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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Önkormányzatunkat megkereste a Forrás-Terend Kft. vezetője, azzal az ajánlattal, hogy amennyiben 
önkormányzatunk igénybe kívánja venni szolgáltatásait, szakmai segítséget tud nyújtani az 
önkormányzati fejlesztési elképzelések, tervek, pályázati támogatás útján történő megvalósítása 
tárgyában. 

Önkormányzatunk 2007. decemberében ezen ajánlathoz hasonló tartalmú együttműködési 
megállapodást kötött a REAL MISSIO KÖNIG Kft-vel.  
Az együttműködési szerződés értelmében a szerződés nem zárja ki, hogy az Önkormányzat 
projektfejlesztési konstrukció, illetve támogatások elnyeréséhez szükséges pályázatok kidolgozására 
más megbízottaknak is megbízást adjon. 
Ezen együttműködés során önkormányzatunk pályázati támogatást nem nyert, az együttműködés 
gyakorlatilag évekkel ezelőtt meg is szakadt. 
Az együttműködési szerződés rögzítette, hogy a szerződés a szerződési időtartam lejárta, illetve 
felmondás nélkül is megszűnik, ha bármely jogi személy megszűnik, kivéve, ha a megszűnő jogi 
személy jogutóddal rendelkezik. 
Az elektronikus cégjegyzék adatai alapján a REAL MISSIO KÖNIG Kft. 2011.01.28-án jogutód 
nélkül megszűnt, így a 2007-ben megkötött együttműködési szerződés megszűnt. 
Újabb keretszerződés megkötésének jogi akadálya nincs. 
 
A Forrás-Trend Kft. a környékben Szendehely Község Önkormányzatával történő eredményes 
együttműködése révén számunkra megbízható, jó referenciával rendelkezik. 
 
Kérem a napirend és a keretszerződés megtárgyalását, valamint a határozati javaslat és a 
keretszerződés elfogadását! 
 
 
Tolmács, 2013. január 17. 
 Tisztelettel: 
 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
……./2013. (I….) képviselő-testületi  határozati javaslat 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Tolmács Község 
Önkormányzata a Forrás-Trend Kft.-vel (Cg. 13-09-116260, székhely: 2131 Göd, Fenyves u. 36.) az 
önkormányzat fejlesztési elképzelései, tervei, pályázati támogatással történő megvalósítása érdekében 
kötendő pályázat-figyelés, -keresés, pályázat-készítés és benyújtás, valamint pályázati 
projektmenedzsment feladatok ellátására (egészen a projekt megvalósításának lezárását jelentő záró 
jelentés elkészítéséig) vonatkozó keretszerződés megkötésre kerüljön. 
A képviselő-testület jóváhagyja az erre vonatkozóan előterjesztett keretszerződést, és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szerződést aláírja, és a szerződésben foglalt egyszeri 50.000 Ft megbízási díjat – 
a szerződésben foglaltak szerint – a Megbízott Forrás Trend Kft. bankszámla számára átutalja. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:  polgármester 
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KERETSZERZŐDÉS 
 
 

amely  létrejött egyrészről Tolmács Község Önkormányzata, székhelye: 2657 Tolmács, Sport 
út 1., képviselője: Hajnis Ferenc polgármester mint megbízó, a továbbiakban Megbízó,  
 
másrészről  Forrás‐Trend  Kft.  (Cg.  13‐09‐116260),  székhelye:  2131  Göd,  Fenyves  u.  36., 
adószáma:  14109621‐2‐13,  bankszámlaszáma:  10300002‐10376928‐49020010,  önálló 
képviseletre  jogosult:  Dr.  Horváth  Viktor  ügyvezető  mint  megbízott,  a  továbbiakban 
Megbízott 
 
(együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 
 
 
1. Szerződés tárgya. Felek megállapodnak, hogy a Megbízott a Megbízó részére szakmai segítséget 

nyújt,  annak  érdekében,  hogy  feltérképezze  a Megbízó  elképzeléseihez,  terveihez,  igényeihez 
megfelelő hazai és uniós pályázati lehetőségeket. Jelen szerződés tárgya a Megbízó által kitűzött 
fejlesztési  elképzelésekhez  pályázatok  keresése,  figyelése,  a  Megbízó  által  beadni  kívánt 
pályázatokhoz pályázóképesség felmérése, beadható pályázatok esetén a pályázati adatlap kiírás 
szerinti  elkészítése,  a  pályázati  csomag  összeállítása  és  annak  határidőre  történő  benyújtása, 
valamint a projekt megvalósítása során projektmenedzsment feladatok ellátása egészen a projekt 
megvalósításának lezárását jelentő záró jelentés elkészítéséig. 

