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EGYÜTTMÚrÖOÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létíejött eglrészről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (székhely: 5666

Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1., törzsszám (PIR): 725217, adószám: 15'725211-2-04,
bankszámlaszám: 1I733137 -|5344083) képviseletében: dr. Nagy Béla Győrgy polgármester,
mint megrendelő - továbbiakban: Megrendelő -,
valamint

másrészről a Projektfelügyelet - Országos Projekttervező, -támogató és -felügyelő Kft.
(székhelye: 1163 Budapest, Batsányi János utca 28-32., telephelye: 5900 Orosháza, Október
6. utca 49., cégegyzékszám: 01-09-192886, adószám: 2328538'7 -2-42, bankszámlaszám:
10918001-00000063-55630008) képviseletében: Böröcz Ferenc igyvezető, mint vállalkozó továbbaikban: Vállalkozó - köZött - a továbbiakban egyiittesen: Felek - a mai napon az alábbi
feltételekkel.

Preambu|um
1.1. A Vállalkozó megkereste a Megrendelót és tájékoztatta aról, hogy a közeljövőben
fejlesztési céljaival kapcsolatos fonások nyflnak meg a Széchenyi 2020 Program
keretében.

I.2.

A

tájékoztatás alapján Megrendeló kinyilvánította akaíatát, hogy a jelen szerződés I.
számú mellékletóben szerepeltetett fejlesztési céljai (beruházásai) megvalósítása, és a
megvalósítához szükséges forrás előteremtése érdekében,támogatási kórelmeket
(pályázatokat) kíván benyijtani.

Szerződés tárgya
2.1. Felek nyilatkoznak, hogy a jelen szerződés megkötésének időpondában a Széchenyi
2020 Program intézmény- és forrásrendszetét, az operatív programokat, azok
prioritásait és intézkedéseit a szerződés megkötéséhez sziikséges mértékben ismerik,
annak ismeretében kötik meg jelen szerződést.
2.2. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja, hogy a jelen szerződés 1.
számú mellékletében felsorolt fejlesztési célokat projektötletté, adott esetben
projektté fejleszti, majd ezt követően a megfelelő pá|yázati ablak megnyílás a ltán azt
pá\yázat formájában benyijtja. Vállalkozó tevékenységétaz alábbi szakaszokban
végzi el:
2.2.L fejlesztési cél projektötletté fejlesztése,
2.2.2. projekíöílet projekté fejlesztése,
2.2.3. pályázat összeállítása és benyújtása.
2.3, Megrendeló megrendeli, hogy valamennyi az 1. szrámú mellékletben szereplő
fejlesztési cél vonatkozásában Vállalkozó végezze el a pályázattal kapcsolatos
elókészítésifeladatokat, valamint a megvalósítás során az alább részletezett
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szakfeladatokat. A megvalósítás során történő közreműködésre Vállalkozó önmaga
helyett megfelelő szakvállalkozást megjelölhet. Vállalkozó a megrendelést elvállalja.
Ennek keretében a Vállalkozó az alábbi tevékenysógeket végzi e|:
2.3.1. Projekt előkészítés,tervezés:
2.3.I.L a jogszabályban, illetve felhívásban megkövetelt:
kömyezetihatástanulmány(ok)elkészítése,
2.3.|.1.2. fenntarthatóságihatástanulmány(ok) elkészítése,
2,3.I.I.3. megvalósíthatóságitanulmany(ok) elkészítése,
2.3.1.2. múszaki tervek elkészítése,
2.3.L,3. engedélyezési-kivitelezésitervek elkószítése,
2.3.1.4. hatósági engedélyek megszerzése,
2.3.L5. közbeszerzési tanácsadás,
közbeszerzési eljárás teljeskörú
lebonyolítása.
2.3.2, Projekt megvalósítás;
2.3.2.L. együttműködés a projektrnenedzsínerut szeryezettel, amennyiben ezt a
tevékenységeta Megrendeló, vagy a megyei önkormányzat látja el,
2.3.Z.2. műszaki ellenőrzés, mémöki tevékenység, kivitelezó műszaki
ellenórzése, írányítása, múszaki ellenőri szolgáltatás,
2.3.2.3. tálékoztatás és nyilvánosság feladatainak teljesköní ellátása, a pályázati
felhívásban me ghatáLr o zottak alapj án,
2.3.2.4. könywizsgálati feladatok ellátása.
2.4. Megrendelő nyilatkozik, hogy csak a Vállalkozót bízza íneg projektjei elókészítésével
és csak a Vállalkozó által elkészítettpályázaíokat nyíjtja be jelen szerződés I. szární
melléklete vonatkozásában.

