83/2018. (III. 19.) Kt. határozat melléklete
„PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
ír ki a Budapest Főváros XVII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok részére, az alábbi feladatok
megvalósításának támogatására:
-

a nemzetiség helyi történetének, hagyományainak feltárása, feldolgozása, dokumentálása,
a nemzetiség történetét, hagyományait bemutató kiállítás megrendezése,
a nemzetiségi hagyományok megőrzése, folytatása érdekében önszerveződő közösségek és
nemzetiségi osztályok diákjai tanórán kívüli tevékenységének támogatása,
művészeti, kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása Rákosmentén,
a nemzetiségek nemzeti ünnepeinek, történelmük jelentősebb évfordulóinak megünneplése,
hagyományőrző táborok szervezése, megvalósítása Rákosmentén,
Rákosmente testvérvárosaival folytatott nemzetiségi kapcsolattartás,
nemzetiségi beilleszkedést segítő programok szervezése, ismeretterjesztő előadások a
nemzetiség történetéről

Az elbírálás során előnyt élveznek a Rákosmente testvérvárosaival folytatott nemzetiségi
kapcsolattartásra irányuló, valamint Rákosmentén megvalósuló, folyamatos tevékenységet
tükröző, sokakat érintő, a közösségek összekovácsolását elősegítő pályázatok.
A pályázati célokat, a programokat 2018. január 1. napjától 2019. március 31. napjáig lehet
tervezni.
A pályázatban a pályázott feladattal kapcsolatban az alábbiakat kell ismertetni:
-

a feladat részletes leírását, programját,
a tervezett megvalósítási idejét, helyét,
a rendezvényen résztvevők tervezett létszámát,
a részletes költségtervét,
a pályázott önkormányzati támogatás összegét.

A pályázatok elkészítésével, a pályázati célok megvalósításával (szervezés, közreműködés)
összefüggően felmerülő személyi jellegű kifizetések és azok járulékai nem számolhatók el.
A pályázathoz mellékelni kell a nemzetiségi önkormányzat határozatát arra vonatkozóan, hogy a
nemzetiségi önkormányzat a pályázaton részt kíván venni, a pályázatát benyújtja.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal I. emelet 126. számú irodájában kell benyújtani két eredeti
példányban (munkanapokon, külön-külön lezárt borítékban).
A borítékokon fel kell tüntetni: „Nemzetiségi önkormányzat pályázata”
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26. hétfő 1700 óra.”
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85/2018. (III. 19.) Kt. határzat melléklete

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
(képviseli: Riz Levente polgármester, adószám: 15735801-2-42, székhely: 1173 Budapest, Pesti út
165.) mint „Megbízó”,
másrészről a Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Fehér Károly ügyvezető:, Cg: 01-09685488, adószám: 11963808-2-42, székhely: 1173 Budapest, Gyökér utca 20.) mint „Megbízott”,
továbbiakban együtt „Szerződő Felek”, vagy „Felek” között alulírott helyen és időben az
alábbi feltételekkel:
1. Megbízó - mint a Megbízott gazdasági társaság 100 %-os tulajdonosa – a Képviselőtestület 85/2018. (III. 19.) Kt. határozatának megfelelően a Rákosmente Kft. és Budapest
Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között megkötött megállapodás 5.
számú melléklete, mint keretszerződés alapján – megbízza Megbízottat a 2. pontban
részletezett feladatok elvégzésével.
2. Megbízott jelen szerződés keretében meghatározott projektmenedzseri vagy lebonyolítói
feladatokat 2018. április 1. napjától kezdődően 2019. március 31-ig látja el.
2.1 Minden olyan 2018-ban előkészítésre kerülő európai uniós vagy egyéb forrásból
származó projekt menedzsmenti feladatait a 2.2. pontban meghatározottak, valamint a
Megbízó által a kiíró szervezetekkel megkötendő Támogatási Szerződésben
foglaltaknak megfelelően, amelyekre az adott projekt még nem biztosít elszámolható
projektmenedzsment díjat.
2.2 Minden olyan európai uniós vagy egyéb forrásból elnyert projekt teljes
megvalósításának és fenntartásának projektmenedzselését vagy lebonyolítását, amelyre
az adott projekt nem, vagy már nem biztosít elszámolható projektmenedzsment díjat,
de a feladatokat az adott projekt Támogatási Szerződése alapján a Megbízott látja el az
alábbiak szerint.









