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Az előkészítésben közreműködött:
Szászi Tamás osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS
a PM_CSAPVIZGAZD_2018 pályázat pályázatírói díjrészletéről és
projektmenedzsment feladatok ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 162/2018 (XII.13.) ÖKT sz. határozatában úgy döntött, hogy Aszód, Déliterület felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítményeinek fejlesztésével indulni kíván a PM_
CSAPVÍZGAZD_2018 pályázaton és felkérte a polgármestert, hogy a pályázat előkészítésére
és a pályázat benyújtására a legjobb ajánlatot tevő Pro Régió Kft.–vel a megbízási szerződést
kösse meg.
A 2018. decemberében beérkezett ajánlatok a következők voltak:
(1. rész: pályázat benyújtása, 2. rész: nyertes pályázat esetén, Menedzsment: nyertes pályázat
esetén projektmenedzsment ellátása)
1. M.T. Hardy Kft. (2740, Abony, Tamási Áron utca 4-6.): bruttó
1. rész: 635.000.2. rész: 13.081.000.Menedzsment: 8.636.000.2. Pro Régió Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17.):
bruttó
1. rész: 254.000.2. rész: 12.000.000.- *
Menedzsment: 7.894.735.- **
3. ECRS Magyarország Kft. (H-1027 Budapest, Margit krt. 26.)
1. rész: 571.500.2. rész: 12.700.000.Menedzsment: 8.255.000.* de legfeljebb az elnyert támogatás 4%-ának megfelelő összeg.
** de legfeljebb a projekt összköltség 2,5%-ának megfelelő összeg.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Pro Régió Kft.-vel az ajánlatban szereplő bruttó
254.000 Ft összegben megköti a pályázatírásra a szerződést azzal, hogy a pályázat pozitív
elbírálása esetén a pályázatírói második díjrészletre a pontos összeg ismeretében a Képviselőtestület későbbi döntése szerint külön megállapodást kötnek.
Aszód Város Önkormányzat a Pro Régió Kft.-vel pályázatírásra kötött vállalkozási szerződés
8. pontjában kötelezettséget vállalt, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a Képviselőtestületének későbbi döntése szerint külön szerződést kötnek a projektmenedzsment feladatok
elvégzésére és díjazására is.

A projekt teljes költségvetése az alábbiak szerint épül fel:
A forrás megnevezése
A támogatási konstrukció keretében
igényelt támogatás
Saját forrás összege
- támogatást igánylő önereje
Projekt összes forrása (C=A+B)