2.3.I.I.I.

a

a

Tel.iesítés feltételei
3.1. A 2.3. pontban meghatározott tevékenységek teljesítési feltételeit jogszabályok, a
pályázati felhívás dokumentumai, illetve a megvalósítás esetében a fentieken túl a
Támogatói Okirat, vagy a Támogatási Szerződés dokumentumai taítalínazzák.
3.2, Felek megállapítják, hogy jelen egytittmíiködési megállapodás aláítás1hoz
közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs szükség, mivel jelen szerződés nem
íaítalmazza- a projektek költségeinek ismeretének hiányában nem is tartalmazhatja
a 2.3. pontban feisorolt tevékenységek ellenértékét.A Felek megállapodnak, hogy a
2.3. pont vonatkozásában - tevékenységenként - egyedi szerződéseket kötnek jelen
szerzódés feltételeinek megfelelően, és ezeknek a szerzódéseknek a vonatkozásában
fogják megvizsgálni majd a közbeszerzési kötelezettség felmerülését, vagy arrrrak
hianyát. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó jogosult a 2.3, poní vonatkozásában
maga helyett más Vállalkozót megjelölni, azonban annak teljesítéséértis úgy felel,
mintha maga teljesített volna.
3,3. Felek rögzítk, hogy mindketten tudatában vannak annak, hogy a páIyázati határidő
jogvesztő lehetőség, ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy a másik fél
teUesítéSételóSegítSék.

-

Ellenszolgáltatás
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a 2.2. poníban megjelölt feladatokat díjmentesen |átla el. Az
Onkormányzat vállalja, hogy 2.3.1. pontbarr megjelölt feladatok ellátásával
Vállalkozó

Y állalkozót bízza meg.
4.2. Amennyiben a pályázaí pozitív támogaIási döntést kap, akkor a Vállalkozó jogosult
elvégezni a2.3.2, pontban felsorolt tevókenységeket a pályázatban megjelölt, illetve a
Támogatási Okiratban megjelölt összegért.
4.3. Amennyiben a Megrendeló nem Vállalkozót bízza meg:
4.3.I. a 2.3.1. pont szerinti tevékenységekelvégzésével,akkor Vállalkozó igazolt
költségeinek megtérítésérejogosult.
4.3.2. 2.3.2. pont szerinti tevékenységek elvégzésével,akkor Vállalkozó igazo|t
jogosult. Jelen pont csak a 4.2. ponttal egyiitt
költségeinek megtérítésére
értelmezendó.
4.4. Az ellenszolgáltatás részletes feltételeit a 3,2, pontban hivatkozott egyedi szerződések
tartalmazzák.
4.5. Megrendeló a Vállalkozó számláit, a számlán feltüntetett pénzintézeíiszámlaszámra
egyenlíti ki átutaláSsal. [Ptk. 6:130.§]
4,6. Amennyiben Megrendeló fizetési késedelembe esik, akkor a Ptk, 6:155.§ (1), (2), (3)
és (4) bekezdése szerint kell eljámi,
_!.

Megrendelő jogai és kötelezettségei
5.1. A Megrendelő köteles Vállalkozót a szerzódéses jogviszony alatt írásban íájékoztaííi
bármilyen körülményról, amely a Vállalkozó teljesítésérehatással van.
5.2. Megrendelő , a szerződés teljesítése során biztosítja a Vállalkozónak, azon birtokában
lévő tanuimrányok, információk, dokumentációk, tervek stb. hozzáférését,melyek a
trárgyi dokumentáció kidolgozásához kiindulási információként szolgálnak, valamint
anrrak elózményei és feltételei. Az átadott dokumentumokat a megbízás
befejeződését, illetve a szerződés megszűnését követóen Vállalkozó köteles a
Megrendelőnek visszaadni, azonban azokból másolati példányt megőrizhet,
5.3. A jelen szerződés keretében kidolgozott dokumentációk mindaddig Vállalkozó
kizrárólagos tulajdonát képezik, amíg a vállalkozási díj kifizetéséresor nem került. A
vállalkozási díj kifizetése után a Megrendelő kizárólagos tulajdonába kerül, a
szerződós keretében készített,minden dokumentáció. Vállalkozó a jel.en szerződés
keretében készített, és jelen szerződésben szabályozott módon kifizetett,
dokumentáció feletti kizárólagos rendelkezési jogot a Megrendelőnek átengedi.