a megvalósítás során felmerülő feladatok megtervezését
a projektben vállalt nyilvánossággal és tájékoztatással kapcsolatos feladatok
koordinálását
adatszolgáltatást a projekt könyvvizsgálatához
a Kedvezményezett külső kommunikációjához történő adatszolgáltatást
a menedzsment feladatok ellátásához szükséges szolgáltatások beszerzését, mely
kapcsán lebonyolítja a beszerzést, megköti a szerződést, illetve kapcsolatot tart a
vállalkozókkal
a pályázati forrás felhasználáshoz kapcsolódó jelentések elkészítését, elszámolások
összeállítását, a támogatás elszámolásnak megfelelő nyilvántartás vezetését,
kapcsolattartást a Közreműködő Szervezettel, illetve a támogató szervezet
képviselőjével
a projekt lezárásához kapcsolódó feladatok ellátását
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a feladat elvégzése kapcsán különböző partnerekkel való folyamatos egyeztetést és
a teljes projekt-megvalósítási tevékenység koordinálását
a projekt fenntartási időszakával összefüggő menedzsment feladatok ellátását,
ideértve az időszaki beszámolók, jelentések elkészítését és határidőben történő
benyújtását
a projekt végrehajtása által érintett, a Megbízó vagyongazdálkodásért felelős
szervezeti egységével való egyeztetéseket

2.3 A lezárásra került, fenntartási szakaszban lévő európai uniós pályázatok:









„Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén” című, KMOP-5.1.1/C-09-2f2011-0002 regisztrációs számú,
„Gólyafészek Bölcsőde kapacitásnövelő bővítése Rákosmentén” című, KMOP4.5.2-11-2011-0003 azonosítószámú;
„A Hétszínvirág Óvoda tagóvodájának férőhelybővítése a Helikopter lakóparkban
Rákosmentén” című, KMOP-4.6.1-11-2012-0021 azonosítószámú;
„Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése” című, KEOP-5.5.0/A/122013-0282 azonosítószámú;
„Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítása” című, KEOP-5.5.0/B/122013-0178 azonosítószámú;
„Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium részleges energetikai fejlesztése”
című, KEOP-5.7.0/15-2015-0007 azonosítószámú;
„A Budapest XVII. kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és
Gimnázium energetikai korszerűsítése” című, KEOP-5.7.0/15-2015-0008
azonosítószámú, valamint a
„Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Ferihegyi úti Szakrendelő épületének
energetikai korszerűsítése” című, KEOP-5.7.0/15-2015-0009 azonosítószámú
pályázat.

