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MEGBízÁsl szERzóDÉs

Szerződő felek:

Megbízó:

Megbízott:

Szent Lázár Megyei Kórház
3'l00 Salgótarján, FÜleki út 54-56.
Adószáma: 1 5450054-2-12
Képviseli: dr- Bercsényi Lajos főigazgató főorvos' mint megbízó
(a továbbiakban: Megbízó)

Kovács Renáta
Székhely: 2000 Szentendre, BÜkkös part 57lA.
Adószáma: 66904032_í-33
(a továbbiakban: Megbízott)

egyutteSen a továbbiakban: Szerződő Felek.

1' A szerződés tárgya:

[estizo megbízza Megbízottat a HUSl(1í0í/í.4.í/oo53 azonosítószámú,
"Egészségügyi kapacitások határo-n átnyúló fejlesztése Losonc, éa s;ióó{*É"térségében'' című projektje keretében iassa ót az alprojekt penztigyi-;ezJtői
feladatait.

2' A Megbízott feladatai

A Me-gbízott az 1. pontban megfogalmazott alprojekt pénzügyi vezetói feladatainak
teljesítését vállalja az alábbiak szerint:

. Az alprojekt pénzÜgyi 
-Vezetőjeként megszervezi és ellenőrzi az irányílása alá

tartozó csoport munkáját.

' Aktívan részt -Vesz a pályázati elszámolások' kifizetési kérelmek összeállításában,azok hiánypótlásában, a közbeszerzési eljárás előkészítésében, a béé;i;ző
ajánlatok elbírálásában'

' Előkészítl a projekt pénzÜgyi és számviteli területeit érintő költségterveket,
észrevételeivel, javasIataival segíti a projekt hatékony megvalósulását.

' A .projekt pénzügyi területeivel kapcsolatosan a GYEMSZ|, a mindenkori KSZ,valamint egyéb hivatalos szervek számára a kért jelentések, kimutatás&
összeállítását irányítja, felel azok valódiságáért, helyességéért.

' Biztosítja a projekthez kapcsolódó elkülonített - az aktuális számviteli-pénzügyi
szabályoknak, valamint az adótörvényeknek megfelelő _ számviteli erszamoúsi'"
projekthez kapcsolódó PénzÜgyi segédlet elóírásáinak megfelelően.

' A projekt megvalósulása során keletkező számviteli-pénzÜgyi bizonylatok alaki és
tartalml követelményeinek helyességét ellenózi, felel a prójekthez 'rapcsotoooan
keletkező számlák záradékolásának helyességéért.



Kapcsolatot tart a sZPl Nonprofit Kft. és az Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
munkatársaival, továbbá a projektben részvevő partnerekkel, részt vesz a
támogatási szeződés feltételei teljesítésében, és az ezzel kapcsolatos
ellenózések során segíti az ellenőlző hatóságok munkáját'

Részt vesz a projekt team értekezletein.

Fele|ős a munkaköréVel kapcsolatos és a hatáskörébe utalt íeladatok elvégzéséért,
hozott intézkedések utasítások végrehajtásáért, az ellenőrzések elvégzéséért a
talált hiányok megszÚntetéséért, saját hatáskörben történő intézkedések
megtételéért. Felelős az általa szolgáltatott adatok valódiságáért, helyességéért.

Megbízott kötelezettségei

3'1. Folyamatosan rendelkezésre áll a feladatok ellátásához szÜkséges
idótartamban, Megbízó kérésre konzultációt folytat az intézmény Vezetői által
kÍjelölt személyekkel' a szlovák projektmenedzsment tagjaival, iörekszik arra,
hogy a beruházásj munkák a magyar kozbeszezési és beruházásokra
vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelóen történjenek.

3.2. Megbízó képviselóinek, a szlovák projektmenedzsment tagjainak javaslatait a
dokumentumokban átvezeti, feladatai ellátása során maximálisan figyelembe
veszi.