Vállalkozó jogai és kötelezettségei
6.1. Az Vállalkozó köteles részt venni a szerződésteljesítéssorán, Megrendeló által
szeNezett szakmai egyeztetéseken, és az ott jegyzőkönyvben íőgzííeíí
módosításokat
figyeIembe véve teljesíteni,
6.2. Y állalkoző a megrendelés sikeres teljesítésénekérdekébenköteles a Megrendelóvel,

illetve a Megrendelő által megnevezett szakértőkkel és tanácsadókkal együttmúködni,
őket a jelen szerzódés 2.2. pontban nevezett feladatok végrehajtásába bevonni. A
jelen pontban megjelölt szakértők/tanácsadók költségét és díját a megbízási díj nem
íartalmazza, annak megfizetésére a Megrendeló köteles.
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6.3. Vállalkozó jogosult teljesítéséhezalvállalkozókat és teljesítésisegédeket igénybe
venni, azok teljesítéséértazonban úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el.

[Ptk.6:148.§]

A

Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülménltól haladéktalanul
értesíteni,amely a teljesítés eredményességét,vagy a megszabott határidőre való
elvégzésétveszé|yezteti, vagy gátolja. Az értesítéselmulasztásából eredő kárért a
Vállalkozó felel.
6.5. A jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó kötelezettséget vállal ana nézve, hogy a
szerzódés teljesítése során tudomására jutott minden olyan információt, amely a
Megrendeiő és/vagy
Megrendelő tevékenységére,üzleti kapcsolataira,
gazdálkodására vonatkozik, illetve minden olyan információt, amelyet Megrendelő
éslvagy a Megrendelő üzleti titoknak minősít, vagy jogosan arrnak tekinthet, szintén
üzleti titokként köteles kezelni.
6.6. Az iJ^zleti titkot képezó információkat a Vállalkozó e jogviszonyának fennállása és
esetleges megszúnéseesetén sem jogosult harmadik szemólynek a tudomására hozni,
publikálni, avagy bármely más módon hasznosítani, a Megrendelő ós/vagy
Megrendelő érdekei ellen felhasználni. Vállalkozó e kötelezettségeinek megszegése
esetén teljes arryagi felelősséggel tartozik a polgári jog szabályai szerint.
6.7. A titoktartási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, ami a
szerződés azonnali felbontására jogosítja a sértett felet.

6.4.

a

7. Kapcsolattartás

7,1. A felek a kapcsolattartásI az a|ábbi személyeken keresztül végzik
7.1.1. Y állalkozó részéről:
7.1.7.1,, Szerződést, jognyilatkozatot érintó kérdésekben
7
Név: Kiss Tamás
'7.|.1.1.2. Beosztás: vezető szakértő
'1.I.L.I.3. Mobi|: +36-201464-26-96
'1.I.1.I.4. Telefax: +36-28151I-419
7,1.1.1,5. E-mail: tamas@Drojektfelr,rgyelet.htr
'7.I.t,2. Szakmaikérdésekben:
7.1,1.2,1, Nóv: Galló Ferenc
7.1.1.2.2. Beosztás: kiemeltiigyfélkapcsolatimenedzser

.I.1.1.I.

7.I.1.2.3.
'7.I.I.2.4.
'7.I.I.2.5.

Mobill30/349-4822
Telefax: +36-2815lI-419
E-mail: gallo.ferenc@projektfelugyelet.hu

7.1.2. Megrendelő részéről:

'7.L2.1. Szerződést, jognyilatkozatot érintő kérdésekben
7,1.2.1.1. Név: dr. Nagy Béla György
7.1.2.1.2. Beosztás:polgámestel

'1

7.I.2.1.3. Mobil: 30/ 928-9165
'7.I.2.I.4. Telefax: +36-681440-860
'I.I.2.I.5. E-mail: nagy.bela@medgyesegyhaza.hu
.I.2.2. Szakmai, múszaki kérdésekben:
7

.1.2.2.t.

