iskolai előrehaladási esélyei, 

tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei. 

Jogi forma 
Konzorciumvezetőként – jelen esetben – Ózd Város Önkormányzata  pályázhat.  A pályázat csak 
konzorciumban nyújtható be. 

További feltétel 
A konzorcium vezetői feladatot ellátó települési önkormányzatnak rendelkeznie kell testületi 
döntéssel  arra  vonatkozóan, hogy  

 a testület a pályázat benyújtásával egyetért és  
 a pályázati program megvalósítását támogatja. 

Támogatás formája 
A pályázó  működési  támogatásának  nem  minősülő, visszafizetési  kötelezettség  nélküli végleges 
juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül. 

Támogatás mértéke 
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a. 
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Támogatás összege 
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 45.000.000 Ft, de legfeljebb 
150.000.000 Ft lehet.

A pályázatok benyújtása és elbírálása két szakaszban történik.  
Az  első      szakasz  ban  a  pályázatok  benyújtása a  pályázat  megjelenésének  napjától számított 10. 
naptól 2012.     március     31-ig   lehetséges, 
a második     szakaszban   a pályázatok benyújtása 2012.     augusztus     1-től     augusztus     31-ig     lehetséges. 

Általános elvárások 
A főpályázónak átfogó felelősséget kell vállalnia a projekt lebonyolításáért. A főpályázó feladata a 
projektmenedzsment  biztosítása,  a  szolgáltatások  beszerzése  és szerződéskötés,  a  szolgáltatók 
tevékenységének  nyomon  követése,  a  projekt megvalósításának  koordinálása,  a  szolgáltatókkal 
az együttműködés  szervezése  és fenntartása, a pénzügyi és szakmai menedzsment, valamint az 
adminisztráció. 

A     pályázónak     megfelelő     pénzügyi     stabilitással     és     elegendő     forrással     kell     rendelkeznie,     hogy     a   
projekt     folyamatos     finanszírozása     biztosított     legyen.      

Ózd Város Önkormányzata a pályázati  kiírásra  „Komplex telep-program Ózd,  Velence és 
Hétes telepeken” elnevezéssel, 150 M Ft támogatási összegre kíván pályázatot benyújtani.

Konzorciumi partnerek  (a kötelezően előírtak szerint)
a) Türr István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: TKKI) 
b) B.-A.-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

                  c)  Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
     d)  Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
     e)  Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

A  pályázat tartalma

A  program célcsoportjába az Ózd, Hétes és Velence telepen élő, halmozottan  hátrányos  helyzetű, 
alacsony,  illetve  elavult  iskolai  végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi 
gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és  családok tartoznak,  de  a  program  a  település 
egésze  számára  is  nyújt majd  olyan szolgáltatásokat,  amelyek  segítik  a  hátrányos  helyzetű 
emberek  felzárkózását  és  a település életébe történő integrációjukat. 

A projekt  ráépül  a  Türr  István  Képző  és  Kutató  Intézet  által  szervezett  és  folyamatban  lévő 
Komplex  telep-programban  fejlesztéssel  létrehozott  szolgáltatásokra,  infrastrukturális 
fejlesztésekre, kapcsolódva és továbbfejlesztve a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat.

A Komplex telep-programban keretében kialakított  Közösségi ház (Ózd, Velene telep 29.) az új 
projektben Csillagház-Cserhaj – Szolgáltatóházként – működne, kis és nagy értékű tárgyi eszközök 
beszerzésével biztosítva a magasabb színvonalú szolgáltatások biztosítását, illetve azok bővítését. 
A Csillagház  ad  helyet  a  különböző közösségi  tevékenységeknek,  egyéni,  csoporttal  végzett  és 
közösségi szociális munkának.

A pályázat keretében megszervezésre kerülő rendszeres programok a Velence és Hétes telepeken élő 
lakosok fenntartható társadalmi integrációjának elősegítését, életminőségének javítását szolgálja 
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komplex beavatkozási eszközrendszerrel. A komplex beavatkozásokat a közösség szintjén a 
(szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási területeket lefedő) 
Közösségi      Beavatkozási      Tervben  ,  az  egyén  szintjén  az  egyén     szükségletei      alapján      elkészített   
egyéni      fejlesztési      tervekben      megfogalmazott      célok     határozzák      meg.      A  projekt  keretében  az 
egyéni  fejlesztési  tervek  elkészítésének  és végrehajtásának  koordinációját  a  projekt  keretében 
foglalkoztatott  szociális munkás végzi. 
 
