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ELŐTERJESZTÉS 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 18-án tartandó 

nyilvános ülésére a DDRFÜ Nonprofit Kft-vel kötendő együttműködési 

megállapodásról     

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

     A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (7621 Pécs, Mária u. 

3.; a továbbiakban: Ügynökség) DDOP közreműködő szervezeti feladatai 2015. december 

31. napjával megszűntek, így az Ügynökség számára lehetővé vált a helyi projektekben 

való részvétel.  

     Az Ügynökség a területi tervezés, projekt fejlesztés és megvalósítás terén több évtizedes 

tapasztalattal rendelkező szervezet, amely a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. 

(XI. 5.) Korm. rendelet előírásaiban1 foglalt feltételeknek megfelel, tekintettel arra, hogy a 

DDRFÜ Nonprofit Kft. olyan gazdálkodó szervezet, amelyben a tulajdonos megyei 

önkormányzatok 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkeznek. 

     Az Ügynökség a helyi projektek előkészítése és megvalósítása során az alábbi 

tevékenységek megbízható, garantált elvégzését ajánlotta fel részünkre:  

1. Projekt-előkészítés, tervezés: jogszabályban, illetve felhívásban megkövetelt 

környezeti, fenntarthatósági hatástanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok 

elkészítése,  

2. Mérnök tanácsadás: a beruházást tartalmazó projekteknél műszaki, kivitelezési 

tervek elkészítésében való közreműködés, javaslattétel a pályázatokkal kapcsolatos 

sajátosságok figyelembevételére (elszámolás alapja: ráfordított idő). 

3. Projektjavaslat kidolgozás 

4. Pályázatírás 

5. Önkormányzat egyedi felkérése alapján: közbeszerzési eljárások lebonyolítása, 

6. Műszaki ellenőri szolgáltatás (elszámolás alapja: átalány - kiírási korlátok 

figyelembe vételével),  

7. Projektmenedzsment tevékenység, 

8. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása, 

9. Könyvvizsgálat. 

                                              
1272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet   5. számú mellékletét képező Nemzeti Szabályozás az elszámolható 

költségekről 2014-2020 programozási időszak című dokumentum 3. Elszámolható költségek részletes 

ismertetése részének 3.8.2. Közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírásai 
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     Az előterjesztéshez mellékelt keretmegállapodás alapján – az Önkormányzat erre 

irányuló egyedi, konkrét igénye esetén – az egyes projektjeinkhez kapcsolódó feladatokat 

külön megállapodás alapján az Ügynökség elvégezné az Önkormányzat részére.  

 

     Fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztés mellékleteként csatolt együttműködési 

keretmegállapodás aláírására a Tisztelt Képviselő-testület hatalmazzon fel. 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDRFÜ Nonprofit Kft-vel (7621 

Pécs, Mária u. 3.) kötendő együttműködési keretmegállapodásról szóló előterjesztést 

megtárgyalta, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztéshez mellékelt 

együttműködési megállapodás aláírására. 

 

 

Felelős:  Dr. Sütő László polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Marcali, 2016. január 29. 

 

 

                                                                                   Dr. Sütő László 

                                                                                      polgármester 

   



Együttműködési megállapodás 
 

Amely létrejött  
 

egyrészről Marcali Város Önkormányzata (képviseli: dr. Sütő László polgármester; 
székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.; adószáma: 15731436-2-14; továbbiakban 
Önkormányzat) 
 
másrészről a DDRFÜ Nonprofit Kft. (székhely: 7621 Pécs, Mária u. 3.; képviseli: Dr. Sitányi 
László ügyvezető, adószám: 20145103-2-02, továbbiakban: Ügynökség),  
 
együttesen, mint Szerződő felek/Felek között az alulírott helyen és napon az alábbiak 
szerint. 

1) Szerződő felek jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
Terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megjelenő 
felhívásokra az Önkormányzat által benyújtani, megvalósítani kívánt egyes pályázatok, 
projektek (projekt) vonatkozásában a jelen megállapodásban meghatározott tartalommal és 
módon együttműködnek. Az együttműködés keretében az Ügynökség részt vesz a 2014-
2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet (Korm.rendelet) hatálya 
alá tartozó, a TOP keretében megvalósuló projektek előkészítésében  és 
megvalósításában. 