2. Megbízott  a Megbízó  által  ismertetett  fejlesztési  célok megvalósítása  illetve megvalósításának 
támogatása  érdekében  felhívja Megbízó  figyelmét,  ha  alkalmas  pályázat  vagy  annak  tervezete 
kiírásra kerül. Megbízó a Megbízott által  felderített pályázatoktól  függetlenül  igényelheti egyéb 
pályázatok elkészítését is Megbízottól. Megbízott köteles felhívni Megbízó figyelmét, ha Megbízó 
olyan  pályázat  elkészítését  kéri  Megbízottól,  amely  célrendszere  nincs  átfedésben  Megbízó 
céljával. 

3. Megbízott  továbbá  vállalja, hogy  a pályázati  tervezetek  társadalmi  egyeztetése  során Megbízó 
felkérésére képviseli Megbízó érdekeit a kapcsolódó fórumokon. 

4. Együttműködés.  Szerződő  Felek  rögzítik,  hogy  a  jogviszony  bizalmi  jellegéből  fakadóan 
fokozottan terheli őket az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség. Megbízó vállalja, hogy 
az  1.  pontban  rögzítettek  elvégzéséhez  szükséges  információkat  határidőben  Megbízott 
rendelkezésre  bocsátja.  Megbízó  által  nem  határidőre  leadott  anyagok  késedelméből  eredő 
felelősség Megbízottat nem  terheli. Megbízó  vállalja, hogy  a Megbízott  fenti  tevékenységéhez 
szükséges minden  információt  a Megbízott  rendelkezésére  bocsát,  és  a Megbízott  esetleges 
megkeresése  esetén  a  tevékenység  végzéséhez  szükséges  felvilágosítást  megadja.  Ebben  a 
körben Megbízó  vállalja, hogy  lehetővé  teszi Megbízott  számára, hogy  a Megbízó  szervezetén 
belül, a Megbízó munkatársaitól a szükséges  információkat, kizárólag a tevékenység ellátásához 
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szükséges mértékben, megszerezze. Megbízó továbbá jelen szerződés aláírásával meghatalmazza 
a Megbízottat,  hogy  a  hazai  és  uniós  pályázati  rendszer  résztvevő  közigazgatási  és  hatósági 
szervei felé, a Megbízó nevében, kizárólag a pályázati lehetőségeket feltérképező szakmai anyag 
elkészítéséhez  szükséges mértékben, Megbízó  részéről mindenféle  kötelezettségvállalás  nélkül 
eljárjon,  és  információkat  szerezzen.  Felek  kifejezetten  rögzítik,  hogy  jelen  szerződés  alapján 
Megbízott  nem  jogosult  a Megbízó  nevében  bármely  harmadik  személy,  államigazgatás  szerv 
vagy  hatóság  felé  kötelezettséget  vállalni,  vagy  jogokról  lemondani,  így  különösen  írásbeli 
nyilatkozatot tenni, és szerződést kötni. 

5. Megbízott minden olyan körülményről értesíti a Megbízót, amely a  jelen szerződésben vállaltak 
megvalósulását akadályozza, illetve akadályozhatja.  

6. Specifikus Szerződés. Szerződő Felek megállapodnak, hogy egy konkrét pályázat elkészítésére az 
adott  pályázat egyedi feltételeit figyelembe vevő úgynevezett Specifikus Szerződést kötnek. Ezen 
megállapodásban törekedni kell arra, hogy a Megbízó által Megbízott részére  fizetendő Sikerdíj 
(lásd  „Díjazás”  c.  pont)  lehetőleg  minél  nagyobb  részben  a  pályázat  terhére  elszámolható 
költségként kerüljön megállapításra, ha erre a pályázat lehetőséget ad. Ilyen költség lehet például 
a pályázat pénzügyi projekt menedzsmentje, a kötelező nyilvánosság biztosítása, a közbeszerzési 
eljárás  lefolytatása,  etc.,  de  ez  a  felsorolás  nem  teljes,  nem  kötelező  és  nem  is  kizárólagos. 
Amennyiben  az  így  meghatározott  feladatoknak  elkerülhetetlen  költségei  vannak  (pl. 
nyilvánosság biztosításához eszközbeszerzés (pl. emlékeztető tábla), etc), az Megbízót terheli.  

