
Megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről a

Pusztaszabolcs Város onkormán yzata
székhelye: 2490 Pusztaszabolcs. Velencei u 2.
képviseli : Czompó István polgármester.
mint megb ízo, a továbbiakban:,,Meg bí7,ó,,
másrészről a

Onkonet Szolgáltató és fanácsadó Kft.
székhelye: 1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7.
adószáma: | | 8067 90 -2.42
bankszámla száma: 1 l 70 8 0 0 1 -20 520 483-00000000
képviseli : Petrus Lász|ó ügyvezető
mi nt me gbí zotÍ,, a további akb an:,,M e g b ízott,,

között a mai napon az alábbtak szerint:

[. Előzmények

1/ Felek rögzítik, hogy Pusztaszabolcs Város onkormányzata, mint ajánlatkéro hirdetmény
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított ,,Kompetencia alapú oktatás, egyenlő
hozzáférés _ innovatív intézményekben '' című rÁnnop-:.1.4/0812-2008-0091 számú
projekten belül képzési és szaktanácsadói szolgáltatások beszerzése,, tárgyában.

2/ A fent megjelölt kozbesz.erzési eljárás 1. része vonatkozásában Megbízott került nyertes
aj ánl attevőként kihirdeté sre.

II. Szerződéses feltételek

1/ Megbízó megbízása alapján. a Megbizott elvállalja a jelen szerződésben meghatározotÍ.
oktatási, képzési szo|gá|tatások elvégzését az ajánlattevő aján|atában' illetve az aján|att
dokumentációban és jelen szerződésben meghatározottak szerint.

Képzés megnevezése: Menedzsment-képzés l változásmenedzsment, projektmenet|zsment
A képzésjellege: Pedagógus-továbbképzésijegyzéken szereplő akkreditált továbbképzés
A képzés idotartama: 30 óra
Tervezett mennyiség: 6 fo

Képzés megnevezése: Menedzsment-képzés l új oktatásszervezés az intézményben
(proj ektpedagógia, tantárgytöm bösített oktatás)
A képzésjellege: Pedagógus-továbbképzésijegyzéken szereplő akkreditált továbbképzés
A képzés idotartama: 30 óra
Tervezett mennyiség: 3 fó

Képzés megnevezése: Á|talános pedagógiai módszertani továbbképzés / új
tanulásszervezési eljárások alka|mazása
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A képzésjellege: Pedagógus-továbbképzésijegyzéken szereplő akkreditált továbbképzés
A képzés időtartama: 30 óra
Tervezett mennyiség: 10 fő / losopor1

Képzés megnevezése: Általános pedagógiai mótlszertani továbbképzés 2: kooperatív
tanulás
A képzésjellege: Pedagógus-továbbképzésijegyzéken szereplő akkreditált továbbképzés
A képzés időtartama: 30 óra
Tervezett mennyiség: 1 fő

Képzés megnevezése: Á|talános pedagógiai módszertani továbbképzés 2: Hatékony
tanu|ó/gyermek megismerési technikák
A képzésjellege: Pedagógus-továbbképzésijegyzéken szereplő akkreditált továbbképzés
A képzés időtartama: 30 óra.rervezett 

mennyiség: 5 fó

Képzés megnevezése: Á|ta|ános pedagógiai módszertani továbbképzés 2z osztá|yzás
nélküli pedagógiai értékelés
A képzésjellege: Pedagógus-továbbképzésijegyzéken szereplő akkreditált továbbképzés
A képzés idotartama: 30 óra
Tervezett mennyiség: l fő

Képzés megnevezése: Álta|ános pedagógiai módszertani továbbképzés 2: Professzionális
tanári kommunikáció
A képzésjellege: Pedagógus.továbbképzésijegyzéken szereplo akkreditált továbbképzés
A képzés időtartama: 30 óra
Tervezett mennyiség: 1 fő

