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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjeszt és 
a Képviselő-testület részére 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az Önkormányzat között az Öveges 
Program keretében megkötött konzorciumi megállapodás módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Önkormányzat által benyújtott, TÁMOP-3.1.3.-1111-2012-0015 azonosítószámú, 
"Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" című (Öveges Program) pályázatot 
2012 decemberében a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága vezetője 284 408 200 
Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. 

A projekt megvalósítására konzorcium létrehozása szükséges az Önkormányzat és a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KIK) között. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 74/2013. (ll. 28.) 
határozatával az alábbiakról döntött: 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-
3 .1.3.-1111-2012-0015 azonosítószámú, "Kőbánya a kísérletező természettudományos 
oktatásért" című nyertes projekthez szükséges konzorciumi megállapodást az előterjesztés 2. 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. pont szerinti megállapodás aláírására. 

Időközben az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közreműködő 
Szervezet) egy új Konzorciumi Együttműködési megállapodás mintát jelentetett meg, amely 
szükségessé teszi a február 28-án elfogadott megállapodás módosítását és újbóli elfogadását. 
A február 28-án elfogadott megállapodást a 2. melléklet tartalmazza, míg az új, módosított 
megállapodás a határozat melléklete. 

II. liatásvizsgálat 

A projekt sikeres megvalósítása érdekében - valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) előírásának is megfelelve- mindenképpen 
szükséges a konzorcium létrehozása. A konzorcium létrehozása kizárólag a Közreműködő 
Szervezet által készített Konzorciumi együttműködési megállapodás minta kitöltésével és 
elfogadásával történhet meg. 

A konzorcium létrehozásával megvalósuló projekt keretében a Kőbányai Szent László 
Gimnáziumban a természettudományos labor felújításra kerülhet, a laborkísérletekhez a 
legmodernebb eszközöket biztosíthatják, egyben a szaktanárok továbbképzésére is sor 
kerülhet. 
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III. A végrehajtás feltételei 

Mint ahogy a februári előterjesztésben is szerepelt, a konzorcium létrehozása tagi 
elszámolással jár, így a projektköltségvetés megbontását is maga után vonja. A pályázatírók a 
közreműk:ödő szervezet iránymutatását követve elkészítették az Önkormányzat, valamint a 
KIK tagi költségvetését. A projekt 284 408 200 Ft összegű összköltségvetéséből 14 376 400 
Ft kerül át a KIK-hez, mely a szakmai megvalósítók (laborvezető, laboránsok) 
bérköltségeinek fedezetére szolgál. 
Minden egyéb költség, így az eszközbeszerzések, a laborfelújítás költségei, egyéb szakmai 
szolgáltatások, valamint a projektmenedzsment költségei az Önkormányzat költségvetésében 
szerepelnek, ezért ezek beszerzése is az Önkormányzat feladata. 

A konzorciumi megállapodás részét képezi a projekt Támogatási Szerződésének, amely 
hamarosan aláírásra kerül, ezért a jelen megállapodás megkötése minél hamarabb szükséges. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. március 13. 

Törvén ességi szempontból ellenjegyzem: 

~.-r\~ 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2013. ( ..•... )határozata 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az Önkormányzat között az Öveges 

Program keretében megkötött konzorciumi megállapodás módosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
között a TÁMOP- 3.1.3.-11/1-2012-0015 azonosítószámú, "Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért" című nyertes projekthez megkötendő konzorciumi 
megállapodást az l. melléklet szerint elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013. március 21. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője 
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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

l. Preambulum 

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Pályázó az Új Széchenyi Terv 
Társadalmi Megújulás Operatív Programjának "A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges 
Program)" tárgyú pályázati felhívására TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító 
számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
(továbbiakban Támogató) Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2012. 
december 14. kelt, K-2012-támop-3.1.3-11/1.-0524807/130 iktatószámú támogató 
levél szerint támogatásban részesített. 

A projekt címe: "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" 
(továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására Konzorcium létrehozása 
szükséges. A Támogató nevében eljáró ESZA Társadalmi Szeigáitató Nonprofit Kft. 
közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási 
szerződést köt a Konzorcium tagjaival. 

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai, mint kedvezményezettek az alábbi 
konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: 

2. Szerződő felek 

A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Postacím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 735737 
Adószám: 15735739-2-42 
Aláírásra jogosult képviselője: 
Radványi Gábor alpolgármester 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Postacím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 
Székhely1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 799656 
Adószám: 15799658-2-41 
Aláírásra jogosult képviselője: Németh László tankerületi igazgató (Budapest X. 
Kerület) 

A Konzorcium Tagjai maguk közül a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Vezető). A 
Vezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással 
megerősítik. 



A Vezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet 
által a Vezető részére megküldött támogatási szerződés rendelkezéseit és annak 
mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul 
veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező 
érvényűek. 

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt 
lezárását követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a 
pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási 
időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos 
fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. 

A Tagok kijelentik, hogy jelen Megállapodás aláírásával nem adnak általános 
felhatalmazást a Vezetőnek arra, hogy nevükben és helyettük a támogatási 
szerződést és annak esetleges módosításait aláírja. Amennyiben valamely tag úgy 
dönt, hogy a támogatási szerződés vagy annak esetleges módosításának aláírására a 
Vezetőt fel kívánja hatalmazni, úgy ezt eseti jelleggel az aláírással egyidejűleg 
benyújtott meghatalmazással teheti meg. 