2) Szerződő felek a projekt előkészítés és megvalósítás során az Ügynökség 
részvételével megvalósuló munkáknak tekintik a következő feladatok elvégzését: 

1. Projekt-előkészítés, tervezés: jogszabályban, illetve felhívásban megkövetelt 
környezeti, fenntarthatósági hatástanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok 
elkészítése,  

2. Mérnök tanácsadás: a beruházást tartalmazó projekteknél műszaki, kivitelezési 
tervek elkészítésében való közreműködés, javaslattétel a pályázatokkal kapcsolatos 
sajátosságok figyelembevételére (elszámolás alapja: ráfordított idő). 

3. Projektjavaslat kidolgozás 

4. Pályázatírás 

5. Önkormányzat egyedi felkérése alapján: közbeszerzési eljárások lebonyolítása, 

6. Műszaki ellenőri szolgáltatás (elszámolás alapja: átalány - kiírási korlátok figyelembe 
vételével), 

7. Projektmenedzsment tevékenység, 

8. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása, 

9. Könyvvizsgálat. 

3) Az Önkormányzat elfogadja, hogy jelen keretszerződés alapján az 1) pontban 
részletezett felhívások alapján megvalósuló egyedi projektjeihez kapcsolódó, 1) és 2) pont 
szerinti feladatok közül az Önkormányzat által egyedileg, előzetesen, írásban meghatározott 
konkrét feladatok ellátását a DDRFÜ Nonprofit Kft. végzi. 

 



4) Az Önkormányzat elfogadja, hogy az Ügynökség az 1) és 2) pontban feltüntetett 
tevékenységek elvégzését, a projektek megvalósításában való közreműködését elsősorban 
saját alkalmazásában álló munkavállalókal, illetve az Ügynökséggel megbízási 
jogviszonyban álló munkatársakkal valósítja meg. Egyéb szervek, személyek bevonásáról 
Felek külön egyeztetnek. Az Ügynökség teljes körű felelősséget vállal az általa a 
feladatellátásba bármilyen jogviszonyban és mértékben bevont személyek szakmai 
hozzáértéséért, munkavégzéséért, késedelmes vagy hibás teljesítéséért, illetve a teljesítés 
meghiúsulásáért, továbbá a munkavégzésük során esetlegesen okozott károkért. 

5) Szerződő felek jelen megállapodásban meghatározott együttműködési kötelezettsége 
a 15) pontban meghatározott ideig tart. 

6) Ügynökség  kijelenti, hogy a 2014-2020 programozási időszakban a 
Korm.rendeletben rögzített feltételek szerint jogosult jelen szerződés tárgyának 
megvalósítására. Az Ügynökség  kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához 
szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá mindazon szakmai 
tapasztalattal, amely a jelen szerződésben meghatározott tevékenységek megfelelő szintű 
ellátásához szükséges. 

7) Felek a DDRFÜ Nonprofit Kft. közreműködésének konkrét tartalmáról, módjáról és 
feltételeiről, a közreműködés keretében végzett tényleges részfeladatokról, a megvalósítani 
kívánt projekthez illeszkedő pályázati felhívás megjelenését követően haladéktalanul külön 
szerződést kötnek.  

8) Az Önkormányzat a projekt kidolgozása, előkészítése, illetve nyertes pályázat esetén 
a megvalósítás során az eredményes együttműködés és projektmegvalósítás érdekében 
köteles az Ügynökség részére minden olyan információt, adatot biztosítani, amelyek a jelen 
szerződés alapján nyújtandó szolgáltatások teljesítéséhez szükségesek.  

9) Amennyiben az Önkormányzat késedelmes adat-, illetve okirat-szolgáltatása, illetve 
annak elmulasztása eredményeként az Ügynökség nem tudja a jelen szerződésben rögzített 
feladatait határidőben elvégezni és ebből adódóan indokolatlan költségek merülnek fel, a 
pályázat eredménytelen lesz vagy a projekt megvalósítása során az Irányító Hatóság, 
illetőleg a Közreműködő Szervezet pénzügyi szankciót alkalmaz az Önkormányzattal, mint a 
projekt kedvezményezettjével szemben, az így felmerülő költségeket, esetleges károkat az 
Önkormányzat köteles viselni. 

10) Az Önkormányzat helytáll az általa szolgáltatott adatok, okiratok és információk 
valódiságáért. 