Képzés megnevezése: Áltulános pedagógiai módszertani továbbképzés 2:
Drámapedagógia
A képzés jellege: Pedagógr-rs-továbbképzési jegyzéken szereplő akkreditált továbbképzés
A képzés idotartama: 30 óra
Tervezett mennyiség: l Íő

Képzés megnevezése: Általá''os pedagógiai módszertani továbbképzés 2: óvoda-iskola
közötti átmenet
A képzésjellege: Pedagógus-továbbképzésljegyzéken szereplő akkreditált továbbképzés
A képzés idotartama: 30 óra
Tervezett mennyiség: 9 fő

Képzés megnevezése: Álta|á.'os pedagógiai módszertani továbbképzés 2: tanu|ás tanítása
A képzésjellege: Pedagógtrs-továbbképzésijegyzéken szereplő akkreditált továbbképzés
A képzés időtartama: 30 óra
Tervezett mennyiség: l fő

Képzés megnevezése: ÁItalános pedagógiai módszertani továbbképzés 2:
Tevékenységközpontú pedagógiák
A képzésjellege: Pedagógus-továbbképzésijegyzéken szereplő akkreditált továbbképzés
A képzés időtartama: 30 óra
Tervezett mennyiség: 6 fo
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Képzés megnevezése: A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató
módszertani képzések
A képzés j ellege: Pedagógus-továbbkép zési jegyzéken szereplő akkreditált továbbké pzés (Az
oktatási program, programcsomagrészétképező (ahhoz illeszkedő), akkreditált továbbképzés,
amely szerepel a Pedagógus-továbbképzést Jegyzéken)
A képzés idotartama: 30 óralkulcskompetencia terület

a)Kompetencia terület: szövegértés, szövegalkotás
A képzés időtartama: 30 óra
Tervezett mennyiség: 3 fő

b)Kompetencia terület: matematika
A képzés időtartama: 30 óra
Tervezett mennyiség: 3 |ő

c)Kompetencia terület: idegen nyelv
A képzés időtartama: 30 óra
f.ervezett mennyiség: 1 fő

d)Ko m petencia terü let : v á|asztott műveltségterület
A képzés időtartama: 30 óra
Tervezett mennyiség: 3 fő
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Kompetencia terület: komp|ex óvodai programcsomag bevezetése
A képzés időtartama: 30 óra
Tervezett mennyiség: 8 fó
Célcsoport: óvodapedagógusok

Képzés nregnevezése: Az inftlkommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő
a|ka|mazását segítő képzés
A képzésjellege: Pedagógus-továbbképzésljegyzéken szereplo akkreditált továbbképzés
A képzés időtartama: 30 óra
Tervezett mennyiség: 14 fő i l csoport

Képzés me gnevezése : In form atikai aLap oző képzés
A képzés jellege: Akkreditált képzési program valamint aképzó szervezetnek intézményi
akkreditációval kell rendelkeznie a felnőttképzés rendszerében
A képzés idotartama: 30 óra
Tervezett mennyiség: 14 fó

Képzés megnevezése: Mérés-értékelési képzés
A képzésjel1ege: Pedagógus-továbbképzéstjegyzéken szereplő akkreditált továbbképzés
A képzés időtartama: 60 óra
Tervezett mennyiség: 2 fó

Egyéb képzés: A laptop-programban résztvevő pedagógusok 120 órás képzése
A képzésjellege: Pedagógus-továbbképzésijegyzéken szereplő akkreditált tóvábbképzés
A képzés időtartama: 60 óra
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Tervezett mennyiség: l0 fő

2.l Jelen szerződés 7. sz. me|lékletét képezi az I,7. pontban meghatározott ajánlattételi
felhívás, 2. sz. mellékletét a,z I.7. pontban meghatározott eljárás dokumentációja. 3. sz.
mel lékl etét Me gbízott, min1 nyer1es aj ánlattev ő aj ánlata.