A Tagok tudomásul veszik, hogy a projekt megvalósítása során benyújtásra kerülő 
kifizetési igényléseket (kifizetési igénylés: kifizetési kérelem és a pénzügyi és 
szakmai előrehaladást igazoló, a támogatási szerződésben meghatározott 
dokumentumok összessége) a Vezetőn keresztül nyújtják be a Közreműködő 
Szervezet részére. 

Tagok tudomásul veszik, hogy a benyújtott kifizetési igénylések elbírálása során a 
Közreműködő Szervezet - a benyújtó személyétől függetlenül - az egyablakos 
rendszernek megfelelően kizárólag a Vezetővel tartja a kapcsolatot. Vezető köteles a 
kifizetési igénylés elbírálásával kapcsolatban érkező minden tájékoztatást, 
észrevételt - így különösen a hiánypótlásra vonatkozó felhívást - az érintett 
tagnak/tagoknak haladéktalanul továbbküldeni és annak teljesítéséről határidőn belül 
gondoskodni. 

Tagok megállapodnak, hogy a projekt zárásához kapcsolódó záró kifizetési igénylést 
a Vezető részére küldik meg, akit felhatalmaznak arra, hogy a projekt egészére 
nézve összeállított és teljes körű záró kifizetési igénylést a Közreműködő Szervezet 
részére nevükben és helyettük benyújtsa. 

A Tagok tudomásul veszik, hogy a projekt megvalósításával kapcsolatos szakmai 
beszámolókat - így különösen az időszaki beszámolót az időközi kifizetési 
kérelemmel, záró beszámolót a záró kifizetési kérelemmel, valamint a fenntartási 
jelentést - nevükben a Vezető nyújtsa be a Közreműködő Szervezet részére. 

Bármely Vezető által tett nyilatkozat megtétele előtt a Vezető biztosítja, hogy a 
Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a 



nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási 
szerződésben meghatározott határidőben megkapja. 

Amennyiben a támogatási szerződés módosítása válik szükségessé, a módosítás 
Közreműködő Szervezetnél történő kérelmezését megelőzően a Tagok egyeztetni 
kötelesek egymással. A Vezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közreműködő 
Szervezet által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét elfogadják. 

A Vezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő 
Szervezettel megkötött támogatási szerződés eredeti példányait és annak esetleges 
módosításait a támogatási szerződés minden fél által aláírt példányainak 
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak. 

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás jelen 
Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését 
elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni. 

A konzorcium minden egyes tagja az 
tartozik a támogatási szerződésben 
projektrész szerződésszerű teljesítéséért. 
A szerződés teljesítéséért a konzorcium 
bekezdése alapján felelős. 

egymás közötti viszonyban felelősséggel 
meghatározott, általa megvalósítandó 

4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 23. § (5) 

A Vezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, 
és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés 
alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen 
közléséről a Tagokat tájékoztatja. 

A Tagok kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt keretében 
általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy 
késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt 
megvalósítását befolyásolja. E tájékoztatást a vezető haladéktalanul közli a 
közreműködő szervezettel. 

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban 
tájékoztatást kér a Vezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt 
keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben 
megadni, hogy a Vezető a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által 
megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 

3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását 
vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: 



A feladatra jutó A feladatra jutó 
Tag neve Feladat elszámolható támogatás összege2 

költségek összege1 

Budapest Főváros 
I. Projekt előkészítési l. X. kerület Kőbányai 5.817.400 5.817.400 

Önkormányzat tevékenységei 

Budapest Főváros 
II. X. kerület Kőbányai 
Projektmenedzsment 

13.030.200 13.030.200 
Önkormányzat 

Budapest Főváros IV. Célcsoport számára 

X. kerület Kőbányai biztosított támogatások 3.087.500 3.087.500 
Önkormányzat között elszámcini 

kívánt tevékenyséqek 
V. Projekt 
megvalósításához 

Budapest Főváros igénybevett 

X. kerület Kőbányai szolgáltatások- 529. 151.101.840 151.101.840 
Önkormányzat költségvetési soron 

elszámcini kívánt 
tevékenységek 

Budapest Főváros VI. Egyéb 

X. kerület Kőbányai szolgáltatások között 11.398.000 11.398.000 
Önkormányzat elszámcini kívánt 

tevékenyséqek 
VII. Beruházás 

Budapest Főváros (ERFA)/123. Épületek, 

X. kerület Kőbányai épületrészek, tulajdoni 25.573.920 25.573.920 
Önkormányzat hányadok költségsoron 

elszámcini kívánt 
tevékenységek 
VII. Beruházás (ERFA)/ 
141. Üzemi (üzleti) 

Budapest Főváros gépek, berendezések, 
X. kerület Kőbányai felszerelések 55.207.966 55.207.966 
Önkormányzat költségsoron 

elszámcini kívánt 
tevékenységek 
VII. Beruházás (ERFA)/ 

Budapest Főváros 511. Vásárolt anyagok 
X. kerület Kőbányai költségei költségsoron 1.673.624 1.673.624 
Önkormányzat elszámcini kívánt 

tevékenységek 
VII. Beruházás 

Budapest Főváros (ERFA)/Műszaki 

X. kerület Kőbányai ellenőri költségek 787.400 787.400 
Önkormányzat költségsoron 

elszámcini kívánt 
tevékenyséqek 
VII. Beruházás (ERFA)/ 

Budapest Főváros 531. Hatósági 
X. kerület Kőbányai igazgatási, 1.079.500 1.079.500 
Önkormányzat szolgáltatási díjak, 

illetékek 
Budapest Főváros VIII. Egyéb a projekt 1.274.400 1.274.400 

1 Az egyes tagok által vállalt feladatok elszámolható összköltsége meg kell egyezzen az adott tag részletes 
költségvetésében feltüntetett elszámolható költségek mindösszesen értékéveL (A tartalék összege külön 
feladatként jelölendő) 
2 Az egyes tagok által az egyes tevékenységek vonatkozásában összesen igényelhető maximális támogatás 
összege meg kell egyezzen a támogatási szerződésben az adott tag vonatkozásában megjelölt maximális 
támogatási összeggel. 



l. 