A  program az alábbi területeken valósul meg a Közösségi  Beavatkozási  Tervben  és  az egyéni 
fejlesztési  tervekben meghatározottak szerint: 

 Szociális,  közösség-fejlesztési,  oktatási,  képzési,  egészségügyi  és  munkaerő-piaci 
szolgáltatások 

 Helyi humán  szolgáltatási  kapacitások  fejlesztése  és  a  szolgáltatók együttműködésének 
megerősítése – TKKI szervezésében

 Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 
 Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és közösségfejlesztés  
 Oktatási, nevelési szolgáltatások biztosítása 
 Egészségügyi szolgáltatások elérésnek javítása 
 Felnőttoktatás, felnőttképzés, szakképzés 
 Foglalkoztatás elősegítése. 

Hétes  telepen  a  „Van  Helyed”  Alapítvány  –  mint  együttműködő  partner  -  tulajdonában  lévő 
Fürdőház épülete Csillag Szolgáltatópontként fog működni. A földszinten továbbra is működik az 
alapvető higiéniai szolgáltatások biztosítására  alkalmas  Fürdőház, míg az emeleten a projektben 
tervezett  közösségi  programok  megtartására  alkalmas  helyiségek  kerülnek  kialakításra  és 
berendezésre. 

A projektben kiemelt szerepet kap  a lakhatási feltételek javítása Munka+Tanulás módszertanának 
alkalmazásával,  közfoglalkoztatás  keretében. Tervezésre  került  az  Ózd,  Velence telep 9/9.  szám 
alatti (Hrsz: 1239/A/6), a 9/7. szám alatti (Hrsz: 1239/A/7), a 9/5. szám alatti (Hrsz: 1239/A/5), a 
9/4. szám alatti (Hrsz: 1239/A/8) és a 10/1. szám alatti (Hrsz: 1236/A/1) önkormányzati bérlakások 
felújítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.



                                                            Határozati javaslat

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
../2012. (III.22.) határozata pályázat benyújtásáról a - TÁMOP 5.3.6-11/1. kódszámú - 

Komplex telep-program című pályázati felhívásra

Ózd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  fenti  tárgyú  előterjesztést  megtárgyalta  és  az 
alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Ózd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a - 
TÁMOP 5.3.6-11/1.  kódszámú  -  Komplex  telep-program című  pályázati  felhívásra,  „Komplex 
telep-program Ózd Velence és  Hétes  telepeken” elnevezéssel  150 M Ft támogatási  összegre.  A 
Képviselő-testület támogatja a pályázati program megvalósítását. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  pályázat  benyújtásához  szükséges 
nyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására.

Felelős: Polgármester
              Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
Határidő: 2012. március 31.

2. Ózd  Város  Önkormányzata  konzorciumot  hoz  létre  a  „Komplex  telep-program  Ózd  város 
szegregátumaiban” elnevezésű pályázati program megvalósítása érdekékben az alábbi szervekkel, 
szervezetekkel:

a)Türr István Képző és Kutató Intézet
b) B.-A.-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

            c)  Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
d)  Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
e)  Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  Konzorciumi  megállapodás  aláírására  a 
Határozat 1. mellékletében meghatározott tartalommal.

Felelős: Polgármester
              Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
Határidő: 2012. március 31.

3. A Képviselő-testület felkéri a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetőjét, hogy nyertes pályázat 
esetén a pályázat megvalósítása érdekében kötendő Támogatási Szerződést terjessze a  Képviselő-
testület elé annak érdekében, hogy a Támogatási szerződés tartalmának ismeretében döntsön annak 
aláírásáról.

Felelős: Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
Határidő: a Támogatási Szerződés aláírásának határnapja

4. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy nyertes pályázat esetén a „Komplex telep-program 
Ózd Velence és Hétes telepeken” elnevezésű program megvalósítása keretében 

a)  az  Ózd,   Velence  telep  29.  számú (Hrsz:1205/A/1,1205/A/2,1205/A/3,1205/A/4)  és  az  Ózd, 
József Attila út 1. számú (Hrsz: 5398) épületben Csillagház (szolgáltatóház) működjön, továbbá
b) felújítással a lakásfunkció helyreállításra kerüljön az önkormányzati tulajdonú Ózd, Velence telep 
9/9. szám alatti (Hrsz: 1239/A/6), a 9/7. szám alatti (Hrsz: 1239/A/7), a 9/5. szám alatti (Hrsz: 1239/
A/5), a 9/4. szám alatti (Hrsz: 1239/A/8) és a 10/1. szám alatti (Hrsz: 1236/A/1) 
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lakóingatlanokban.

