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Tisztelt Képviselı-testület! 

 A megnövekedett pályázati lehetıségek miatt a Polgármesteri Hivatal pályázatíró csoportja 
túlterheltté vált, ezért szükségszerő a Polgármesteri Hivatal pályázatíró csoport munkájának 
megerısítése határozott szerzıdési idejő vállalkozás bevonásával. 

 A támogatási rendszerek adta lehetıségek közötti megfelelı tapasztalattal és referenciával 
bíró  Európa Universitas Kft számára az önkormányzat a megbízási szerzıdésének ideje alatt a 
megbízási szerzıdés részeként projektiroda mőködtetése céljából helyiséget biztosít a Hivatalban, 
ahol a megbízott egy alkalmazottja meghatározott idıpontban a Hivatal munkatársainak 
rendelkezésére áll, így a munkakapcsolat sokkal jobban biztosítható. 
 
 

 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata felhatalmazza polgármesterét, hogy a mellékelt 
megbízási szerzıdést az Európa Universitas Kft-vel aláírja. 

Békés Város Önkormányzata a kifizetés forrását a 2008., illetve 2009. évi 
költségvetésében biztosítja. 

 

 

Határid ı: intézkedésre azonnal 
  

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2008. január 14. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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M E G B Í Z Á S I  S Z E R Z İ D É S 
 
 
amely létrejött egyrészrıl Békés Város Önkormányzata (H-5630 Békés, Petıfi S. u. 2., települési 
kód: 76, törzsszám: 343 006 000, adószám: 1-534-300-6204, képv.: Izsó Gábor polgármester), a 
továbbiakban mint Megbízó, 
 
másrészrıl az Európa Universitas Kft. (H-1073 Budapest, Osvát u. 9., 
cégjegyzékszám:………………., adószám: 13223421-2-43, képviseli: Pál Attila ügyvezetı), a 
továbbiakban mint Megbízott, 
együttesen: Szerzıdı Felek között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 
 
 
1. A Szerzıdés tárgya 

A jelen szerzıdés tárgya Stratégiai Forrásteremtési Terv készítése, komplex forrásteremtési 
tevékenység (stratégiai tervezés, pályázatfigyelés, pályázatírás, közbeszerzés) végzése. 
Ezen belül tételesen: 
 
A. téma: Békés Város Stratégiai Forrásteremtési Tervének (továbbiakban: 

Stratégiai Forrásteremtési Terv) készítése 
 
B. téma:  Pályázatfigyelés, pályázatírás, forrásteremtés 

 
Jelen Szerzıdéssel Szerzıdı Felek elsıdleges célja a jelen szerzıdés tartama alatt megjelenı 
fejlesztési források optimalizált mértékő lehívása. 

 
 
2.  A Megbízott által elvégzendı munka tartalma és terjedelme 
 
2./A. téma: Stratégiai Forrásteremtési Terv készítése 
 

A Stratégiai Forrásteremtési Terv tartalmazza mindazokat az információkat, mely a város 
erıforrásait, lehetıségeit leírják, tartalmazza a Nemzeti Fejlesztési Terv II. (2007-2013) 
egyeztetés alatt álló, illetve részben elfogadott koncepciójával történı összevetését. A terv 
leglényegibb eleme, hogy a fejlesztési elképzelésekhez várható forrásokat csoportosít, azokat 
elemzi (szükséges dokumentumok, önerı, határidık stb.) és priorizálja. Ennek segítségével a 
várható forrásokat a fejlesztésekre hatékonyan, és eredményesen lehet majd lehívni. 

 
2./B. téma: Pályázatfigyelés, pályázatírás, forrásteremtés 
 

o pályázatfigyelés és konzultáció a fejlesztésekhez felhasználható hazai és Európai Uniós 
forrásokról; 

o forráskeresés, igényfelmérések; 

o pályázatok megírása, benyújtása, tanácsadás; 

o a pályázattal kapcsolatos összes adminisztratív ügyintézés, kapcsolattartás a közigazgatási 
/ pályáztató szervekkel, hiánypótlások teljes körő kezelése; 

o pályázatkövetés, follow-up. 
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3.  Kapcsolattartás és együttmőködés 
 
3.1.  A szerzıdés teljesítése során a felek által kapcsolattartásra jogosultak:  
 

A Megbízó képviselıi:     
Izsó Gábor polgármester   Békés Város Önkormányzata 
  (5630 Békés, Petıfi S. u. 2.) 
  tel: 66/411-011, fax:66/411-230 
 