2. 

A feladatra jutó A feladatra jutó 
Tag neve Feladat elszámolható támogatás összege 

költségek összege 

X. kerület Kőbányai végrehajtásával 

Önkormányzat összefüggő általános 
tevékenységek 

Budapest Főváros 
Szükség esetén X. kerület Kőbányai 50 50 

Önkormányzat tartalék felhasználása 

III. Projekt szakmai 

Klebelsberg megvalósítása - 52., 

2. Intézményfenntartó 54. és 56. 14.376.400 14.376.400 
költségvetési sorokon Központ 
elszámolni kívánt 
tevékenységek 

Összesen - - 284.408.200 284.408.200 

A Tagok közötti az egyes feladathoz tartozó költség átcsoportosítása csak a feladat 
egyidejű átadásával, a támogatási szerződés módosításával lehetséges. 

3.4. A Tagok a Projekt megvalósításához saját hozzájárulást nem adnak. 

Tag önrészének %-

Tag neve hozzájárulás formája hozzájárulás összege 
os aránya a tag Tag támogatási 

elszámolható intenzitása 
költségéhez képest 

Budapest 
Nem releváns. 

Főváros X. 
A projekt támogatási o o 100% 

kerület Kőbányai 
Önkormányzat intenzitása 100%. 

Klebelsberg Nem releváns. 
Intézményfennta A projekt támogatási o o 100% 
rtó Központ intenzitása 100%. 

3.5. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt időközi és záró 
beszámolót és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt projekt 
beszámolók) a Konzorcium tagjai nevében a Tagok által nyújtott adatszolgáltatás 
alapján Vezető állítja össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek. 

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt időközi beszámolóval még le nem 
fedett időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt időközi 
beszámolóval Közreműködő Szervezet részére történő, a tagokkal megállapodott 
ütemezés szerinti benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek 
beszámolni a Vezető részére, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt 
mellékleteket. 

A Vezető gondoskodik a Tagokkal megállapodott ütemezés szerint az időközi 
beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásának koordinálásáról a konzorcium részéről 
a Közreműködő szervezet irányába. 

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési kérelmet a tagok önállóan állítják 
össze az EMIR-ben a saját részük tekintetében. Minden tag (a vezető is) saját 
elszámolási dokumentumait maga tölti fel, rögzíti az EMIR számlakitöltő 
rendszerben. A Tag által aláírt kifizetési kérelmet, a kapcsolódó dokumentumokat és 
számlákat a támogatási szerződésben meghatározott alakiságoknak megfelelően kell 



elküldeni a Vezetőnek, illetve ezen a módon kell benyújtani a Közreműködő 
Szervezetnek. A Vezető az EMIR feltöltések alapján összesített kifizetés igénylési 
dokumentációt küldi meg a Közreműködő Szervezet részére. 

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott 
számlára eső, a közreműködő szervezet által jóváhagyott résztámogatást a 
támogató közvetlenül utalja át részükre a Támogatási szerződésben meghatározott 
bankszámlájukra. 

A Tagok a Megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy a Támogató legfeljebb 
annak a támogatási aránynak megfelelő támogatási összeget utal a Tag részére, 
amelyet a pályázati kiírás, illetve a támogatásról szóló döntés maximálisan 
meghatározott, valamint amelyet a támogatási szerződés 4. pontja a Tag egyedi 
részletes költségvetésének vonatkozásában a tag számára mint maximálisan 
meghatározott támogatást megjelöl. 

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján 
megállapítható, hogy a Tagok bármelyikének az adóhatóságok (nemzeti adó- és 
vámhivatal, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, 
meg nem fizetett köztartozása van, a Közreműködő Szervezet a támogatás 
folyósítását felfüggeszti a köztartozó tag tekintetében mindaddig, amíg a tag, 
köztartozásának rendezését a Közreműködő Szervezet által előírt módon nem 
igazolja. 

3.7. A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben 4/2011. (!.28.) Korm. rendelet 2. 
§ 24. pontjában meghatározott szabálytalanság miatt, vagy a támogatási 
szerződésben, illetve egyéb jogszabályban meghatározott ok miatt a Közreműködő 
Szervezet a kifizetési kérelemben szereplő egyes tételek kifizetését megtagadja, 
vagy csökkenti a támogatás összegét, a közreműködő szervezet nem utal vagy 
csökkentett összegben utal az ügyben érintett, a szabálytalanságot elkövető vagy 
felelős Tag részére. 

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a 
támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését 
rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés 
miatt visszakövetelt összeget visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló 
felszólításában foglaltak szerint. A közreműködő szervezet a szabálytalanságot vagy 
szerződésszegést elkövető Tagot felszólítja a visszakövetelt összeg megfizetésére, és 
e felszólítást egyidejűleg tájékoztatásul továbbítja a Vezető részére. 