összeg Ft
203 791 041 Ft
10 725 844 Ft
10 725 844 Ft
214 516 886 Ft

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2019. (I.21.) ÖKT. sz. határozatában döntött
az önerő fentiek szerinti biztosításáról.
A Magyar Államkincstár 2019. szeptember 16-i keltezésű, BMP-ÁPI/2503-4/2019
ügyiratszámú levelében tájékoztatta Aszód Város Önkormányzatát, hogy a benyújtott
PM_CSAPVIZGAZD_2018/62 számú pályázatára 203.791.041 Ft vissza nem térítendő
támogatást ítélt meg.
Árajánlata alapján a Pro Régió Kft-t 12.000.000 Ft, de legfeljebb az elnyert támogatás 4%-a
illeti meg a pályázatírás második díjrészleteként, ez jelen esetben 203.791.041 x 0,04 = bruttó
8.151.642 Ft.
Fentiek ismeretében a pályázatírói második díjrészlet mértéke: 6.418.616 Ft + 1.733.026 Ft
ÁFA = bruttó 8.151.642 Ft.
A pályázatírás a projektelőkészítés költségei között a pályázat terhére elszámolható a teljes
projektköltség 5 %-áig, azaz bruttó 10 725 844 Ft-ig.
A második díjrészlet ismeretében szükséges a pályázatírásra kötött vállalkozási szerződés
kiegészítése a díj mértékével. Az aláírt vállalkozási szerződés és a szerződés kiegészítés
tervezete jelen előterjesztés mellékletét képezik.
A vállalkozási szerződés 8. pontja értelmében a „Szerződő felek megállapodnak, hogy a
pályázat pozitív elbírálása esetén a Megrendelő Képviselő-testületének későbbi döntése szerint
külön szerződést kötnek a projektmenedzsment feladatok elvégzésére és díjazására.”
A korábban elfogadott árajánlat alapján a Pro Régió Kft. a pályázat projektmenedzsment
feladatait bruttó 7.894.735.Ft fejében, vállalta azzal a kitétellel, hogy a projektmenedzsment
díja nem lehet nagyobb a projekt összköltségének 2,5 százalékánál, ez jelen esetben
214.516.886 x 0,025 = 5.362.922 Ft.
Fentiek ismeretében a projektmenedzsment díja összesen: 4.222.773 + 1.141.149 = bruttó
5.362.922 Ft.
A projektmenedzsment feladat ellátásának díja a pályázat terhére elszámolható a teljes
projektköltség 2,5 %-áig, azaz bruttó 5 362 922 Ft-ig.
A támogatói okirat kiállításához néhány projektmenedzseri feladat már adódott, mint például
adatok és dokumentumok rögzítése a pályázati felületre, így javaslom a mellékelt megbízási
szerződés mielőbbi megkötését a projektmenedzsment feladatok ellátására, a pályázathoz
kapcsolódó adminisztratív feladatok gördülékeny elvégzésének érdekében.

Határozati javaslat 1.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
pályázatírói díjrészlet ismeretében – bruttó 8.151.642 Ft – a Pro Régió Nonprofit Kftvel (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17. A. ép. 3. em. adószám: 20742164-2-42)
PM_CSAPVIZGAZD_2018/62 pályázat pályázatírására kötött vállalkozási szerződés
kiegészítésének aláírására.
Pályázatírás költségei: PM_CSAPVIZGAZD_2018/62 pályázat „Projekt-előkészítési,
tervezési költségek” soron elszámolható, a fedezet biztosított.
Határozati javaslat 2.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a PM_CSAPVIZGAZD_2018/62 pályázat Projektmenedzsment feladatainak
ellátására a megbízási szerződést a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Pro Régió
Nonprofit Kft-vel (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17. A. ép. 3. em. adószám:
20742164-2-42) bruttó 5.362.922 Ft összegben megkösse.
Projektmenedzsment
költségei:
PM_CSAPVIZGAZD_2018/62
„Projektmenedzsment” soron elszámolható, a fedezet biztosított.

pályázat

Aszód, 2019. december 4.

Melléklet:
 Vállalkozási szerződés - Pályázatírásra
 Vállalkozási szerződés kiegészítésének tervezete
 Megbízási szerződés tervezet – Projektmenedzseri feladatok ellátására

dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Látta:
dr. Ballagó Katalin
jegyző

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött az alulírott helyen és napon egyrészről
Aszód Város Önkormányzata (székhelye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. adószáma: 15730435-2-13,
statisztikai szám: 15730435-8411-321-13, aláírásra jogosult képviselője: dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester), mint Megbízó,
másrészről
a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-910372, adószáma: 20742164-2-42, székhelye: 1146 Budapest,
Hermina út 17., törv. képv.: Varga Tamás, ügyvezető igazgató) mint Megbízott,
– a Megbízó és a Megbízott a továbbiakban együtt: Felek – között, az alábbi tartalommal:

Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy Megbízó Aszód Város Önkormányzat képviselőtestületének ……/2019. (XII.11.) ÖKT. sz. határozatában döntött arról, hogy a
PM_CSAPVIZGAZD_2018 azonosítószámú, „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén” című pályázati felhívással összefüggésben általános projektmenedzsment
feladatok ellátására szerződést kíván kötni. A döntés felhatalmazza a polgármestert a jelen
szerződés aláírására.
1.) A Megbízott kötelezettséget vállal a PM_CSAPVIZGAZD_2018 azonosítószámú, „Települések felszíni
csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének
támogatása Pest megye területén” című projekt megvalósítása során a projektmenedzsment
feladatok ellátására.
Megbízott által vállalt tevékenységek:
-

