
 

  
 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
Amely létrejött egyrészről a Magyar Bölcsődék Egyesülete másrészről Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata (a továbbiakban: Támogatást igénylő) között a mai napon és az alábbiak 
szerint: 
 
Előzmény:  
A(z) Kaposvár település a TOP-6.2.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 
bővítése” című pályázati felhívásra támogatási kérelmet kíván benyújtani és a projekt szakmai 
kivitelezéséhez a Magyar Bölcsődék Egyesületén keresztül kijelölt módszertani szakértőt kíván 
bevonni.  
 

1. Az együttműködésben partneri félként szereplő Magyar Bölcsődék Egyesülete vállalja, 
hogy a projekt szakmai kivitelezéséhez szükséges - kijelölt módszertani szakértőn 
keresztül - ellátja a módszertani szakértői feladatokat. A módszertani szakértő részt 
vesz a projekt előkészítésében, tervezésében, és közreműködik a projekt 
megvalósításában. Amennyiben a Magyar Bölcsődék Egyesülete által kijelölt 
módszertani szakértő nem vagy szakmailag nem megfelelően teljesíti konkrét feladatait, 
abban az esetben a Magyar Bölcsődék Egyesülete új módszertani szakértőt jelöl ki.  
 

2. A Magyar Bölcsődék Egyesületét a projekt szakmai kivitelezéséhez szükséges 
módszertani szakértői tevékenység ellátásáért megbízási díj illeti meg. A megbízási díj 
összege függ a beruházás összköltségétől. 

• Ha a beruházás összköltségének összege 50 000 000 Ft alatti, abban az esetben a 
megbízási díj összege bruttó 250 000 Ft.  

• Ha a beruházás összköltségének összege 50 000 001 Ft és 150 000 000 Ft közötti, 
akkor a megbízási díj összege bruttó 500 000 Ft. 

• Ha a beruházás összköltségének összege meghaladja a 150.000.000 Ft-ot, akkor a 
megbízási díj összege bruttó 750.000 Ft.  

 
3. A megbízási díj kifizetésére két részletben kerül sor az alábbiak szerint: 

• Az első részlet a támogatási kérelem beadásához szükséges tervek elkészítésében 
való közreműködéséért, az eszközlista összeállításában való közreműködéséért, a 
szakmai dokumentumok összeállításában való közreműködéséért illeti meg a 
Magyar Bölcsődék Egyesületét. Az első részlet teljesítése ezen dokumentumok 
elkészültével teljesül. Az első részlet teljesítésekor a Magyar Bölcsődék egyesületét 
a 2. pontban meghatározott megbízási díj 60%-a illeti meg. 

• A második részlet a projekt megvalósításában való közreműködéséért illeti meg a 
Magyar Bölcsődék Egyesületét. A második részlet a projekt fizikai befejezésével a 
tevekénységek elvégzésével teljesül. A második részlet teljesítésekor a Magyar 



 

Bölcsődék egyesületét a 2. pontban meghatározott megbízási díj 40%-a illeti meg.  
 

4. A feladat teljesítését a Támogatást igénylő igazolja. A Támogatást igénylő a teljesítést 8 
napon belül elbírálja, és amennyiben a teljesítést elfogadta írásos teljesítés igazolást állít 
ki. Az igazolt teljesítés után jogosult a Magyar Bölcsődék Egyesülete a számla 
kiállítására. 
 

5. Amennyiben a támogatási kérelmet támogató szervezet kérésére/utasítására a 
módszertani szakértő közreműködésével összeállított dokumentum javítása, módosítása 
szükséges, a módszertani szakértő a feladat elvégzésében a teljesítés igazolása után is 
közreműködik. 
 

6. A támogatási kérelem előkészítésében elvégzett feladatokért a módszertani szakértőt a 
díjazás akkor is megilleti, ha a Támogatást igénylő úgy dönt, hogy a támogatási kérelmet 
nem nyújtja be. 
 

7. A Támogatást igénylő a bölcsődei fejlesztési programot a Magyar Bölcsődék 
Egyesülete által kijelölt bölcsődei módszertani szakértővel szoros 
együttműködésben valósítja meg.  

 
8. A felek rögzítik, hogy jelen Együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak 

abban, hogy a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázati felhíváshoz 
kapcsolódóan a Magyar Bölcsődék Egyesülete által kijelölt módszertani szakértő 
számára a Támogatást igénylő teljes körű tájékoztatást nyújt az általa megvalósítandó 
beruházás részleteiről, a pályázati előírásoknak megfelelő szakmai-műszaki tartalmakról, 
a helyi szereplők reális igényeiről.  
 

9. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 
bővítése című pályázati felhívásra benyújtott projekt megvalósítása során rendszeresen 
információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, módosításokról, 
továbbá kijelentik, hogy a projekt sikeres megvalósítása érdekében a legjobb 
tudásuknak megfelelően járnak el.  
 

10. A Felek a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat vállalják: 
 

A Támogatást igénylő támogatási kérelemben vállalt konkrét feladatai: 
 

• Pályázati partnerek bemutatása, egyeztetéseken való részvétel biztosítása 
• Fő fejlesztési irányvonalak ismertetése  
• Pályázati kiírás alapos ismertetése, pályázatíróval való egyeztetések biztosítása 
• Meglévő infrastrukturális állapot felmérése, javaslatok az egyéb helyiség 

kialakítására, megközelíthetőségére, m2 megállapítására 
 



 

A módszertani szakértő konkrét feladatai: 
 

• Tervezési szakaszban, a helyszín előzetes bejárása (egy alkalom)  
• A bölcsődei és egyéb szabványoknak, jogszabályoknak való megfeleltetésről 

információ nyújtása (épület, játszóudvar, berendezési tárgyak eszközök, bútorzat, 
szakmai előírások) 

• Új intézmény kialakítására, meglévő intézmény átalakítására vonatkozóan 
tervezővel való együttműködés, folyamatos egyeztetés 

• Projektütemezésben való közreműködés  
• Tervek, Megalapozó Dokumentum, Eszközlista, valamint a Szakmai program 

készítéséhez szakmai segítségnyújtás, tanácsadás 
• Projekt záróbeszámolójához kapcsolódó együttműködésről emlékeztető készítése. 

 
 
A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után aláírták. 
 
 
Kelt: 2019.  
 
 
 
_______________________________                         _______________________________ 
    Magyar Bölcsődék Egyesülete                                            Támogatást igénylő 