7. Díjazás: Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen keretszerződésből adódóan Megbízó számla 
ellenében egyösszegben 50.000.‐Ft, azaz ötvenezer forint megbízási díjat fizet a jelen szerződés 
aláírásától számított három napon belül Megbízott számlaszámára átutalással. Szerződő felek 
megállapodnak  abban,  hogy  jelen  keretszerződésből  adódóan  ezt meghaladóan Megbízónak 
semmiféle  fizetési  kötelezettsége,  vagy  specifikus  szerződésre  vonatkozó  szerződéskötési 
kötelezettsége  nem  származik.  Amennyiben  egy  adott  pályázatra  Szerződő  Felek megkötik  a 
Specifikus  Szerződést  (lásd  előző  pont),  akkor  az  1.  pontban  megjelölt  feladatok  elvégzése 
úgynevezett  sikerdíjas  konstrukcióban  valósul  meg.  Specifikus  szerződés  megkötése  esetén 
ennek alapján Megbízó minden egyes, Megbízott által Megbízó nevében beadott és megnyert 
pályázat után a megítélt támogatási összeg 5% plusz ÁFA összeget fizeti, amely azonban nem 
lehet  kevesebb, mint  180eFt  +ÁFA,  azaz  száznyolcvanezer  forint  plusz  ÁFA  –  továbbiakban 
Sikerdíj.  A  Sikerdíj  pályázat  terhére  el  nem  számolható  részét  Megbízó  a  támogató  döntés 
kézhezvételétől  számított  60  napon  vagy  a  Támogatási  Szerződés  megkötésével  egyidőben 

igényelt  pályázati  Előleg  utalásától  számított  15  napon  belül  számla  ellenében Megbízott 
jelen szerződésben meghatározott számlájára köteles átutalni. A Sikerdíj pályázat terhére 
elszámolható  részének  ütemezése  a  Közreműködő  Szervezet  által  jóváhagyott  pályázatban 
meghatározott ütemezéséhez kell igazodjon. 

8. Szavatosság. Megbízott szavatosságot vállal azért, hogy az 1. pontban körülírt feladatot a 
jogszabályi  előírásoknak  megfelelően,  a  szakmai  szabályok  maradéktalan  betartása 
mellett, a  tőle elvárható  legnagyobb gondossággal végzi el. Megbízott garantálja, hogy 
amennyiben  a  Specifikus  Szerződés  alapján  beadott  pályázat  Megbízott  hibájából 
véglegesen  elutasításra  kerül,  akkor  a  végleges  elutasításról  szóló  határozat 
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kézhezvételétől számított 15 napon belül a számára az elutasított pályázatra vonatkozó 
Specifikus  Szerződés  alapján  kifizetett  minden  összeget  hiánytalanul  visszafizet 
Megbízónak.  Felek  kijelentik  és  a  szerződés  ideje  alatt  szavatolják,  hogy  ellenük  csőd‐ 
felszámolási,  vagy  végelszámolási  eljárás  nincsen  folyamatban.  Ezen  állapotban 
bekövetkező változást haladéktalanul jelezniük kell a másik Fél felé.  

9. Titoktartási kötelezettség. Felek rögzítik, hogy a Megbízott Megbízó részére végzett, az 
előző  pontban  részletezett  tevékenység  kapcsán  tudomására  jutott  bármilyen 
információt üzleti titokként kezel és megtart jelen megállapodás hatálya után is. Az üzleti 
titkot  képező  információkat  Megbízott  ezen  jogviszonyának  fennállása  és  esetleges 
megszűnése esetén sem  jogosult harmadik személynek a  tudomására hozni, publikálni, 
avagy bármely más módon hasznosítani, a Megbízó és az annak érdekkörébe tartozó más 
társaságok érdekei ellen  felhasználni. A Megbízott  felelősséget vállal arra, hogy a  jelen 
megállapodás  alapján  direkt  vagy  indirekt módon  a Megbízóról,  szóban  vagy  írásban 
birtokába  jutott minden  információt,  adatot  üzleti  titkokként  kezel  és megőriz,  azok 
biztonságos  tárolásáról  gondoskodik,  azt  sem  ő,  sem  a  vele  kapcsolatban  álló 
munkavállalók, harmadik személyek (alvállalkozók) nem sértik meg, valamint felelősséget 
vállal  minden,  érdekkörében  működő  eljáró  személy  által  történő  szerződésszerű 
magatartásra. Szerződő  felek  rögzítik, hogy a  titoktartási kötelezettséget a közérdekű 
adatok nyilvánosságára vonatkozó jogi szabályozással összhangban gyakorolják.  