Felelős: Projektmenedzser és a Szakmai vezető
Határidő: a pályázat befejezésének napja

5. Ózd Város Önkormányzata a Komplex telep-program című – TÁMOP 5.3.6.-11/1. kódszámú – 
pályázati  felhívásra  a  „Komplex  telep-program  Ózd  Velence  és  Hétes  telepeken”  elnevezésű 
pályázati  program  megvalósítása  érdekében  a  Közösségi  Beavatkozási  Terv  és  a  pályázat 
benyújtásához előírt dokumentáció elkészítésével az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt-t bízza 
meg. 

Ózd  Város  Önkormányzata  – nyertes  pályázat  esetén  –  az  eredményhirdetést  követően,  de 
legkorábban 2012. évben kiállított számla ellenében a Közösségi Beavatkozási Terv elkészítéséért 
bruttó 1 M Ft összeget, a pályázat benyújtásához előírt dokumentáció elkészítéséért bruttó 0,5 M Ft 
összeget  fizet  az  ADITUS Tanácsadó és  Szolgáltató  Zrt-nek  a  Határozat  2.  mellékletét  képező 
Megbízási szerződés 1.1. pontjában vállalt feladatok elvégzéséért.

Ózd  Város  Önkormányzata  a  2012.  évi  költségvetéséből  összesen  bruttó  1,5  M  Ft  összeget 
megelőlegez  –  Ózd  Város  Önkormányzata  2012.  évi  költségvetésében  a  Társadalmi  és 
szociálpolitikai juttatások körében közfoglalkoztatás önerejére jóváhagyott előirányzatból –,  amely 
összeg  a  támogatási  összegből  az  első  kifizetési  igénylés  teljesülésekor  megtérítésre  kerül  Ózd 
Város Önkormányzata részére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt-vel 
kötendő Megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: a) a Megbízási szerződés aláírásáért a Polgármester
              b) a szerződött összeg kifizetéséért a projekt pénzügyi vezetője és a Pénzügyi Osztály  
                   vezetője     
              
Határidő: a) a Megbízási szerződés aláírása tekintetében 2012. március 25.
                 b) a szerződött összeg kifizetésének határideje a pályázat nyertességének       
                 kihirdetése után kiállított számla kiállítási napját  követő 15 napon belül



1.     melléklet     Ózd     Város     Önkormányzata     Képviselő-testületének   …  /2012.     (III.22.)     határozatához  

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Pályázat benyújtására

1.) Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) 
aláírásával a 2.) pontban meghatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a 
célból, hogy a  Komplex telep-program -  Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 
TÁMOP-5.3.6-11/1 pályázati kiírásra az  ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
közreműködő szervezethez pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása esetén az 
abban foglalt pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák. 

A pályázat címe: Komplex telep-program Ózd város szegregátumaiban (a továbbiakban: 
Pályázat).

2.) A konzorcium tagjai (a továbbiakban: Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek 
és személyek, akik az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a Pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, valamint 
költségvetésnek megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:

Ózd Város Önkormányzata
Postacím: 3600 Ózd, Városház tér 1.
Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 726489
Adószám: 15726487-2-05
Aláírásra jogosult képviselője: Fürjes Pál

Türr István Képző és Kutató Intézet
Postacím: 3600 Ózd, Kiserdőalja u. 2.
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 33-35. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): IX-09/53/31
Adószám: 15327851-2-43
Aláírásra jogosult képviselője: Andó Pál

B.-A.-Z.  Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Postacím: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
Székhely: ...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): ..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................

Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Postacím: 3600 Ózd József Attila út 1.
Székhely: 3600 Ózd József Attila út 1.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 785486
Adószám: 15785480-1-05
Aláírásra jogosult képviselője: Berki Lajos

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
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Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Postacím: 3600 Ózd Jászi Oszkár út 3.
Székhely: 3600 Ózd Jászi Oszkár út 3.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 05-09-017581
Adószám: 18426777-2-05
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Török Béla

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Ózd Város 
Önkormányzatát (a továbbiakban: Vezető) választják.