Gál András osztályvezetı Békés Város Önkormányzata 
  (5630 Békés, Petıfi S. u. 2.) 
  tel: 66/411-011, fax: 66/411-230 
 
A Megbízott képviselıje: 
Pál Attila  Európa Universitas Kft 
ügyvezetı  (1092 Budapest, Ráday u. 7.) 
 tel/fax: 1 / 321-4416,  
 
A megbízás teljesítése során az irányító hatóságokkal a kapcsolatot a Megbízott tartja a 
Megbízó rendszeres és folyamatos tájékoztatása mellett. 

 
3.2.  Megbízó jelen megbízási szerzıdésben hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízott 

alvállalkozót/kat, altervezıt/ket vegyen igénybe. /Ptk. 475.§ (1)/ 
 
 
4.  A feladat ütemezése, teljesítési határidı: 

Szerzıdı felek megállapodnak, hogy jelen megbízási szerzıdést határozott idıre kötik meg. 
Szerzıdı Felek kijelentik, hogy jelen Megbízási Szerzıdés érvényességének, illetve pénzügyi 
kötelezettségvállalásainak idıtartama jelen szerzıdésnek mindkét szerzıdı fél általi 
aláírásának napjától 2009. január 31.napjáig terjed. 
 
Jelen megbízási szerzıdés 2. pontjában rögzített feladatok elvégzésének határideje: 
2/A téma teljesítési határideje 2008. február 29. napja, míg  
2/B téma teljesítésének ideje folyamatos, jelen szerzıdés mindkét fél általi aláírásának 
napjától 2009. január 31. napjáig teljesíthetı.  

 
 
5.  Pénzügyi feltételek, díjazás: 
 
A. Stratégiai Forrásteremtési Terv készítése 
 A Megbízott kijelenti, hogy a Stratégiai Forrásteremtési Terv elkészítését a jelen Megbízási 

Szerzıdés 1. pont B témájában vállat feladat elıfeltételeként alapvetı fontosságúnak tartja, 
így annak elkészítése beépítésre kerül jelen Megbízási Szerzıdés 1. pont B témájának 
feltételei közé. 

B. Pályázatfigyelés, pályázatírás, forrásteremtés. 
 

Megbízott számlavezetı pénzintézetének megnevezése:……………………………………. 
Megbízott számlaszáma: ……………………………………………………………………. 
 
A Megbízottat a fentiekben rögzített tevékenységek elvégzéséért az alábbi részletezés szerinti 
díjazás illeti meg: 
Megbízó Megbízottnak a Stratégiai Forrásteremtési Terv elkészítéséért, valamint pályázatírás, 
pályázatfigyelés és forrásteremtés elvégzéséért nettó 5.000.000.-Ft (azaz ötmillió forint) + 20 
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% ÁFA, összesen bruttó 6.000.000.-Ft (azaz hatmillió forint) megbízási díj megfizetésére 
köteles. /A tevékenység SZJ száma 74.14.20./ 
 
A megbízási díj 5 részletben kerül kiegyenlítésre, melyrıl Megbízott részszámlákat állít ki. Az 
utalás elıfeltétele a Megbízó által elfogadott és aláírt Teljesítés Igazolás. 
Jelen szerzıdésnek mindkét fél általi aláírásának napját követı 30 napon belül, számla 
ellenében 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) + 20% ÁFA, azaz összesen bruttó 1.200.000 Ft 
(azaz egymillió kettıszázezer forint) kerül átutalásra. A fennmaradó összeg átutalása 
negyedéves felbontásban (ápr. 15., júl. 15., okt. 15., 2009. jan. 31.) egyenlı mértékben (1-1 
millió Ft+ÁFA) történik meg. 

 
Megbízott vállalja, hogy jelen Megbízási Szerzıdés 1. pont B témájának megvalósítása 
érdekében Békés városban projektirodát hoz létre, ahol 1 fı - lehetıség szerint - helyi 
illetıségő munkatársat teljes munkaidıben foglalkoztat. 
A projektiroda infrastruktúrát, telekommunikációs és infokommunikációs ellátottságot jelent. 
A munkatárs munkabérének finanszírozása a Megbízott, a projektiroda helyiségének 
biztosítása Megbízó kötelessége, míg az infrastruktúra biztosításával kapcsolatosan felmerülı 
költségekrıl - beleértve a felmerülı rezsidíjak átvállalását is – Szerzıdı Felek külön 
szerzıdésben rendelkeznek. 
 