-

-

A projekt megvalósításának teljes körű koordinációja a projekt hatékony és sikeres
megvalósítása érdekében a projektidőszak időtartama alatt folyamatosan a Támogatási
Szerződésben és a projektre vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltaknak megfelelően;
A projekttel kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatok ellátása;
Folyamatos kapcsolattartás a támogató szervezettel, a közreműködő szervezettel
A projekt előrehaladási jelentések készítése;
A projekt pénzügyi helyzetének és a megvalósítás ütemtervének figyelemmel kísérése, kifizetési
kérelmek készítése, a projekt pénzügyi forrásfelhasználásnak ellenőrzése, különös tekintettel a
benyújtott számláknak a Támogatási szerződésben foglalt szakmai és pénzügyi feltételekhez
való illeszkedésének előzetes vizsgálatára;
Monitoring feladatok ellátása;
Rendszeres projekt értekezleteken való részvétel;
A megvalósításba bevont szereplőkkel folyamatos kapcsolattartás, valamint kapcsolattartás
biztosítása az egyes partnerek között;
A projekt zárásával kapcsolatos tevékenységek elvégzése, záró-dokumentáció, záró projektelőrehaladási jelentés elkészítése;
Dokumentálási, nyilvántartási feladatok elvégzése;
Ütemtervek aktualizálása.

2.) Jelen szerződés az aláírásával kezdődő hatállyal jön létre, és a felek kölcsönös teljesítésének
megtörténtével szűnik meg.

3.) A projekt során Megbízott, a jelen szerződés 1. pontjában szereplő feladatokat a Pályázati
támogatás elnyerése esetén a támogatói döntés kézhezvételét és jelen szerződés aláírását
követően kezdi meg, és a Támogatási Szerződésben szereplő ütemezés szerint a Záró PEJ
elfogadásáig látja el.
4.) A Megbízó a Megbízott által előkészített anyagokat véleményezi, a Megbízott a véleményezésnek
megfelelő anyagokat köteles véglegesíteni. A véleményezésre Megbízónak az átadástól számított
öt munkanap áll rendelkezésre, a határidő eredménytelen leteltét követő napon az előkészített
anyagot Megbízott véglegesnek tekinti.
5.) A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbízó a Megbízott szakmai javaslataival
ellentétes rendelkezések szerint hagy jóvá bármilyen szakmai anyagot, azért Megbízottat
semmiféle felelősség nem terheli.
6.) Felek megállapodnak, hogy egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban közlik. Szerződő felek
szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik az elektronikus úton (e-mail-en) és a faxon elküldött írásbeli
üzeneteket is. Kétség esetén mind az elektronikus levél, mind a levél, mind a fax esetében a küldő
felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére a küldeményt megküldte. Felek
ugyanakkor kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos
okiratokat (pl. teljesítési igazolás, nyilatkozatok, számla stb.) személyesen, illetve ajánlott,
tértivevényes levél útján juttatják el a címzett részére. A pályázati dokumentáció részét képző
eredeti dokumentumok nem kerülhetnek a Megbízotthoz, azok projektdossziéban való megőrzése
a Megbízó székhelyén a Megbízó feladata és felelőssége.
7.) Megbízott a teljesítése során jogosult más, szakértelemmel rendelkező személyek közreműködését
igénybe venni, azonban az általa igénybe vett személyek munkájáért akként felel, mintha az adott
munkát saját maga végezte volna.
8.) Megbízott jelen szerződés valamennyi feladatát a Felek akkor tekintik teljesítettnek, ha a3. pontban
meghatározott teljesítési határidő lejárt és a teljesítéskor a Megbízó a teljesítési igazolást ad ki. A
teljesítési igazolás kiállítására Megbízónak 8 nap áll rendelkezésére, a teljesítésigazolás kiállításának
Megbízott érdekkörén kívül eső okból történő elmaradása esetén, a szerződésben vállalt
tevékenységek a határidő lejártát követő 9. naptól teljesítettnek tekintendőek.
9.) Megbízott a szerződés teljesítése során köteles Megbízó utasításai szerint eljárni. Ha Megbízó
célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni.
A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Megbízott felelősséggel tartozik. Amennyiben
Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, Megbízott a szerződést
felmondhatja. Ha Megbízott ilyen esetben a szerződést nem mondja fel, Megbízó utasítása szerint,
Megbízó kockázatára köteles az utasítást végrehajtani, kivéve azokat, amelyek végrehajtása
jogszabályba ütközik.
10.) A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt Megbízott köteles a Megbízó
folyamatos rendelkezésére állni, és a Megbízó részére jelen szerződéshez kapcsolódóan
folyamatos támogatást nyújtani.
11.) A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és kapcsolattartásra a felek által
felhatalmazott személyek:



a Megbízó részéről:
a Megbízott részéről:

dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester
Dr. Gordos Tamás szakmai igazgató

A Megbízó részéről a teljesítési igazolás kiállítására jogosult személy: dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester.
12.) Megbízottat a Megbízótól az 1. pontban meghatározott feladatok ellátásáért 4.222.773,- Ft + ÁFA
megbízási díj illeti meg. A megbízási díjról Megbízott az alábbiak szerint jogosult számlát kiállítani:
• a megbízási díj első, 2.111.387,- Ft + ÁFA összegű díjrészletéről 2020. november 30. napjáig
kerül a számla kiállításra,
• a megbízási díj második, 2.111.386,- Ft + ÁFA összegű díjrészletéről 2021. május 31. napjáig
kerül a számla kiállításra.
Megbízott a megbízási díjról, illetve annak részleteiről a fentiek szerint számlát állít ki, amelyet
megküld Megbízó részére. Megbízó a megbízási díjrészleteket a számla kézhezvételétől számított
15 napon belül, a Megbízott Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-0000000080353667számú bankszámlájára teljesíti átutalás útján.
A Megbízó vállalja, hogy a fenti fizetési kötelezettsége késedelmes teljesítése esetén a késedelmes
összeg után, a késedelem időtartamára a Megbízott részére a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében
meghatározott mértékű kamatot fizet késedelmi kamatként.
A Megbízó nyilatkozatot ír alá, amellyel igazolja a munka teljesítését és elfogadását. A
teljesítésigazolás aláírására Megbízó képviselője vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.
13.) A Megbízó kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett szervezet, míg a Megbízott kijelenti, hogy
Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amelyek önálló felelősséggel tartoznak
kötelezettségeik teljesítéséért. Szerződő felek kijelentik, hogy egyikük sem áll csőd-, felszámolási,
illetve végelszámolási, vagy bármely egyéb, megszüntetésre irányuló eljárás, továbbá
adósságrendezési eljárás alatt.
Megbízott a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja alapján
kijelenti, hogy a törvény erejénél fogva átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel arra, hogy
olyan gazdálkodó szervezet, amelyben a Fővárosi Önkormányzat és Pest Megye Önkormányzata
együttesen 100 %-os részesedéssel rendelkezik.
14.) Szerződő felek a jelen szerződést csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.
Szerződő felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kötelesek kölcsönösen együttműködve
eljárni. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során
tudomásukra jutott tényeket, adatokat és más bizalmas információkat üzleti titokként kezelik.
Szerződő felek a jelen szerződés teljesítése során, és azt követően is kötelesek egymás jó hírét
megőrizni, továbbá a vállalkozás teljesítése során egymásról tudomásukra jutott adatokat,
tényeket, üzleti titkokat és más bizalmas információkat a jelen szerződés megszűnése után is
harmadik személy tudomására csak az érintett fél előzetes, írásos hozzájárulásával hozhatják.
15.) A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést a felek egyike sem jogosult ún. rendes
felmondással megszüntetni. Szerződő felek ugyanakkor a másik félhez intézett egyoldalú
nyilatkozattal jogosultak a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos
szerződésszegése esetén, illetőleg Megbízott a 9.) pont második bekezdésében rögzített esetben
is. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megbízó részéről különösen, ha a Megbízó a megbízási