3.i A Felek rögzítik, hogy amennyiben egy adott képzés esetében a résztvevők létszáma eléri
a l0 főt. a képzés helyszíne a Megbiző székhelye, azaz Pusztaszabolcs Város kozigazgatási
területe.

III. Jogok és kötelezettségek

|.l Felek rögzítik' hogy Megbízott jelen szerződés a|áírásáva| aZ oktatási, képzési
szolgáltatásoknak a II. pontban foglaltak szerinti, az elvárható legmagasabb szakmai
színvonalon tör1énő teljesítésére vállalt kötelezettséget'

2./ Felek rögzítik, hogy Megbizott, mint nyertes ajánlattevő aján|ata benyújtásával illetve
je|en szerződés aláírásával kiielenti. hogy a jelen szerződés tárgyát képező szakmai
szolgáltatáshoz szükséges szakértelemmel. műszaki-technikai felszereltséggel és szakember-
háttérrel rendelkezik és az'1' a teljesítés teljes időtartama a|atÍ. a szerződésszerű tel|esítés
érdekében biztosítja.

3.l Megbizó kötelezettséget vállal Megbízott szerződésszerű teljesítésének elfogadására és a
vonatkozó el lenérték me gfi zetésére'

4.l Megbízó köteles minden a szerződésszerű teljesítéshez szükséges tényt, adatot.
dokumentumot M e gbí zoÍI r é sz,ér e me gfelelő időben kozölni'

4.1./ Felek kötelesek eg1,mást nrinden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, mely a
szer ző désszerű te lj e s íté st ak adál yo zhatj a va gy ve szé l yeztetheti.

5./ A teljesítéshez szükséges műszaki-technikai feltételek biztosítása Megbízott fe|adata.

6.l Megbízott köteles a.ielerr szerződés tárgyát képező szakmai szolgá|tatás teljesítését a jelen
szerződés a|áirását követő naptól megkezdenl. és azt 2010. június 30-ig hiánytalanul és
szerződésszerűen mesvalósítar]i.

IV. Ellenérték

|./ Megbizottat szerződésszerű teljesítés esetén bruttó 8.300.000,- Ft, azaz bruttó nyolcmillió-
háromszázezer forint megbízási díj illeti.

2./ Felek rógzítik, hogy a nregbízási díj a teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költséget
tarta|mazza (különösen az oktatói, tanácsadói díjak, hallgatói anyagok. költségek, bérleti
költségek, szállás, étkeztetés költsége...stb.). Megbízott a teljesítés vonatkozásában egyéb
jogcímen ellenérték iránti igényt nem érvényesíthet.
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3.l Megbízó előleget nem tizet. Megbízó az e||enértéket részletekben, a teljesített képzések
Iezárását kcivetően, az á|ta|a kiállított teljesítésigazo|ás alapján benyújtott szám\a ellenében
fizeti meg, 90 napos határidőben aMegbizott oTP Banknál vezetett 11708001.20520483-
0 0 000000 számú szám|tt1 ár a történő átutalással.

4.l Megbízó amennyiben az ellenérték megfizetésével késedelembe esik. köteles Megbízott
részére a Polgári Torvénykönyv szerinti késedelmi kamatot megfizetni.

5./ Felek rögzítik' hogy amclrnyiben Megbízó fizetési kötelezettségének a nem megfelelően
kiállított szám|a, vagy azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, Megbízott
késedelmi kamat iránti követelést nem támaszthat,

V. Szerződésszegés

1./ Megbízott a jelen szerződésben foglalt feladatok Megbízottnak felróható késedelmes
teljesítése esetére a késedelme minden napja után 50.000,-Ft összeget köteles késedelmi
kötbérként megfizetni. Megbízó a késedelmi kotbérrel nem fedezett kárát is jogosult
Megbízottal szemben érvényesíteni.

2./ MegbízotÍ" a teljesítés Megbízottnak felróható okból történő meghiúsulása esetére
500.000'-Ft mértékű kötbér megfizetésére köteles. Megbízó a szerződés meghiúsulása esetén
a kötbérrel nem fedezett kárát is érvényesítheti Megbízottal szemben.