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási 
szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a 
visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott 
időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a még fennálló követelése teljes 
összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti. 

3.8. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Vezető kötelezettsége. 
Ezen kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a közreműködő 
szervezet irányában a Vezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és 
megfelelő működtetése körében a Vezető a támogatási szerződésben meghatározott 



cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a 
konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás 
alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 

4. Kapcsolattartás 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének 
időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, 
telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás 
aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Vezetőt. A Vezető a 
kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat. 

A kijelölt kapcsolattartók negyed évente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést 
tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával 
kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Vezető kijelölt kapcsolattartója hívja 
össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Vezető kijelölt 
kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt 
kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor 
kérheti. 

5. A Konzorcium képviselete 

A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Vezető, más, 
harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Vezető 
képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes 
képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Vezetőt 
értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés 
során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek 
bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás 
megadása előtt értesíteni a Vezetőt. 

Jelen konzorcium nevében a Vezető által a közreműködő szervezet irányában tett 
nyilatkozatok a konzorcium tagjait jogosítják, illetve kötelezik. 

A közreműködő szervezetnek a konzorciummal, illetve annak tagjaival történő 
kapcsolattartása a Vezetőn keresztül történik. 

6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása 

A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és 
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős 
személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a tagok külön állapodnak meg. A Projekt 
megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és 
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős 
személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a 10. pont rendelkezik. 



7. A beszerzés re kerülő eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb 
jogok 

A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, 
illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül 
meg határozásra3 : 

A projekt megvalósítása során a támogatás felhasználásával beszerzett eszközök, 
létrejövő dolgok tulajdonjoga, illetve az egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak 
szerint kerül meghatározásra: 

Tulajdonjogok tekintetében - a pályázat keretében fejlesztésre kerülő épületek, 
ingatlanok tulajdonjoga nem változik a megvalósítás során. 

A projekt keretében eszközök beszerzése tervezett, ezek aktiválója a projektgazda 
Önkormányzat, az üzembe helyezés helyszíne pedig a projektgazda tulajdonában 
lévő Kőbányai Szent László Gimnázium. 

A fejlesztéssel érintett helyszinek használati joga nem változik a megvalósítás során. 

Az építtetés jogát a Konzorciumvezető Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyakorolja. 

8. A tagság megszűnése 

8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt 
megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan 
együttműködik a többi taggal, és a konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a 
támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek 
teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból 
beállott körülmény folytán nem képes. 

8.2. A Vezető kilépése szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői 
pozíció átadásának meg kell történjen. A Tagok azonban megállapodhatnak, hogy a 
konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott 
időponttól más Tag lássa el. 

8.3. A tagok felmondással a Konzorciumból kizárhatják azt a Tagot, akinek 
tevékenysége, működése a projekt megvalósitását akár pénzügyi, akár szakmai 
szem pontból veszélyezteti. 

8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem 
eredményezi a jelen Megállapodás és a konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek 
következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban 
vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási 
szerződéstől elállnak. 

3 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges más jogokat. A dolgokat 
és jogokat a pályázatban szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 



8.5. Ha a konzorciumból kilépő, kizárt vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt 
kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új tag bevonásra 
tehetnek javaslatot a Támogatónak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve 
személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt 
követelményeknek. 

8.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles 
egyeztetést kezdeményezni a Vezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A 
Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorcium Vezetőjének a kiválás időpontjától 
számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán 
felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa 
elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett 
tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a - a Megállapodás keretében 
esetlegesen - használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul, 
ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről, a beszerzett 
vagyontárgyakról és a fennálló pénzügyi kötelezettségekről jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amelyet a Vezető, a kilépő tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá. 

A konzorciumból kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés 
megszűnéséig terhelik a jelen Megállapodás alapján a támogatási szerződésben 
meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési 
kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott 
dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás kötelezettsége. 

8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását 
igényli. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlásához a Támogató vagy a 
Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási 
szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt 
szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől. A 8.1-8.6 pontban 
foglaltak miatti módosítás esetén a támogatási szerződést is módosítani kell. 

9. A Megállapodás megszűnése és módosítása 

9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a tagok száma a pályázati kiírásban 
megadott minimális tagszám alá, illetve egy Tagra csökken kivéve, ha a kilépő, 
kizárt vagy jogutód nélkül megszűnő tag pótlására irányuló kérelmet nyújt be 30 
napon belül a konzorcium és azt a Támogató jóváhagyja. 

9.3. A jelen Megállapodás csak írásban módosítható, melyhez a Közreműködő 
Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a 
támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint 
kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől. 
A tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen 
bankszámlaszám, stb., nem igénylik a jelen Megállapodás módosítását. 
változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Vezetőt. A Vezető 

székhely, 
Az adatok 
ezekről a 



változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával 
legkésőbb a változással érintett tag tudomásszerzésétől számított 30 napon belül 
értesíti a Közreműködő Szervezetet. 

9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a 
rendes felmondás jogát kizárják. 