Szerzıdı felek megállapodnak, hogy nyertes pályázatban elszámolható közbeszerzés 
lefolytatásának szükségessége esetén Megbízott annak lebonyolítását is vállalja, melyrıl 
esetileg a Szerzıdı Felek külön megállapodás keretében fognak megállapodni. 
 
 

6.  Jogvédelem 
 
6.1. A Megbízott a megbízás teljesítése során a Megbízótól kapott információkat bizalmasan, 

„üzleti titok”-ként kezeli. A Megbízott a tudomására jutott információkat csak a megbízás 
teljesítésének céljából használhatja fel, csak a munka folyamatában résztvevı személyeknek 
és szervezeteknek adhatja át, a feladat teljesítéséhez szükséges mértéken túl más célra nem 
használhatja fel. 

 
6.2. Amennyiben a Megbízott a feladat teljesítése során jogvédett szellemi alkotást kíván 

felhasználni, erre elızetesen köteles felhívni a Megbízó figyelmét. A felhasználásra csak a 
Megbízó hozzájárulásával kerülhet sor. 

 
 
7.  Megbízás teljesítése: 

 
7.1. A Megbízott vállalja, hogy a jelen szerzıdés szerint elvégzendı tevékenységét az ilyen típusú 

munkáknál elvárt szakmai követelmények szerint készíti el, a munkaköri kiértékeléseken 
elhangzott észrevételeket figyelembe veszi, és az esetlegesen szükséges módosításokat a 
Megbízó által megjelölt határidıre elvégzi. 

 
 
 
7.2. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megbízási szerzıdés tárgyát képezı, az 1/A. 

pontban rögzített Stratégiai Forrásteremtési Tervet a teljesítési határidı (2008. február 29.) 
lejártát megelızıen 8 munkanappal bemutatja a Megbízónak véleményezés, elızetes vizsgálat 
céljából. Amennyiben a Megbízott által készített terv nem felel meg a Megbízó által 
támasztott követelményeknek (2/A.), úgy határidı kitőzésével Megbízó hiánypótlásra adja 
vissza a dokumentációt. Megbízott a kitőzött határidın belül köteles a Megbízó által feltárt 
hibákat kijavítani, hiányosságokat pótolni. Ha Megbízott nem tesz eleget elıbbi 
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kötelezettségének, Megbízónak jogában áll harmadik féllel a hibákat kijavíttatni, és annak 
költségeit a Megbízottra hárítani. 

 
Megbízó csak a fentiekben rögzített megfelelés esetén fogadja el a teljesítést, tekinti azt 
szerzıdésszerőnek, és állít ki teljesítés igazolást. 

 
 
8. Jogviták rendezése 

Szerzıdı felek megállapodnak, hogy a jelen szerzıdéssel létrejött jogviszonyból esetlegesen 
felmerülı jogvitájukat elsıdlegesen békés úton, egyeztetı tárgyaláson rendezik. Szerzıdı 
felek megállapodásuk hiánya esetére, bármely jogvita eldöntése érdekében kikötik a Békési 
Városi Bíróság vagy a Békés Megyei Bíróság – a per tárgyának értékétıl függıen – 
kizárólagos illetékességét. 

 
 
9. Megszőnés 

A szerzıdés megszőnésének eseteit a Ptk. 319.§-323.§-ai, és a 481.§-483.§-ai rögzítik. 
 
 
10.    Egyéb 

Szerzıdı felek kijelentik, hogy Megbízó magyarországi jogi személy, Megbízott 
Magyarországon bejegyzett jogi személy, szerzıdéskötési képességük korlátozva nincs és 
ezen szerzıdés megkötését akadályozó körülményrıl nincs tudomásuk. 

 
A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk. XI. fejezetében foglaltak, 
valamint az egyéb vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 
Alulírott szerzıdı felek jelen megbízási szerzıdést közös elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezıt helybenhagyólag írták alá. 
 
Készült, Békés, 2008. február 1. napján 
 
 
 
Békés, 2008. február …napján    Budapest, 2008. február … napján 
 
 
               
Izsó Gábor polgármester    Pál Attila ügyvezetı 
Békés Város Önkormányzata    Európa Universitas Kft. 
Megbízó       Megbízott 

 