11)  Az Önkormányzat a részére az Irányító Hatóság vagy a Közreműködő Szervezet 
részéről a projekt előkészítése, megvalósítása során érkező valamennyi tájékoztatásról és 
információról haladéktalanul köteles az Ügynökséget értesíteni. 

12) A DDRFÜ Nonprofit Kft. közreműködésével kidolgozott projektjavaslat, illetve 
benyújtott pályázat eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követően az Önkormányzat 
haladéktalanul köteles az Ügynökséget értesíteni.  

13) Az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseiről folyamatosan informálja a DDRFÜ 
Nonprofit Kft-t. 

14)  Az Önkormányzat jogosult: 

 a projektfejlesztés folyamatáról, a pályázati dokumentáció előkészítéséről, illetve a 
már megvalósítás alatt álló projekt előrehaladásáról igény szerint információt kérni, a 
vonatkozó dokumentumokba betekinteni  



 a szerződés hatálya alatt bármikor egyeztetést kezdeményezni  

 jelzése szerinti időszakonként írásos összefoglalót kérni a projektek előrehaladásáról. 
 

15) A szerződés azon a napon lép hatályba, melyen azt mindkét fél felhatalmazott 
képviselője aláírásával látta el. Felek  jelen szerződést határozatlan időre kötik. 
A szerződő Felek jelen szerződést bármikor, 90 napos felmondási idővel , a másik Félhez 
intézett nyilatkozattal indoklás nélkül felmondhatják úgy, hogy a felmondási idő záró dátuma 
tárgyhónap utolsó napjára essen.  
 
16) Az együttműködés hatálya alá tartozó, a jelen megállapodás 7)  pontjában megjelölt 
külön szerződések időbeli hatályáról a külön szerződések rendelkeznek.  
 
17) Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettséget 
vállalnak, melynek keretében kötelesek a szerződés teljesítését befolyásoló minden 
lényeges körülményt egymással haladéktalanul közölni.  
 
Felek rögzítik, hogy mindennemű értesítést írásban is meg kell erősíteni, és azokat 
megküldeni az érdekelt Fél címére. Írásbeli értesítésnek minősül a telefax, e-mail formában 
megküldött értesítés is. A szerződés teljesítését lehetetlenné tevő akadály felmerülése, 
illetve szerződésmódosítás kezdeményezése esetén az értesítést cégszerűen aláírt papír 
alapon is továbbított levélben is meg kell erősíteni. 
 
Felek rögzítik, hogy az Ügynökséget bármilyen, a tevékenysége ellátásával tudomására jutó 
adat, tény, információ tekintetében teljeskörű titoktartási kötelezettséget terheli, amely 
megszegése esetén az Önkormányzat a jelen szerződést azonnali hatállyal jogosult 
felmondani, és a titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő valamennyi kárt az 
Ügynökség köteles részére haladéktalanul megtéríteni. 
 
18) Felek az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik meg: 

 
a) Önkormányzat részéről a kapcsolattartó személy: 

Név: Arany Attila városfejlesztési és pályázati referens 
E-mail cím: arany.attila@marcali.hu 
Telefonszám: 85/501-022 

 
b) Ügynökség részéről a kapcsolattartó személy: 

Név: Kovács Zoltán fejlesztési igazgató 
E-mail cím: kovacs.zoltan@ddrfu.hu 
Telefonszám: 72/514-792 
 

A Felek jogosultak a kapcsolattartó személytől információt kérni, és arra ésszerű időn, de 
legfeljebb 3 munkanapon belül, írásban választ kapni. 
 
19) A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni minden olyan 
körülményről, amely akadályozhatja, vagy késlelteti a szerződés teljesítését. 
 
20) A szerződés 4 darab eredeti példányban készült, melyből 2 db eredeti szerződés az 
Önkormányzat, 2 db eredeti szerződés az Ügynökség tulajdona. 

21) A Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton rendezik, 
megegyezésük hiányában azok eldöntésére – hatáskörtől függően - a Pécsi Járásbíróság, 
illetvea Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 



22)   A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak. 
 
 
 
 

Marcali, 2016.                                                    Pécs, 2016.  
 

 
………………………… …………………… 

Marcali Város Önkormányzata 
 

dr. Sütő László 
polgármester 

 
Megbízó 

DDRFÜ Nonprofit Kft. 
 

dr. Sitányi László  
ügyvezető 

 
Megbízott 
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