10. A tagok egyéb megállapodásai4 

10.1. A konzorciumi tagok megállapodnak abban, hogy a TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-
0015 kódszámú, "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" című, a 
Kőbányai Szent László Gimnáziumot (OM azonosító: 035236) érintő projekt szakmai 
tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása esetében a konzorciumi partnerek 
közös egyeztetést folytatnak le, és e tekintetben Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ X. Tankerülete véleményezési illetve egyetértési joggal bír. 

10.2. A konzorciumi tagok megállapodnak abban, hogy a fenti projekttel kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás előkészítési, elbírálási és döntési szakaszában Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ X. Tankerülete szakmai képviselőt delegál, aki 
egyetértési joggal bír. 

10.3. A konzorciumi tagok megállapodnak abban, hogy a TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-
0015 kódszámú, "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" című 
projektre vonatkozóan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vállalja az általa 
megvalósított feladatokhoz kapcsolódó indikátorok teljesítését a projektmegvalósítás 
záró dátumáig és a fenntartási időszakban. A tagi szintű indikátortáblát a Támogatási 
Szerződés tartalmazza. 

11. Záró rendelkezések 

11.1 Jelen Megállapodás 11 oldalon és 6 db eredeti példányban készült. Jelen 
Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az 
utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését 
követően a Megállapodás egy eredeti példányát a Támogatási Szerződés 
megkötéséhez megküldi a Közreműködő Szervezet részére. 

11.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

4 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek 
ellentétesek az 1-9. ponttal, illetve az 1-9. pontok nem törölhetők. Ilyen lehet pl. a 6. pont szerint a 
közbeszerzési eljárások menete, a Projekttel kapcsolatban szükséges döntések meghozatalának menete, a 
határozathozatal szabályai, a tagság megszűnése esetén alkalmazandó részletesebb szabályozás, 
rendszeres kapcsolattartás módja, stb. illetve minden más olyan kérdés, amit a tagok fontosnak tartanak. 



11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, 
valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy társasági dokumentumaik, 
költségvetési szervek esetében a vezető kinevezési okirata vagy vezetői megbízása 
alapján a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag 
képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és 
aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a 
jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, 
tulajdonosaik a támogatási jogügyietet jóváhagyták és harmadik személyeknek 
semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy 
bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt 
kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogvitákat a Tagok elsősorban tárgyalás 
útján kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén fordulnak a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz. 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

Konzorcium vezetője konzorciumi tag 

Név 
Név 

Szervezet 

Szervezet 
P.H. 

Aláírás dátuma: P.H. 

Aláírás dátuma: 

Melléklet: a Projektre vonatkozó költségvetés tagok szerinti bontása 



KONZORCIUM! EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

1. Preambulum 

A "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" című projektet 
végrehajtó Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának 3.1.3-11/1 tárgyú pályázati 
felhívására TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számon regisztrált pályázatot 
nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) 
Társadalmi MeQújulás Operatív Program Irányító Hatósága a 2012. december 14. 
kelt, K-2012-TAMOP-3.1.3-11/1.-0524807/130 iktatószámú támogató levél szerint 
támogatásban részesített. 

A projekt címe: "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" 
(továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró ESZA 
Társadalmi Szaigáitató Nonprofit Kft. közreműködő szervezet (a továbbiakban 
Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a Konzorciummal. 

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési 
megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: 

2. Szerzódő felek 

A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok: 

A konzorcium vezetője (továbbiakban Konzorciumvezető) a pályázat benyújtására 
jogosult önkormányzat: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(szervezet neve) 
Postacím: 1102 Budapest, Sze nt László tér 29. 
Székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 735737 
Adószám: 15735739-2-42 
Aláírásra jogosult képviselője: 
Radványi Gábor alpolgármester, dr. Szabó Krisztián jegyző 
Számlavezető pénzintézet neve:OTP Bank Nyrt. 
Számlaszám: 11784009-15510000-00000000 

Konzorciumi tagok: 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Postacím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 
Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 799656 
Adószám: 15799658-2-41 
Aláírásra jogosult képviselője: Németh László tankerületi igazgató (Budapest X. 
Kerület) 
Számlavezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár 
Számlaszám: 10032000-00329307-00000000 
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A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorcium! Együttműködési 
Megállapodással megerősítik. 

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és 
megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet 
által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet 
rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik 
el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra 
nézve kötelező érvényűek. 

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát ls, hogy a Projekt 
befejezését követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a 
pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási 
időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos 
fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. 

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a 
támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a beszámolókat és 
a kitizetési kérelmeket1 nevükben és helyettük aláírja. 

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető 
biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan 
időben, hogy a nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy 
támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja. 

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező körülmény - ideértve 
a változás-bejelentési kötelezettség körébe tartozó eseteket is - merül fel, a tagok 
kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a 
módosításnak a Közreműködő Szervezettől történő kérelmezését megelőzően. A 
Konzorciumvezető köteles biztositani, hogy a Tagok a Közreműködő Szervezet által 
küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét elfogadják. 

A Támogatási Szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendőek. 

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak 
esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának 
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak. 

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a 
jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését 
elősegíten!, a teljesítéshez szükséges információt megadni. 

1 Törlendő, ha a konzorcium tagi szlntű költségvetéssei rendelkezik 
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A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a 
Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a 
támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával 
kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja. 

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk 
vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet 
szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósitását 
befolyásolja. 

A költségvetést érintő változások bejelentési dokumentációját a Tagonként 
meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el és továbbítja 
a Konzorciumvezetőnek, aki a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és 
elküldi a Közreműködő Szervezetnek, mellékelve a Tag által elkészített 
dokumentumokat. 