Név: dt. Kormányos László
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"1.1.2.2.2. Beosztás:jegyzó

7.1.2.2.3.
7.1.2.2.4.
7.1.2.2.5.

Mobil:30/213-8481
Telefax:+36-68/440-860
E-mail: jegyzo@medgyesegyhaza.hu
7.2. Felek vállaljak, hogy a kapcsolattartókban bekövetkezett vá|tozásról
követő - két munkanapon belül tájékoztadrák egymást.

8.

-

a válíozást

Együttműködés
8.1. Szerződő felek a jelen megállapodás megkötése és végrehajtása során kötelesek
kölcsönösen
együttműködve, a másik fél érdekeit is szem előtt tartva eljámi.
8.2. Felek kötelesek a lehetőségeikhez mérten mindent megtenni arrrrak érdekében, hogy a
jelen szerződésben foglaltak megvalósuljanak, így a jelen megállapodásban foglalt cél
elérésében,illetve az alüoz kapcsolódó külön megállapodások megkötésében
együttműködnek, a cél eléréséhezés a külön megállapodások hatályosulásához és
teljesítéséhezsziikséges minden nyilatkozatot megadnak, megállapodást aláímak,
információt rendelkezésre bocsátanak, illetve ennek érdekóben minden szükséges
lépéstkésedelem nélkül megtesznek.
8.3. A felek kötelesek a szerződéskötési tárgyalások alalt, a szeuődés megkötésénél,
fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a
szerződést érintő lényeges körülményekról. A fél nem hiva&oáat a tájékoztatási
kötelezettség megsértéséreolyan jogokkal, tényekke1 és adatokkal kapcsolatban,
amelyeket ismert, vagy közhiteles nyilvántartásból vagy más fonásból ismernie
kellett.

8.4, Felek jelen együttműködési kötelezettségének megszegése esetén a jelen szeuődés 9.

fejezetében meghatározottak szerinti mentesülés és kártérítésszabályait kell
megfelelően alkalmazni.
8.5. Felek az együttműködés során elfogadjak az e-mail-es kommunikációt azza|, hogy
amennyiben bármikor felmerül, hogy a másik fél valamely információt nem kapta
meg, akkor azoru:'al tájékoztatni kell enól telefonon is és az információt ismét meg
kell küldeni a tészére.

9. Kártérítésés felelősség

9.1. Amennyiben a Megrendelő a saját hibájából, vagy bármilyen más olyan okból,
amelyre hatással lehet, nem biztosítja a je|en szeruődésben foglaltak teljesítéséhez
sziikséges feltételeket és ennek következtében a jelen szerződésben foglaltak
teljesítésemeghiúsul, úgy a Vállalkozó mentesül a jelen megállapodásban vállalt
kötelezettségei alól,
9.2. Amenrryiben a Vállalkozó a saját hibájából vagy bármilyen más olyan okból, amelyre
hatással lehet, nem biztosítja a jelen szerzódésben foglaltak teljesítéséhezszükséges
feltételeket és ennek következtében a jelen szerződésben foglaltak teljesítése

meghiúsul, úgy a Megrendeló mentesüi

a jelen

megállapodásban vállalt

kötelezettsége alól.
9.3. A szerzódés bármely okból való megsziinése esetén a felek egymással elszámolnak.
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9.4. Amennyiben a jelen szerződésben foglaltak megvalósítása bizonyítottan valamely
félnek felróható okból hiúsulna meg, akkor a sérelmet szenvedett fél jogosult
kártérítéstkövetelni a polgári jog általános szabályai szerint.
Feleknek egymással szemben különösen fennáll,
káítéíítési
felelóssége
9,5.
amennyiben brármely fél a saját hibájából, vagy bármilyen más olyan okból, amelyre
hatással lehet, nem biztosída a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhezsziikséges
feltételeket és ennek következtében a pályázaí a pályázat kiírója által meghatározott
határidőig nem lesz benytíjtható. Ebben az esetben a htbázó fél köteles a másik teljes
kárának megtérítésére.
[Ptk. 6:142.§]
Felek
megállapodnak
abbarr,
hogy mivel kötelezetti késedelem - akár egy napos is 9.6.
az egész szerződés teljesítésétmeghiúsítja, így késedelmi kötbért nem kötnek ki,
hanem a szerződés 9.5, pontját alkalmazzák. [Ptk. 154.§ (3) bekezdése]