3. A Tagok kijelentik, hogy jelen Megállapodás aláírásával nem adnak általános felhatalmazást 
a Vezetőnek arra, hogy nevükben és helyettük a támogatási szerződést és annak esetleges 
módosításait aláírja. Amennyiben valamely tag úgy dönt, hogy a támogatási szerződés vagy 
annak esetleges módosításának aláírására a Vezetőt fel kívánja hatalmazni, úgy ezt eseti 
jelleggel az aláírással egyidejűleg benyújtott meghatalmazással teheti meg.

A Tagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra 
nézve kötelezőnek ismerik el. 

4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Pályázat 
támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 
érdekében együttműködnek.

5. Tagok kijelentik, hogy a pályázati kiírás részét képező „Konzorciumi együttműködési 
megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, 
és a Pályázat támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a Pályázatban és a 
Pályázatról döntést hozó szerv döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek.

6. Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletét képezi.

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban, illetve ha a 
Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.

A Tagok a Megállapodást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

8. A Tagok egyéb megállapodásai:

Konzorcium vezetője

...................................
Fürjes Pál

Ózd Város 
Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

……………………………

konzorciumi tag

.....................................

Türr István Képző és 
Kutató Intézet

P.H.

Aláírás dátuma:

       ……………………………

konzorciumi tag

...................................

B.-A.-Z Megyei 
Kormányhivatal 

Munkaügyi Központja

P.H.

Aláírás dátuma:

……………………………



konzorciumi tag

................................
Berki Lajos

Ózdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat

P.H.

Aláírás dátuma:

……………………………

konzorciumi tag

..................................
Tóth Pál

Város-és 
Sportlétesítmény-

üzemeltető Intézmény

P.H.

Aláírás dátuma:

……………………………

konzorciumi tag

...................................
Dr. Török Béla

Borsodi Tranzit 
Foglalkoztatási 

Közhasznú Nonprofit 
Kft.

P.H.

Aláírás dátuma:

……………………………



 2.     melléklet     Ózd     Város     Önkormányzata     Képviselő-testületének   …  /2012.     (III.22.)     határozatához  

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
Ózd Város Önkormányzata
székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.

adószám: 15350088-2-05

képviseli: Fürjes Pál polgármester

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

másrészről az

ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 3.
cégjegyzékszám: 01-10-045902
adószám: 14206728-2-41
számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000033-43090002
képviseli: Gombi Attila vezérigazgató
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

- a továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint.

1. A megbízás tárgya

1.1. Jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) tárgya az Új Széchenyi Terv Társa-
dalmi  Megújulás  Operatív  Program keretei  között  a  TÁMOP 5.3.6-11/1  azonosítószámú, 
„Komplex telep- program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása)” című pá-
lyázati felhívásban foglaltak szerint és a Megbízó által teljeskörűen szolgáltatott szakmai in-
formációk, valamint pénzügyi, illetve szervezeti és gazdasági adatok alapján a pályázati pro-
jekt mellékletét képező Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése és összeállítása, valamint az 
ezzel kapcsolatos tanácsadói feladatok elvégzése Megbízó részére. A kapcsolódó tanácsadói 
feladatok részét képezi különösen a Közösségi Beavatkozási Tervvel kapcsolatos esetleges 
hiánypótlás(ok) teljesítése és tisztázó kérdések megválaszolása,  valamint a Közösségi Be-
avatkozási Terv egyes – a támogatási szerződés mellékleteit képező – fejezeteinek és táblá-
zatainak a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges átdolgozása.

2. Megbízó nyilatkozatai, jogai és kötelezettségei

2.1.Megbízó jogosult a megbízás rendszeres, bármikor történő ellenőrzésére, a megbízás minden-
kori állásáról Megbízottól információt kérhet.

2.2.Megbízó a tevékenység során véleményezési joggal bír minden olyan kérdésben, ami annak ér-
demi részét érinti.

2.3.Megbízó vállalja, hogy a megbízás ellátásához szükséges írásos anyagokat, információkat hala-
déktalanul, teljeskörűen, végleges tartalommal és formában, folyamatosan, külön erre vonatko-
zó nyilatkozat nélkül is Megbízott rendelkezésére bocsátja. A dokumentumok hiányos, téves át-
adásából fakadó kárt minden körülmények között Megbízó viseli.