10. Megbízó  tudomásul  veszi,  hogy  a Megbízott  tevékenysége,  valamint  a Megbízott  által 
elkészített  szakmai  anyag  a Megbízott  kizárólagos  szellemi  terméke,  és Megbízó  ezen 
információk és anyagok feletti rendelkezési és felhasználási jogot jelen szerződéssel nem 
szerzi meg. Ennek megfelelően Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott által átadott 
információk és  anyagok  a Megbízott üzleti  titkát  képezik és bármely  a  jelen  szerződés 
teljesítésével összefüggésben szóban vagy  írásban birtokába  jutott minden  információt, 
harmadik  személy  részére  kizárólag  a  Megbízottal  történt  írásos  megállapodást 
követően, annak kifejezett írásbeli jóváhagyásával adhatja tovább. 

11. Mellékletek.  Szerződő  Felek megállapodnak, hogy  az  egyes pályázatokhoz  esetlegesen 
szükséges  kötelezően  csatolandó  mellékletek  (pl.  engedélyes  építési  terv,  etc.), 
tanulmányok,  engedélyes  anyagok,  tervek  elkészítése  Megbízót  terhelik,  azokért 
Megbízottat kötelezettség, felelősség nem terheli, de a jelen szerződés sikerdíjas mivolta 
miatt  Megbízottat  a  véleményezés,  minősítés  joga  megilleti.  Amennyiben  ilyen 
tanulmányt a pályázat előír és azt Megbízó Megbízottal kívánja elvégeztetni, arra külön 
írásos megállapodást kell Szerződő Feleknek kötniük. 

12. Futamidő.  Jelen  Keretszerződést  Szerződő  Felek  határozatlan  időre  kötik.  Jelen  szerződést 
írásban  közös megegyezéssel  azonnali  hatállyal  vagy  bármely  fél  rendes,  írásos  felmondásával 
felmondhatják. A  felmondás  ténye nem befolyásolja Megbízó  „Díjazás”  c. pontban  részletezett 
fizetési kötelezettségét a felmondáskor már beadott pályázatok tekintetében. 
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13. Pályázattól  való  elállás.  Amennyiben  Megbízó  a  pályázat  támogatói  döntés  megszületését 
követően  eláll pályázási  szándékától Megbízottat  akkor  is megilleti  a  „Díjazás”  c. pont  szerinti 
díjazás  és  az  addig  Megbízott  által  készített  dokumentumok  és  egyéb  anyagok  Megbízott 
tulajdonát képezik, azt felhasználni csak és kizárólag Megbízott hozzájárulásával lehet. 

14. Módosítás.  A  Szerződő  Felek  a  jelen  szerződést  csak  közös  megegyezéssel  és  csak  írásban 
módosíthatják. 

15. Ez a szerződés az aláírása napján  lép hatályba.    Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések 
tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.  

16. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő jogvitát egyeztető 
tárgyaláson rendezik. Ennek sikertelensége esetére a szerződő felek a jelen szerződéssel létrejött 
jogviszonyból  származó  jogvitájuk  eldöntése  érdekében  alávetik  magukat  a  Megbízó  szerint 
területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességének.  

17. A  jelen  szerződés  4  számozott  oldalt  tartalmaz, magyar  nyelven  és  négy  eredeti  példányban 
készült, amelyből két példány a Megbízót, két példány a Megbízottat illet meg. 

18. A  jelen  szerződést a Szerződő Felek elolvasták, és mint a  szerződéses akaratukkal mindenben 
megegyező  szerződéses  nyilatkozatukat  az  alulírott  helyen  és  napon,  felolvasás  és 
megmagyarázás után jóváhagyólag aláírták. 

 
Tolmács, 2013. 01. 11. 
 

Megbízó  nevében  Megbízott nevében 

A Megbízó neve:  Tolmács Község 
Önkormányzata 

A Megbízott neve:  Forrás‐Trend Kft. 

Az aláíró neve:  Hajnis Ferenc  Az aláíró neve:  Dr. Horváth Viktor 

Az aláíró tisztsége:  polgármester  Az aláíró tisztsége:  ügyvezető 

Cégszerű aláírás: 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Tolmács Község Önkormányzata nevében 

Hajnis Ferenc polgármester  

2657 Tolmács, Sport út 1. 

Cégszerű aláírás: 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Forrás‐Trend Kft. nevében 

Dr. Horváth Viktor ügyvezető  

2131 Göd, Fenyves u. 36. 

 

 

 

 