A

a

10. Szerződés értelmezése

10.1. Ha a jelen

Megállapodás bármely rendelkezése részben vagy egészben
semmisnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek minősül, a jelen

megállapodás összes többi rendelkezése továbbra is alkalmazandó. Ezen túlmenóen a
Felek jóhiszemű tárgyalások útján megkísérlik, hogy a jelen megáilapodás ilyen
módon semmisnek, érvénytelerrrrekvagy érvényesíthetetlennektekintett
rendelkezését hasonló hatályi rendelkezéssel váltsák fel a jelen szerződésekben
körüiíIt és röEzííeítüzleti cél megvalósítása érdekében.Ha a felek nem tudnak
megállapodásra jutni a felváltó rendelkezésről, ez nem érinti a jelen megállapodás
fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét,sem pedig a részben érvénYelennek
tartott lendelkezés érvényesvagy érvényesíthetőrészénekérvényességét,amely
rendelkezés a jog által engedélyezett maximális mértókig hatályosul.
Az egyes szerződési feltételeket és nyilatkozatokat a szerzódés egészével
összharrgbarr kell értelmezni.
Ha az általános szerződési feltétel tartalma vagy a szerződés más, egyedileg
meg nem táígyalt feltételének tartalma a jognyilatkozat értelmezésérevonatkozó
rendelkezések és az 10.2. pontban foglalt szabály alkalmazásával nem állapítható meg
egyértelműen, a feltétel alkalmazójával a Vállalkozó számára kedvezóbb értelmezést
kell eifogadni,

I0.2.

10.3.

11. Szerződés

haíílyaós megszűnésénekfeltételei

11.1. A

szerződés arrrrak aláírásával

lép hatályb a.

A

szerződés

az

egyes

megrendelések vonatkozásában h aíáIyát veszíi, ha
11.1.1,a szerződés teljesült, a pályázat nyert, a Vállalko zói díj megfizeíésre került, és
a 2.3. pontban me&ielölt tevékenységekre 3.2. és a4.I. pont alapján megkötötték
a szerződéseket, akkor az utolsó szerződés megkötésének idópontjában,
11.I.2.a szerződés teljesült, a pályázat nyert, a Vállalkozói, dí1 megfizeíésre került, és
a 2,3. pontban megjelölt tevékenység(ek)re szerződés nem került megkötésre,
akkor a 4.3. pont alapján a meghiúsulási kötbér megfizetósének idópontjában.
11.1,3.a szerződés teljesült, a páIyázat nem nyeft, de a 3.2. pont szerhti eseti
szerződésben szereplő Vállalkozói alapdíj megfizetésre került, a Vállalkozói
alapdíj megfizetésének időpontjában.

Oldal: 6 / 8

§§§-§ey§L§y
Országos Projekttervező, *ámogató 6s feIügyeló Kft.
Bljdapelt, Batsány] j.inos u. 2'E-'37., | 59rJ0 olDsháZa, október 6. U. 49,
Fax: i36 28 511 ,}19 ; [-mail: ]lodaopro]ekt leluEyelet, h u
l ] 63

II.1.4.a szerzódés nem teljesült, és az egylk félnek sem felróható, akkor a szerződés
ellehetetlenüléséről való - mindkét fél általi - tudomásszerzés időpontjában.
11.1.5. a szerződés nem teljesült és az egyik félnek felróható, akkor a szerződés 9.5.
pontjának teljesülésekor, annak időpontjában.
A Felek megállapodnak, hogy a szerződés - az

I1.2.
- előkészített, vagy

előkészítésalatt

álló

felmondással nem szüntethetó meg.
A Felek megállapodnak abban, hogy
felmondásra van joga a sértett félnek:

11.3.

l. számú mellékletben felsorolt

projektek vonatkozásában rendes

az alábbi esetekben azorrrrali hatályú

1I.3.1.a fizetési határidő lejáítát követően megküldött fizetési felszólítás

kézhezvételétő|eltelt 30 nap, amennyiben a fizetési felszólítást nem teuesítették.
lI.3.2.bármely fól ismételt felszólításra sem tesz eleget brármely szerződési
feltételenek, különösen az együttmúködési kötelezettségének.
1 1.3.3. ismételt szerződésszegés esetén.
12. Egy éb rendelkezések

I2.I. A

Vállalkozó kijelenti, és cégkivonattal igazolja, hogy a cégjegyzékbe
bejegyzett gazdasági társaság, szerzódéskötési korlátozás alatt nem áll, a
képviseletében aláíró természetes személy pedig kijelenti, ltogy az adott Fél
képviseletében eljárhat, jogokat szeíezheí, és kötelezettségeket vállalhat.