díjat, vagy annak bármely részletét határidőre nem fizeti meg, illetőleg ha a Megbízó
együttműködési kötelezettségét oly mértékben szegi meg, amely a határidőre történő teljesítést
veszélyezteti, vagy kizárja, illetőleg, ha a 13.) pont első bekezdésében körülírt esetek valamelyike
bekövetkezik.
16.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés írásban, közös megegyezéssel bármikor
megszüntethető. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott, az általa a szerződés bármilyen
jogcímen történő megszüntetéséig teljesített szolgáltatásokért díjazásra jogosult (ennek mértékét
felek az elszámolás alkalmával, a Vállalkozó által teljesített szolgáltatásokkal arányban állapítják
meg), amely a jelen szerződés megszüntetésétől számított 30 napon belül esedékes.
17.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók.
Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelennek
bizonyulna, a megállapodás egyéb részét továbbra is érvényesnek tekintik, kivéve, ha az
érvénytelen rész hiányában a megállapodást nem kötötték volna meg. Az érvénytelen rész helyett
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
A Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és napon
jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2019. december 12.

.....................................................
Aszód Város Önkormányzata
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

.....................................................
Uti Csabáné
osztályvezető/ pü-i ellenjegyző

..................................................
PRO REGIO Nonprofit Kft.
Varga Tamás
ügyvezető igazgató

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE
amely létrejött az alulírott helyen és napon egyrészről
Aszód Város Önkormányzata (székhelye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. adószáma:
15730435-2-13, statisztikai szám: 15730435-8411-321-13, aláírásra jogosult képviselője: Dr.
Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester), mint Megrendelő,
másrészről
a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-910372, adószáma: 20742164-242, székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 17. A. ép. 3. em., törv. képv.: Varga Tamás,
ügyvezető igazgató) mint Vállalkozó,
– a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együtt: Felek – között, az alábbi tartalommal:
1.) Felek rögzítik, hogy közöttük 2019. január 10. napján vállalkozási szerződés jött létre
(továbbiakban: Szerződés) a PM_CSAPVIZGAZD_2018 azonosítószámú, „Települések
felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázati konstrukcióhoz
kapcsolódóan a támogatási kérelem összeállítására és benyújtására.
2.) Felek a Szerződés 7.) pontjában vállalt kötelezettségüknek eleget téve, Aszód Város
Önkormányzat képviselő-testületének ……/2019. (XII.11.) ÖKT. sz. határozatában kapott
felhatalmazás alapján közös megegyezéssel a Szerződés 6.) pontját az alábbi rendelkezéssel
egészítik ki:
„A 2.) pontban meghatározott feladatok eredményes ellátásáért Vállalkozót megilleti további
6.418.616,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjrészlet, amelyről a Vállalkozó a támogatói döntést
követően jogosult számláját a Megrendelő felé benyújtani. Megrendelő e megbízási díjrészletet
a számla kézhezvételétől számított 120 napon belül, a Vállalkozó Erste Bank Hungary Zrt-nél
vezetett 11600006-00000000-80353667számú bankszámlájára teljesíti átutalás útján.”
3.) A Szerződés jelen kiegészítéssel nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
Jelen okiratot a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, elolvasás és
megértés után saját kezűleg írták alá.
Budapest, 2019. december 12.

………………………………...
Aszód Város Önkormányzata
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

.................................................
Uti Csabáné
osztályvezető/ pü-i ellenjegyző

…………………………………….
PRO REGIO Nonprofit Kft.
Varga Tamás
ügyvezető igazgató