2.4.Megbízó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés alapján Megbízott által készített Közösségi Be-
avatkozási Terv és egyéb tanácsadói anyagok vonatkozásában Megbízó felhasználói jogosultsá-
ga nem terjed ki az azok feletti, a jelen Szerződés kereteit meghaladó rendelkezésre. A Szerző-
dés keretein belüli felhasználásnak minősül minden, a vonatkozó pályázati felhívásban és út-
mutatóban, vagy a pályázatra vonatkozó más kötelező érvényű dokumentumban megjelölt fel-
használás, amelynek biztosítása nélkül a Közösségi Beavatkozási Terv költsége a pályázat kere-
tein belül nem lenne elszámolható. Ezen túlmenően a Megbízó a nevezett Közösségi Beavatko-
zási Terv és tanácsadói anyagok 



2

átdolgozására, módosítására, továbbfejlesztésére, illetve ezek harmadik személyek részére 
történő átengedésére nem jogosult.

2.5.Megbízó kijelenti, hogy a jelen Szerződésben meghatározott feladatok ellenértékének kiegyenlí-
téséhez saját forrással rendelkezik, amely fedezi a jelen Szerződésben rögzített feladatok ellen-
értékét.

2.6.Megbízó elfogadja, hogy Megbízottnak jogában áll Megbízót ügyfeleként megnevezni ajánlatai-
ban, marketing anyagaiban és harmadik felekkel történő hasonló tartalmú levelezésében. Meg-
bízott Megbízóról mindemellett egyéb információt nem közölhet.

3. Megbízott nyilatkozatai, jogai és kötelezettségei

3.1.Megbízott az 1.1. pont alatt részletezett tevékenységgel összefüggésben megbízási díjra jogosult, 
jelen Szerződés 4. pontjában meghatározottak szerint. 

3.2.Megbízott a fentebb meghatározott feladatainak ellátása során vállalja, hogy szükség esetén a 
lehető legrövidebb időn belül - a felmerülő részfeladat jellegének megfelelő módon (pl.: szemé-
lyesen, telefonon, telefaxon, stb.) - Megbízó rendelkezésére áll.

3.3.Megbízott jelen Szerződés teljesítése során Megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelő-
en, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. Megbízó részéről utasítási joggal a 
Megbízó képviselője vagy az általa meghatalmazott személy rendelkezik. Megbízó szakszerűtlen 
utasítása esetén Megbízott köteles erre Megbízó figyelmét írásban felhívni. Amennyiben Megbí-
zó az utasítást továbbra is fenntartja, úgy Megbízott köteles azt Megbízó kockázatára végrehaj-
tani azzal, hogy az abból eredő károkért Megbízott felelősséget nem vállal.

3.4.Megbízott  a  jelen Szerződésben meghatározott  tevékenysége során fokozott  gondossággal,  a 
legjobb tudása szerint jár el. Megbízott nem felelős bárminemű követelés, igény, veszteség vagy 
költség megtérítéséért, amennyiben az a Megbízó szándékosan vagy gondatlanságból elkövetett 
szerződésszegéséből adódik. 

3.5.Megbízott vállalja, hogy a jelen Szerződésben meghatározott feladatok ellátásához igazodóan 
szükséges, megfelelő tapasztalattal és szaktudással rendelkező személyeket a tőle az adott hely-
zetben elvárható legnagyobb gondossággal jelöli ki.

4. Megbízási díj

4.1.Megbízottat a jelen Szerződés 1.1. pontjában megnevezett Közösségi Beavatkozási Terv elkészí-
téséért és a kapcsolódó tanácsadói feladatok ellátásáért bruttó 1 000 000 Ft, azaz Egymillió fo-
rint összegű megbízási díj illeti meg. Megbízó a megbízási díjat a Közösségi Beavatkozási Terv-
vel kapcsolatos pályázat eredményhirdetését követően kiállított számla ellenében, 15 napon be-
lül átutalással fizeti meg Megbízott részére.

4.2.A késedelmes fizetés esetére Felek a Ptk. 301/A. § alapulvételével számítják a késedelmi kamat 
összegét.

5. Titoktartási kötelezettség

5.1.Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés teljesítése során bizalmas információk kerülnek, illet-
ve kerülhetnek közlésre, illetve átadásra.