A Megbízó kötelezettségei

4.1. A feladat elvégzéséhez szÜkséges intézményi !nformációk, adatok'
dokumentumok bjztosítása.

4'2. A Szent Lázár Megyei Kórház kijelölt munkatársaival, a szlovák
projektmenedzsment tagjaival folyamatos szakmai konzultáció lehetőségének
biztosítása annak érdekében, hogy a megvalósítandó projekt a pályázatbaÁ és a
Támogató okiratban, a projekt költségvetésének szöVeges indoklásában, illetve
a jelen szerzódés 2' és a 3. pontjajban foglaltaknak megfelelóen valósuljon meg.

4.3. Lehetőséget biztosít alvállalkozók bevonására'

5' Kapcsolattartás

Felek a kapcsolattartásra a kÖvetkező munkatársakat jelölik ki, akik kötelesek
egyÜttműködni, a teljesítést akadályozó körulményekről egymást haladéktalanul
értesíteni és a szÜkséges intézkedést kezdeményezni.

4.

Megbízó részéről:

Megbízott részéről:

Kaszás Erika gazdasági igazgató
telefon: 06-32/522-003

Kovács Renáta
telefon: 06-70/3'l 0-6670

5. A szerződés idótaÉama, fizetési feltételek

6.1. Jelen szezódés mindkét fél cégszerű aláÍrásával Iép hatályba, az2. pontban
megfogalmazottak maradéktalan teljesítéséig, legfeljebb 2O15.06'30-ig tart.

6.2' Megbízottat a szerződésben foglalt feladatok teljesítéséért havi 40 órára 15'00
Euro/óra bruttó megbízási díjban részesül, mely összeg projektszinten - 10
hónap alatt - nem lehet több, mint bruttó 6'ooo.- Euro, azaz bruió'' Hatezer euro'
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64.

Megbízott kötelezi magát, hogy a jelen szeződés 6. pontjában rögzített bruttó
megbízási díját az esetleges AFA szabályok változása ellenére sem növeli meg.

A megbízási díj megfizetése Szeződő Felek kÖzös megállapodása alapján
számla alapján történik, amelyek a Megbízó által kíadotf teljesítési igazolás
kézhez véte|e után állítható ki' A megbízási díj számlázasa havonta, vagy több
hónapot egybevonva, átutalássaI történik'

Megbízó a megbízási díjat a Számla befogadásától számított 8 munkanapon
belül, Megbízott HU84-10103726-184115oo-o1000001számú' SWlFT kód:
BUDAHUHB számlá1ára történő átutajással, napi árfolyamon, magyar forintban
fizeti meg.

6.5.

7' Aszerződés megszüntetése

7'1. A jelen Megbízási szeződés
7.1.1. A Szerződő Felek közös megegyezésével megszüntethető;
7 .1'2. Megbízó által bármikor azonnali hatállyal felmondható;

7 '2. A szerződés megszüntetése esetén felek egymással elszámolnak'

8. Egyéb rendelkezések

8.1 . Megbízott a|vállalkozó bevonására jogosult.
8.2. Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szeződés alapján készített

dokumentácÍÓkat Megbízó további ellenérték fizetése nélkul más pályázatokhoz
felhasználhassa.

8.3. Szerződő Felek rögzítik' hogy közötttrk az írásbeli anyagok átadása
személyesen' Vagy megbízottak útján történik.

8.4' szerzódö Felek a szeződéssel kapcsolatban felmerülő vitákat tárgyalás
keretében kísérlik meg békés úton rendezni' Ennek eredménytelensége ésetén
a salgótarjáni Járási Bíróság, ennek hatásköre hiányában a Balasságyarmati
TörVényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

8.5. A jelen szezódés módosítása csak a Szeződó Felek közös megegyezésével'
írásba foglalással történhet.

8'6. A Szezódés magyar nyelven, három eredeti példányban készül és a felek
kölcsönös aláírásával lép hatályba. Megbízó kettő, Megbízott egy eredeti
példányt kap.

A jeIen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári TörvénykÖnyv vonatkozó
szabályai az irányadók.

salgótarján, 2014. augusztus 29.

Megbízó ' i:

Szent Lázar Megyei Kói|áz. ,

Bercsényi Lajos FrÍ:gazgato róÜrvos

/1
..-J- ! : ;...:...'1.i.. t.:L:r-.....

Megbízott
Kovács Renáta.
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