A felsorolt, már megvalósított projektek vonatkozásában a projektekben elért
eredmények és indikátorok fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségeinek
teljesítése kapcsán végzendő feladatok:
 az indikátorok ellenőrizhetőségében való részvétel
 a Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás
 a Közreműködő Szervezet esetleges ellenőrzési igényei szerint az ellenőrzési
munka támogatása, az ezzel kapcsolatos adatok és dokumentumok biztosítása
 az éves fenntartási jelentések elkészítése, a Közreműködő Szervezet helyszíni
szemléjének támogatása
2.4 Az Önkormányzat igénye és külön Megbízási szerződése szerinti műszaki ellenőri
vagy szakértői feladatok ellátása.
3. Megbízott a 2.1.-2.3. pontokban szereplő feladatok esetén a Megbízó nevében jár el, és
szükség szerint, valamint a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően a Megbízó nevében
tesz jognyilatkozatot.
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4. A Megbízott feladatai ellátása során jogosult harmadik személyt igénybe venni, a harmadik
személy eljárásáért a Megbízott a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően úgy felel,
mintha saját maga járna el.
5. Megbízott a feladatait – a mindenkor hatályban lévő jogszabályok és a Megbízó irányadó
szabályzatait figyelembe véve – a kiemelt projekt tervezési útmutatónak, a mindenkor
érvényben lévő támogatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően köteles
ellátni. Szerződő Felek kötelesek a projekt megfelelő végrehajtása érdekében minden
lényeges körülményről, esetlegesen beállott változásról egymást haladéktalanul
tájékoztatni, de ettől függetlenül a tájékoztatást legkésőbb 8 napon belül írásban is
kötelesek a másik fél kapcsolattartásra kijelölt szervezeti egységéhez eljuttatni.
6. Megbízó a Megbízott jelen szerződésbe foglalt tevékenységét a szerződés fennállása alatt
rendszeresen ellenőrzi, amely rendszeres pénzügyi és szakmai kontrollt jelent. Megbízott a
Megbízó által folytatott ellenőrzést támogatni köteles.
7. Megbízottat a jelen szerződésből eredő feladatok ellátásáért, a projektmenedzsment
tevékenység ellenértékeként a jelen szerződés teljes időtartamára mindösszesen
36.864.000.- Ft + ÁFA, azaz harminchatmillió-nyolcszázhatvannégyezer forint és az azt
terhelő Általános Forgalmi Adó megbízási díj illeti meg. A megbízási díjat Megbízott a
jelen megbízás teljes időtartamára vonatkozóan havi egyenlő összegű bontásban, azaz
havi 3.072.000.- Ft + ÁFA számlázási ütemezés szerint jogosult kiszámlázni Megbízott
felé. A megbízási díj a Megbízottnak akkor jár, ha e szerződésből eredő feladatait az
elvárható legnagyobb gondossággal látja el, és a megbízási díj összegéről Megbízott arra
felhatalmazott képviselője által aláírt teljesítési igazolást követően kiállított számlát a
Megbízó felé 2 eredeti példányban benyújtja. Megbízó a megbízási díjat a számla
kézhezvételét követő 15 napon belül a Megbízott OTP Bank Nyrt-nél vezetett 1171700920193371 számú számlájára történő átutalással teljesíti.
8. Megbízott eljárása során a Megbízó köteles biztosítani a feladatok és szolgáltatások
teljesítéséhez szükséges adminisztratív és logisztikai támogatást (meglévő terv- és
technológiai dokumentációk, műszaki leírások, specifikációk és adatbázisok rendelkezésre
bocsátása, folyamatos tájékoztatás nyújtása a szerződés tárgyát érintő körülményekről, a
beszerzések megvalósításában érintett szakemberek és szervezeti egységek
együttműködésének biztosítása, irat-betekintési jog). A szerződés teljesítése során a felek
folyamatos együttműködésre, a szükséges információk soron kívüli nyújtására kötelesek.
9. Megbízó részéről a szerződés teljesítése során kapcsolattartásra jogosult és utasítási
jogkörrel rendelkezik:
Név:
Riz Levente
Tel.:
253-3306; 253-3398
e-mail: riz.levente@rakosmente.hu

polgármester
Fax: 253-3313

Név:
Horváth Tamás
Tel.:
253-3302
e-mail: horvath.tamas@rakosmente.hu

alpolgármester
Fax: 253-3313
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Megbízott részéről a szerződés teljesítése során kapcsolattartásra jogosult:
Név:
Szilniczky-Erőss Gyula
fejlesztési igazgató
Tel.:
06/70-442-1820
e-mail: szilniczky-eross.gyula@rakosmente.hu
10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.
11. Szerződő Felek jelen szerződést kölcsönösen átolvasták, értelmezték, és azt, mint
szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Kelt: Budapest, 2018. év március hó ….

______________________________
Riz Levente
polgármester
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata
Megbízó

______________________________
Fehér Károly
ügyvezető
Rákosmente Kft.
Megbízott

Záradék: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
jelen szerződést a 85/2018. (III. 19.) Kt. határozatával jóváhagyta.
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