5.2.Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a 
Megbízótól  kapott  megbízással  kapcsolatban,  tevékenységének  ellátása  során  szerzett  tudo-
mást, és annak nyilvánosságra kerülése Megbízónak nem áll érdekében. Megbízott ezen túlme-
nően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely megbízási tevékenységével össze-
függésben jutott tudomására,  és amelynek közlése Megbízóra vagy más személyre hátrányos 
következménnyel  járna.  Szigorúan üzleti  titoknak minősül többek között  Megbízó pénzügyi, 
gazdasági helyzete, az alkalmazottak bérezése, a különböző belső szabályzatok, programtervek, 
adatbázisok.

5.3.Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott által elkészített Közösségi Beavatkozási Terv és egyéb 
tanácsadói anyagok a szerzői jog és szellemi alkotások védelme alatt álló know-how-t 

képeznek, amelyeket nem használhat fel, harmadik személyek tudomására, nyilvánosságra 
nem hozhat, a Szerződés 2.4. pontjában rögzítettek figyelembevételével.
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5.4.Megbízó köteles a feladat ellátása során rendelkezésére bocsátott, illetve egyéb módon tudomá-
sára jutott minden információt, tényt, adatot, dokumentumot, megoldást – ideértve, de nem 
csak erre korlátozva know-howt, eljárásokat, levelezést, számítógépes programokat, belső sza-
bályzatokat, programterveket, ügyfélkör, szerzők és szakemberek listáit, adatait, adatrendsze-
rekre,  Megbízott  pénzügyi,  gazdasági  helyzetére,  az  alkalmazottak  bérezésére,  a  szerződéses 
jogviszonyokra és tartalmukra vonatkozó információkat –, valamint a Megbízottra, illetve a te-
vékenységére  vonatkozó  alapvető fontosságú információkat  szigorúan bizalmasan  kezelni  és 
megőrizni. A jelen pontban foglaltak üzleti titoknak minősülnek.

5.5.Megbízó a jelen Szerződés 5.4. pontjában meghatározottakon túlmenően harmadik személy ré-
szére nem tehet hozzáférhetővé és nem közölhet olyan adatot, amely jelen Szerződéssel össze-
függésben jutott tudomására, és amelynek közlése Megbízott pénzügyi, gazdasági vagy piaci ér-
dekeit sértené vagy veszélyeztetné. 

5.6.Felek az adatokat harmadik személy irányába kizárólag a másik Fél kifejezett, előzetes írásbeli 
jóváhagyásával szolgáltathatják ki, mielőtt ilyen adat harmadik személy számára hozzáférhető-
vé válik.

5.7.A titoktartási kötelezettség Felek alkalmazottaira megfelelően irányadó. E kötelezettség függet-
len a tanácsadói megbízási jogviszony fennállásától, és a tanácsadói működés megszűnése után 
határozatlan ideig fennmarad. 

6. A Szerződés hatálya

6.1.Jelen Szerződést Felek a Szerződés 1.1. pontjában meghatározott tevékenység ellátására, hatá-
rozott időtartamra kötik, amelynek kezdő időpontja a Szerződés Felek által történő aláírásának 
napja, záró időpontja pedig a Szerződés 1.1. pontjában meghatározott feladatok és az ezekhez 
tartozó díjfizetési kötelezettség teljesítésének napja.

7. Egyéb rendelkezések

7.1. Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés megkötésére vonatkozó jogszabályokat betartották, belső 
előírásaiknak megfelelően jártak el, a Szerződés érvényességéhez további hozzájárulásra vagy 
nyilatkozatra nincs szükség.

7.2.Felek jelen Szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással; a jelen 
Szerződés módosítását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást. Je-
len Szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes.

7.3.Felek a jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat  elsősorban tárgyalásos úton kötelesek 
rendezni.

7.4.A jelen Szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a 
felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a magyar jog egyéb rendelkezéseit 
tekintik irányadónak.

7.5.Jelen Szerződés magyar nyelven négy egymással mindenben megegyező – három számozott ol-
dalból és hét pontból álló – példányban készült, amelyből – miután azt Felek elolvasták, megér-
tették, majd mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak – kettő példány 
Megbízó, kettő példány pedig Megbízott birtokában marad.

Kelt Budapesten, 2012. március 13. napján

Megbízó részéről: Megbízott részéről:

......................................................... .........................................................
Ózd Város Önkormányzata

képviseli: Fürjes Pál polgármester
ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.

képviseli: Gombi Attila vezérigazgató
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