Tagok közötti költségátcsoportosítás csak a szerződésmódosítási kérelem keretében 
indítványozható, és a Közreműködő Szervezet jóváhagyása szükséges az 
átcsoportosításhoz. 2 

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban 
tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezetőtől felhívására a Tagok 
kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt 
olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezetőtől a Közreműködő Szervezet 
vagy a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 

3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósitását 
vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: 

Tag neve Feladat 

Budapest Főváros X. I. Projekt előkészítési 1. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tevékenységei 

Budapest Főváros X. II. kerület Kőbányai Projektmenedzsment 
Önkormánvzat 

IV. Célcsoport számára 
Budapest Főváros X. biztosított 
kerület Kőbányai támogatások között 
Önkormányzat elszámolni kívánt 

tevékenységek 
V. Projekt 
megvalósításához 

Budapest Főváros X. igénybevett 

kerület Kőbányai szolgáltatások - 529. 

Önkormányzat költségvetési soron 
elszámolni kívánt 
tevékenységek 

Budapest Főváros X. VI. Egyéb 

2 Tagi szintű költségvetés esetén szOkséges szövegrész 

A feladatra jutó 
elszámolható 
költséQ összeQe 

5.817.400 

13.030.200 

3.087.500 

151.101.840 

11.398.000 

A feladatra jutó 
támogatás 
össze ae 

5.817.400 

13.030.200 

3.087.500 

151.101.840 

11.398.000 
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A feladatra jutó A feladatra jutó 
Tag neve Feladat elszámolható támogatás 

költség összege összeae 

kerület Kőbányai szolgáltatások között 

Önkormányzat elszámolni kívánt 
tevékenységek 
VII. Beruházás 

Budapest Főváros X. (ERFA)/123. Épületek, 

kerület Kőbányai épületrészek, tulajdoni 25.573.920 25.573.920 
Önkormányzat hányadok költségsoron 

elszámolni kívánt 
tevékenységek 
VII. Beruházás (ERFA)/ 
141. Üzemi (üzleti) 

Budapest Főváros X. gépek, berendezések, 
kerület Kőbányai felszerelések 55.207.966 55.207.966 
Önkormányzat költségsoron 

elszámolni kívánt 
tevékenységek 
VII. Beruházás (ERFA)/ 

Budapest Főváros X. 511. Vásárolt anyagok 
kerület Kőbányai költségei költségsoron 1.673.624 1.673.624 
Önkormányzat elszámolni kívánt 

tevékenyséaek 
VII. Beruházás 

Budapest Főváros X. (ERFA)/Műszaki 

kerület Kőbányai ellenőri költségek 787.400 787.400 
Önkormányzat költségsoron 

elszámolni kívánt 
tevékenyséCiek 
VII. Beruházás (ERFA)/ 

Budapest Főváros X. 531. Hatósági 
kerület Kőbányai igazgatási, 1.079.500 1.079.500 
Önkormányzat szolgáltatási díjak, 

illetékek 

Budapest Főváros X. VIII. Egyéb, a projekt 

kerület Kőbányai végrehajtásával 1.274.400 1.274.400 
Önkormányzat összefüggő általános 

tevékenyséCiek 
Budapest Főváros X. Szükség esetén 
kerület Kőbányai 50 50 
Önkormánvzat tartalék felhasználása 

III. Projekt szakmai 

Klebelsberg megvalósítása- 52., 

2. Intézményfenntartó 
54. és 56. 14.376.400 14.376.400 
költségvetési sorokon 

Központ elszámolni kívánt 
tevékenységek 

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az 
elvégzéséért. 
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3.4. Az egyes Tagok által elszámolható költségeket és az arra jutó támogatást a 
következő táblázat tartalmazza3• 

Tag neve Elszámolható költség Támogatási összeg 
Budapest Főváros 

l. X. kerület Kőbányai 270.031.800 270.031.800 
Önkormányzat 
Klebelsberg 

2. Intézményfenntartó 14.376.400 14.376.400 
Központ 

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) 
adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 0%-át képezik, az 

J'bb' J' b a a 1 megosz as an: 
részesedése a 

projekt 
Tag neve önrész formája önrész összege elszámolható 

költségéhez 
képest(%) 

Budapest Főváros Nem releváns. 

l. X. kerület A projekt o o 
Kőbányai támogatási 
Önkormányzat intenzitása 100%. 

Klebelsberg Nem releváns. 

2. Intézményfen n ta rt A projekt o o 
ó Központ támogatási 

intenzitása 100%. 

3.6. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló időszaki beszámolókat, záró 
beszámolót és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt beszámoló) a 
Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze, és küldi el a Közreműködő 
Szervezetnek. 

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, beszámolóval még le nem fedett 
időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a beszámolónak a 
Közreműködő Szervezet részére történő benyújtási határidejét megelőző 15 
munkanappal kötelesek beszámolni a Konzorciumvezető részére, és kötelesek 
csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket. 

3.7. A támogatás igényléséhez szükséges kitizetési igénylést a Konzorciumvezető 
állítja össze és küldi el a Közreműködő Szervezetnek. A Tagok a kifizetési igénylés 
összeállításához szükséges, a támogatási szerződésben meghatározott 
dokumentumokat a Konzorciumvezetőnek küldik meg. A dokumentumokat és 
számlákat a támogatási szerződésben meghatározott tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelően kell elküldeni a Konzorciumvezetőnek. 

