EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről az
ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszáma: 07-09-026602
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. II. em.
Adószáma: 25462166-2-07
KSH statisztikai számjele: 25462166-7022-572-07
Rövidített neve: ALBENSIS Nonprofit Kft.
Képviseli: Turiné Menczel Andrea ügyvezető
(a továbbiakban: Együttműködő Szervezet)
másrészről
………………………………
Székhelye: …………………..
Adószáma: …………………..
KSH statisztikai számjele: ….
Képviseli: ……………………
(a továbbiakban: Települési Önkormányzat)
(a továbbiakban az ALBENSIS Nonprofit Kft. és a Települési Önkormányzat együttesen: „Felek”)
között az alulírott helyen és napon, az alábbiakban rögzített feltételek szerint:
I. Preambulum
1.1. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet)
alapján a megyei önkormányzat a területén található települési önkormányzatok Európai Uniós
forrásokat is felhasználó projektjei előkészítésében és megvalósításában kiemelt szereppel rendelkezik.
A Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.8.2.3. pontja a következőt rögzíti: „A megyei önkormányzat – a
megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül – a területén található települési önkormányzatok
és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában
található települési önkormányzatok esetében is, e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból
megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének, valamint a 3.12.1.
pontban foglalt további tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat
kéri.”
1.2. A Fejér Megyei Önkormányzat az 1.1. pontban meghatározott tevékenység ellátása érdekében,
tekintettel a Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.8.2.1. pontjában foglalt felhatalmazásra 100%-ban a Fejér
Megyei Önkormányzat tulajdonában álló nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapított ALBENSIS
Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven.

1.3. A fenti jogszabály alapján az Együttműködő Szervezet projektmenedzsmenti feladatokat, továbbá a
Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.12.1. pontban foglalt további feladatokat láthat el a települési
önkormányzatok projektjeiben. Ezen tevékenységek a Korm. rendelet szerint:
Tevékenység megnevezése
Pályázati dokumentáció összeállítás, projekt-előkészítés, tervezés (jogszabályban, illetve
felhívásban megkövetelt környezeti, fenntarthatósági hatástanulmányok, megvalósíthatósági
tanulmányok elkészítése, beruházást tartalmazó projekteknél műszaki, kivitelezési tervek
elkészítése
Közbeszerzési eljárások bonyolítása
Ingatlanvásárlás bonyolítása
Terület-előkészítés
Műszaki ellenőri szolgáltatás
Projektmenedzsmenti feladatok elvégzése
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
Könyvvizsgálat biztosítása

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Továbbá jellemzően az alábbi feladatok ellátását jelenti:
-

-

kapcsolattartás a közreműködő szervezetekkel,
projekt teljesítési dokumentáció összeállítása,
pályázattal kapcsolatos elszámolások és pénzügyi beszámolók elkészítése,
pénzügyi elszámolások, kifizetések ellenőrzése a támogatási szerződés mellékletét képező
költségvetéshez képest, valamint az EU, illetve egyéb más forrás szabályainak és
költségvetéseinek megfelelően,
előrehaladási jelentések készítése a hatóságok számára,
változásjelentések és támogatási szerződés módosítások összeállítása,
záró pénzügyi és szöveges jelentések készítése,
részvétel a helyszíni ellenőrzéseken,
egyéb szakértői tevékenységek összehangolása,
koordináció, kommunikáció a megrendelővel, a partnerekkel, fő- és szakhatóságokkal.

Fentiek előrebocsátását követően a Felek az alábbi megállapodást kötik:
II. A Megállapodás tárgya:
2.1. Felek jelen megállapodás aláírásával kifejezik együttműködési készségüket a Települési
Önkormányzatnak a Kormányrendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló fejlesztési
projektjei előkészítésében és megvalósításában.
2.2. Felek jelen megállapodás aláírásával vállalják, hogy minden projekt esetén külön egyedi
szerződésben rendezik az együttműködés konkrét kereteit.
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Az együttműködés keretében:
2.3. Az Együttműködő Szervezet vállalja, hogy:
-

-

a települési önkormányzat részére rendszeresen tájékoztatást ad a honlapján a megjelenő
pályázati lehetőségekről,
a települési önkormányzat megkeresése alapján konzultáció keretében tájékoztatást ad konkrét
pályázatokra vonatkozóan,
a települési önkormányzat kérése esetén – egyedi szerződés megkötése után - megfelelő
felkészültséggel rendelkező szakmai közreműködőket biztosít a projekt előkészítési,
megvalósítási tevékenységeinek végrehajtására,
ellátja az együttműködés szakmai irányítását az egyedi szerződésben rögzítettek szerint.