12.2.. A

Megrendeiő kijelenti, és törzskönyvi kivonattal igazolja, hogy a Magyar
Allamkincstár által nyilvántartott Onkormányzat, szerződéskötési korlátozás aiatt
nem ál1, a képviseletében aláíró természetes személy pedig kijelenti, hogy az adott Fél

képviseletében eljárhat, jogokat s zeíezhet, és kötelezettsógeket vállalhat,
A 12,1, és a t2.2. ponta való tekintettel szeruődő felek között jelen szerzódés
joghatályosan megköthető,
jelen szerződés hatályát nem befolyásolja, ha Felek jogi formája
megváltozik, a cég átalakul vagy összeolvad, vagy az átalakulásra vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szétválik.
Szerződő felek a szerződést elolvasták, közösen értelmezíék.Kijelentik, hogy
minden, a szerződéskötéshez sziikséges adatot, információí tiszíázíak, megismertek,
az ügylet során jóhiszeműen jártak el, nincs tudomásuk olyan ténl,ről, körülményről,
melynek ismeretében jelen szerződést egyá|íalán nem, vagy másként kötötték volna
meg,
Szerződő felek jelen szerződést csak írásban, jelen szerződéssel azonos formai
szabályok szerint módosíüatják. Felek a szóbeli, vagy ráutaló magatartással történő
szerződésmódosítás lehetőségét kizárják.
Teljességi záradék: A Felek megállapítják, hogy a szerződés a Felek közötti
megállapodás valamennyi feltételétíaíía|mazza,az írásbeli szerződésbe nem foglalt
megállapodások hatál}ukat vesztik.
Felek a jelen megállapodásból fakadó vitákat megpróbálják békésúton

I2,3.

I2.4, A
12.5.

12.6.

I2.'7.
l2.8.

rendezni. Ennek sikertelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely jelen
megállapodásból vagy,azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével,
vagy éríelmezésévelkapcsolatban keletkezik, a felek a Pesti
érvényességével
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Központi Kerületi Bíróság, illetve perértéktől függően a Fővárosi Törvényszék

kizárólagos illetékességétkötik ki.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésektekintetében a Ptk. vona&ozó
előírásai érvényesek.
Szerződő felek aláírásukkal tanúsítják, hogy jelen szerződés, képviselőik által
oldalanként láííamozoíí,4(négy) szó szerint egyező pé|dínybankészült, 8 (nyolc)
számozott oldalból ál1, akaratukkal mindenben egyező.

12.9.

I2.I0.

Kelt:

Medgyesegyháza, 2OI5.

június lb.

Dr. Nagy

Megrendelő

Vállalkozó
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Városi Önkormányzat Képviselőlestülete
Medg},esegyháza. Kossuth tér 1. Tel: 68/440_000
17/2o|5.

Jeevzőkön!,vi kivonat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. iúnius 16-án
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéból

119/201S.(YI.16.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi 2020 Program
pályázataival kapcsolatos projekt-előkészít ő és pályázat benyíjtására irányuló tevékenység
elvégzés&ea hatátozat. mellékletének megfelelóen szerződóst köt a Projektfelügyelet
Országos Projekttervező, -támogató és felügyelő Kft-vel (székhelye: 1163 Budapest, Batsányi
János utca 28-32.).

Megbízza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a szerződés aláírásával és a szerzódési
együttmúködés teljesítésévelkapcsolato§ intézkedésekettegye meg.

Felelős:

dr. Nagy Béla György polgiármester

Határidő: a szeruődés megkötés&e 2015. jrinius 30.

dr. Nagy Béla György sk.

dr. Kormányos László sk,

jegyző

polgármester
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