A Közreműködő Szervezet felé benyújtásra kerülő kifizetési igénylésnek el kell érnie 
a ki fizetési kérelmek benyújtására vonatkozó korlátokat. 4 

3 Tagi szlntü költségvetés esetén a támogatási szerződés releváns mellékletei tagi szinten ls 
elkészítendőek, az abban foglaltaknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 
4 Tagi szintü költségvetés esetén 
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A Közreműk 
Közreműködő 

ödő Szervezet a kifizetési igényléshez tartozó számfákra eső, 
Szervezet által jóváhagyott támogatást egy összegben a 

ezető a 2. pontban megjelölt bankszámfákra utalja. Konzorciumv 
mvezető köteles a Tagokra jutó támogatást 5 napon belül továbbutalni, 
a következő kifizetés igénylés keretében köteles benyújtani az igazoló 
okat. 5 

A Kanzoreiu 
illetve erről 
dokumentum 

A Tagok tudo másul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott 
ő, a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott támogatást a 
Szervezet közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt bankszámlákra. 

ódő Szervezet legfeljebb annak a támogatási aránynak megfelelő 
osszeget utal a Tag részére, amelyet a pályázati kiírás, illetve a 

szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan 

számlára es 
Közreműködő 
A közreműk' 
támogatási 
támogatásról 
meghatárazo tt. 6 

Amennyiben 
megállapíthat 

az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján 
ó, hogy a Tagoknak adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, 
ti adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem 
rtozása van, emiatt a Közreműködő Szervezet az adott Tagra jutó 
yósítását felfüggeszti. 

önkormányza 
fizetett közta 
támogatás fol 

A Tagok tudo másul veszik, hogy a Konzorciumvezető lejárt esedékességű, meg nem 
rtozása esetén a teljes támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. 7 fizetett közta 

Amennyiben 
támogatási s 

a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a 
zerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését 
Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés 

követelt összeget közvetlenül a Közreműködő Szervezet részére 
rendeli el, a 
mlatt vissza 

a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint. visszafizetn l, 

Ha nem állap ítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási 
gszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a 

kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott 
m teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét 
al szemben érvényesíthet!. 

szerződés me 
visszafizetési 
időpontig ne 
bármely Tagg 

3.8. A Tagok a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a következő biztosítékot 
nyújtják: 

Tag nev e Biztosíték formája8 Biztosíték értéke 

l. 

2. 

Budapes t Főváros X. 
Kőbányai 
ányzat 

kerület 
Önkorm 

Klebelsb er 

A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. § 
(8) bekezdésének C. pontja, valamint a 
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
60. § d) alapján - a biztosítéknyújtási 
kötelezettsé nem releváns. 
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. § 

s Projektszlntü k' Öltségvetés esetén 
tségvetés esetén 
óltségvetés esetén 

6 Tagi szintű köl 
7 Projektszintü k. 
8 A kötelező és a kötelezően választandó biztosítékokat ls ebben az oszlopban kell feltüntetnl. 
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Intézményfenntartó 
(8) bekezdésének C. pontja, valamint a 
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Központ 60. § a) alapján- a biztosítéknyújtási 
kötelezettséa nem releváns. 

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási 
szerződésben, Illetve a 4/2011. (I. 28.) Karm. rendeletben meghatározott 
időpontban kötelesek a Tagok a Konzorciumvezető részére átadni, aki azt a 
Közreműködő Szervezet részére továbbítja. A biztosíték jogosuJtja a Támogató. 

3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető 
kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a 
Közreműködő Szervezet irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. A 
Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a 
támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a 
Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem 
érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással 
szemben fennálló felelősségét. 

4. Kapcsolattartás 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének 
időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, 
telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok jelen Megállapodás 
aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezető. A 
Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a 
Tagokat. A kapcsolattartásért, koordinációért az Önkormányzat nevében a 
Városfejlesztő Társaság a felelős, amennyiben a város létrehoz Városfejlesztő 
Társaságot. 

A Városfejlesztő Társaság - amennyiben létrehozták -, mint a városrehabilitációs 
projektet az Önkormányzat nevében végrehajtó szervezet, koordinálja a partnerek 
tevékenységét. A konzorciumi partnerek esetében (kivétel a Konzorcium Vezetőjét) 
ez azt jelenti, hogy szakmailag koordinálja a konzorciumi tagok tevékenységét, és 
előkészíti az önkormányzat számára a konzorcium! partnereknek való utalásokat a 
teljesítések ellenőrzését követően, de a konzorciumi tagokat megillető támogatási 
összegek közvetlenül érkeznek az önkormányzattól az érintett konzorciumi 
partnerhez. 

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést 
tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával 
kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt 
kapcsolattartája hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, 
amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartája az egyeztetést követő öt 
munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartája részére. Az 
emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti. 

5. A Konzorcium képviselete 

A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Konzorciumvezető, 
más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a 
Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a 

--
flt bYAflORSZAG MEGUJUL 



'SZÉCHENYI TERV 

Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a 
Konzorciumvezető értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott 
helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban 
harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről 
előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt. 