2.4. A Települési Önkormányzat vállalja, hogy:
-

a 2014-2020-as időszakhoz kapcsolódó Európai Uniós forrásokat is felhasználó projektjeinek
előkészítése és végrehajtása során igénybe veszi az Együttműködő Szervezet segítségét a
projektmenedzseri, valamint a Korm. rendelet 3.12.1. pontban foglalt további tevékenységek - a
települési önkormányzat döntése alapján a teljes tevékenységre vagy egyes feladatokra
vonatkozóan - ellátására, melyre vonatkozólag minden projekt esetén külön szerződés születik
az együttműködés kereteiről.

-

saját hatáskörében folyamatosan vizsgálja, hogy a mely pályázati kiírás kapcsán kíván
projektet indítani, amennyiben úgy ítéli meg, hogy megfelel a pályázati kiírás szerinti
feltételeknek, vállalja, hogy olyan időben keresi meg az Együttműködő Szervezetet az egyedi
szerződés megkötése érdekében, hogy ésszerű határidő álljon a rendelkezésére a pályázatra
jelentkezésre, a konzultációkra, dokumentációs anyag összeállítására. Abban az estben, ha
ezen szabályt a Települési Önkormányzat nem tartja be, úgy az Együttműködő Szervezetet a
késedelemért felelősség nem terheli.

-

a szükséges információk időben történő rendelkezésre bocsátásával segíti az Együttműködő
Szervezet munkáját, egyúttal a Települési Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az
Együttműködő Szervezet már a projekt kezdeti fázisában is aktívan közreműködjön. Ennek
keretében figyelemmel kísérje, projektmenedzseri szempontból azt, segítse olyan módon való
kialakítását, hogy a végrehajtás során minél kisebb legyen a problémák száma, felbukkanásának
esélye.

III. Vegyes rendelkezések
Együttműködő felek szakmai kapcsolattartónak az alábbi személyeket jelölik ki:
3.1. Az Együttműködő Szervezet részéről:
………………………………………..
telefon: ………………………………..
e-mail: ………………………………..
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3.2 A Települési Önkormányzat részéről:
………………………………
telefon: ………………………
e-mail: ………………………
3.3. Jelen, határozatlan időre szóló Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor azt a Felek
mindegyike aláírta.
3.4. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
3.5. Az Együttműködő Szervezet nyilatkozza, hogy belföldön cégjegyzékbe jogerősen bejegyzett
gazdasági társaság, amely nem áll csőd-, felszámolási, illetve végelszámolás hatálya alatt, vele szemben
kényszertörlési eljárás nincs folyamatban. Az Együttműködő Szervezet képviselője kijelenti, hogy a
jelen megállapodás érvényes megkötésére az általa képviselt társaság nevében jogosult, illetőleg az
aláírásnak belső szabályzatai alapján akadálya nincsen.
3.6. A Települési Önkormányzat képviselője kijelenti, hogy a jelen megállapodás érvényes megkötésére
jogosult, illetőleg az aláírásnak belső szabályzatai alapján akadálya nincsen.
3.7. Felek törekednek arra, hogy a jelen megállapodással, annak értelmezésével, teljesítésével, illetve a
jelen jogviszonyukkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket és a későbbiekben
esetlegesen eltérő álláspontjukat jóhiszeműen, egymás között ésszerű rövid időn belül rendezzék. A
felek saját érdekkörükön belül és a mindenkori jogszabályi keretek között megtesznek minden
intézkedést annak érdekében, hogy a vitás kérdés lehetőleg peren kívül elintézhető legyen.
Felek jelen négy oldalból álló Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt négy eredeti
példányban jóváhagyólag írták alá.
Felek nyilatkozzák, hogy a megállapodás kettő példányát átvették.
Székesfehérvár, 2016. …..hó ….nap
…………………………
ALBENSIS Nonprofit Kft.
képv.: Turiné Menczel Andrea
ügyvezető

…………………………
képv.: …………………….
polgármester
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