3./ Felek rogzítik. hogy Megbízó jogosult Megbízottal szemben esedékes kötbér igényét
Megbízott követelésével szemben beszámítani. illetve a szám|a összeséből visszatartani'

VI. A|vállalkozó ieénybe vétele

1./ Megbizott alvállalkozók igénybe vételére a Kbt. 304. $ (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően jogosult.

2./ Felek rögzítik, hogy Megbízott, a|vá||a|kozó igénybe vétele esetén. ktiteles aZ
alvállalkozóval megkötött szerződésben kikötni, hogy aZ a|váL]a|kozó tevékenységének
ellenőrzésére Megbízó is jogosult.

VII. A szerződés időtartama

Ll Felek a jelen szerződést aláírásának napjától 2010. június 30-ig terjed,ő határozott
időtar-tamra kötik.

VIII. A szerződés módosítása. megszűnése

l./ Jelen szerződés kizárőlag Felek kölcscinös akaratából írásban módosítható a Kbt. 303. $-
ban fo glaltaknak megfelelően.

2,l Je|en szerződés rendes Íblmondás útián nem szüntethető mes.
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3./ Valamely fél súlyos vagy isméte|t szeruődésszegése esetén a másik fél jogosult a
szerződésÍ. a másik fé|hezintézett felmondó nyilatkozatta|, azonnali hatállyal felmondani.

4./ Késedelmes teljesítés esetén amennyiben valamely fél a másik fé| á|ta| megjelölt
póthatáridőben sem teljesít. a másik féljogosult a szerzódést azonna|i hatállyal felmondani a
3.i pontban megjelcilt módon.

IX. Kapcsolattartás

1./ Felek rögzítik. hogy }telek a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozata1kat' egymással
telefax útján vagy ajánlott. 1értivevényes postai küldeményben kötelesek közölni.

2. / Me gbiző áIta| kapc so l attartásra j o gosult személy :

Név: Czompó István polgárrnester
Cím:2490 Pusztaszabolcs. Velencei u 2.
Telefax: 251273-002
Telefon: 251271-833
E-mail : pol ghivatal @pusz,taszabolcs.hu

3./ Megbizott által kapc sol attartásra j o gosult személyek :

Név: Kun Cecília, Petrus LászIő
Círn: l089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7.
l 'elel-ax: 06- 1 -887-3844
T'elefbn: 06- I -887-3842
E-mail : info@onkonet.hu

X. Vegyes rendelkezések

1. / .Ielen szerződésben, illetve a II. pontban meghatározott dokumentumokban nem
sz'abá|yozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Kbt' vonatkozó rendelkezései
irányadóak.

2./ Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott tizleti és egyéb
titkot, a másik felre vonatkozó adatot a másik fé| hozzájárulása nélkül nem jogosultak
felfedni' illetve azok megőrzésére kotelesek.

3.l A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet közzé,
illetve nem bocsáthat harmadik személy rendelkezésére, kivéve' ha ezt hatályos jogszabály
alapján bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel elrendeli.

4.l Felek kötelezettséget vállalnak a jelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés
rendezésére.
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5./ A 4./ pontban foglaltak rneghiúsulása esetére felek a je|en szerződésből fakadó vitás
kérdéseik rendezésére, per1árgyértéktől függően a Székesfehérvári Városi Bíróság illetve a
Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után 4 egymással tartalom és forma szerint
azonoS eredeti példányban írÍ.ák a|á.

Pusztaszabolcs. 2009. december I 5.
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Pusztaszabolcs Város Önkormán yzata o,,t.o,,.ís ,|,,,uní,í u} Tu,,á.sadó Kft.
képv.: Czompó István polgármester képv.: Petrus Lász|ő igyvezető

Megbízó Megbízott

Hllenjegyzem:
Vezér Aktls
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