6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása 

A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és 
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős 
személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a Tagok külön állapodnak meg. A Projekt 
megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és 
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős 
személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről jelen a 10. pont rendelkezik.9 

7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 

A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, 
illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül 
meghatározásra10

: 

A projekt megvalósítása során a támogatás felhasználásával beszerzett eszközök, 
létrejövő dolgok tulajdonjoga, illetve az egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak 
szerint kerül meghatározásra: 

Tulajdonjogok tekintetében - a pályázat keretében fejlesztésre kerülő épületek, 
ingatlanok tulajdonjoga nem változik a megvalósítás során. 

A projekt keretében eszközök beszerzése tervezett, ezek aktiválója a projektgazda 
Önkormányzat, az üzembe helyezés helyszíne pedig a projektgazda tulajdonában 
lévő Kőbányai Szent László Gimnázium. 

A fejlesztéssel érintett helyszínek használati joga nem változik a megvalósítás során. 

Az építtetés jogát a Konzorciumvezető Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyakorolja. 

8. A tagság megszünése 

8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt 
megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan 
együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha 
a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek 
teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból 
beállott körülmény folytán nem képes. Az okot a Konzorciumvezető egyeztetni 
köteles. 

9 A bekezdésből a 10. pontban foglalt rendelkezések alapján a nem vonatkozó szövegrészlet törlendő. 
10 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat 
és jogokat a pályázatban szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 
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A kilépő tagnak dokumentált módon meg kell kísérelnie a projekt végrehajtása 
érdekében az általa vállalt projektelemre vonatkozóan új konzorcium! Tag 
biztosítását. Amennyiben a kilépő tagnak ezt nem sikerül biztosítania, a 
Konzorciumvezető kell dokumentált módon megkísérelnie az adott projektelem 
végrehajtására vonatkozóan új konzorciumi tag bevonását. A belépő Tag csak olyan 
szervezet, illetve személy lehet, aki, illetve amely megfelel a pályázati kiírásban 
foglalt követelményeknek. 

8.2. A Konzorciumvezető nem jogosult a konzorciumból kilépni. 

8.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek 
tevékenysége, működése a projekt megvalósitását akár pénzügyi, akár szakmai 
szempontból veszélyezteti. 
A felmondás! jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok 
véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles 
megküldeni a Közreműködő Szervezetnek. 

8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem 
eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek 
következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban 
vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási 
szerződéstől elállnak. 

8.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a 
megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A 
belépő Tag csak olyan szervezet, Illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a 
pályázati kiírásban foglalt követelményeknek. 

8.6. A Tag, kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles 
egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése 
érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás 
időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült 
költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett 
tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről 
beszámolni. Köteles továbbá a - a Megállapodás keretében esetlegesen -
használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás 
nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá. 

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a 
jelen Megállapodás alapján a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum
megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig 
megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos 
szabálytalanságokért való helytállás. 

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag 
tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a 
megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha a Tagok az ingyenes 
használatról határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási 
szerződésben meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a 
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megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha a Tagok az Ingyenes 
használatról határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási 
szerződésben meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a 
kiválását követően is kötelező érvényűek, a támogatási szerződés megszűnésének 
időpontjáig. 

Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során 
létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő Tag köteles visszafizetni a támogatási 
szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel 
a Támogató részére. 

8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását 
Igényli, amelyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A 
hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett 
általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő 
Szervezettől. 

9. A Megállapodás megszünése és módosítása 

9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és 
osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése 
jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után. 

9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a pályázati kiírásban 
megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken. 

9.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban 
módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A 
hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett 
általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmeznl a Közreműködő 
Szervezettől. 
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, 
bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok 
változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A 
Konzorciumvezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó 
dokumentumok benyújtásával értesíti a Közreműködő Szervezetet. 

9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a 
rendes felmondás jogát kizárják. 

10. A tagok egyéb megállapodásai11 

10.1. A konzorcium! tagok megállapodnak abban, hogy a TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-
0015 kódszámú, "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" című 
projekt szakmai tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása esetében a 
konzorcium! partnerek közös egyeztetést folytatnak le. 

11 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek 
ellentétesek az 1-9. ponttal, illetve az 1-9. pontok nem törölhetők. Ilyen lehet pl. a 6. pont szerint a 
közbeszerzési eljárások menete, a Projekttel kapcsolatban szükséges döntések meghozatalának menete, a 
határozathozatal szabályai, a tagság megszünése esetén alkalmazandó részletesebb szabályozás, 
rendszeres kapcsolattartás módja, stb. illetve minden más olyan kérdés, amit a tagok fontosnak tartanak. 
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10.2. A konzorcium! tagok megállapodnak abban, hogy a TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-
0015 kódszámú, "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" című 
projektre vonatkozóan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vállalja az általa 
megvalósított feladatokhoz kapcsolódó indikátorok teljesítését a projektmegvalósítás 
záró dátumáig és a fenntartási időszakban. A tagi szintű Indikátortáblát a Támogatási 
Szerződés tartalmazza. 

11. Záró rendelkezések 

11.1 Jelen Megállapodás 11 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A 
Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az 
utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba 
lépését követően a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a 
Közreműködő Szervezet részére. 

11.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, 
valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában 
feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen 
Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a 
testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges 
felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyietet 
jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosuJtsága nincs, mely 
a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás 
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogvitákat a Tagok elsősorban tárgyalás 
útján kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén fordulnak a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz. 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mlndenben egyezőt aláírták. 

.· Szervezet Szervezet 

P.H. P.H. 
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