KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
1. Preambulum
A Összefogás a Hegyháton Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új
Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Programjának 1.2.3/09/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése - „Tudásdepó-Expressz” tárgyú pályázati felhívására pályázatot nyújtott
be.
A projekt címe: „Összefogás a Hegyháton” – Esélyegyenlıség biztosítása modern
könyvtár segítségével (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató
nevében eljáró
közremőködı szervezet támogatás odaítélésérıl szóló döntést
tartalmazó támogatói okirat alapján támogatást nyújt a Konzorcium részére.
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttmőködési
megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:
2. Szerzıdı felek
A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:
(szerv n:) Hegyhát Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Postacím: 7064 Gyönk, Ifjúsági ltp. 11.
Székhely: 7064 Gyönk, Ifjúsági ltp. 11.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):418575
Adószám: 15418575-2-17
Aláírásra jogosult képviselıje: János Zoltán
Számlavezetı pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Nyrt
Számlaszám:11600006-00000000-39939274
Minısítési kód: államnáztartáson belüli nonprofit szervezet
Alapítás dátuma: 2009.03.26.
ÁFA státusz (kezdetének) dátuma:
(szervezet neve) Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvő Gimnázium
Postacím: 7064 Gyönk, Rákóczi u. 555.
Székhely: 7064 Gyönk, Rákóczi u. 555.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):416263
Adószám: 15416267-2-17
Aláírásra jogosult képviselıje: dr Humné Szentesi Katalin
Számlavezetı pénzintézet neve: OTP Bank Szekszárd
Számlaszám:11746005-15416267
Minısítési kód: államnáztartáson belüli nonprofit szervezet
Alapítás dátuma: 1896
ÁFA státusz (kezdetének) dátuma
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A Konzorcium Tagjai maguk közül a Hegyhát Általános Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási
Intézményt
választották
a
Konzorcium
vezetıjéve
(továbbiakban Vezetı).
A Vezetı a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelı
mőködtetése érdekében koordinálja a Konzorcium mőködését.
3. A Tagok jogai és kötelezettségei
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közremőködı Szervezet
által a Vezetı részére megküldött támogatási szerzıdés tervezet rendelkezéseit és
annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezınek ismerik el, továbbá
tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve
kötelezı érvényőek.
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt
lezárását követıen a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a
pályázatban és a támogatási szerzıdésben leírtaknak megfelelıen a fenntartási
idıszakban is együttmőködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos
fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Vezetı a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatói
okirat és annak esetleges módosításainak egy-egy másolati példányát a kézhezvételt
követı 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttmőködni, egymás, a
jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését
elısegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.
A Vezetı kötelezi magát arra, hogy a Közremőködı Szervezetnek, a Támogatónak,
és a Projekt megvalósításának ellenırzésére jogszabály és a támogatási szerzıdés
alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen
közlésérıl a Tagokat tájékoztatja.
A Tagok kötelesek tájékoztatni a Vezetıt, ha a Projekt keretében általuk vállalt
tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved,
illetve bármely olyan körülményrıl, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.
Amennyiben a Közremőködı Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban
tájékoztatást kér a Vezetıtıl, a Vezetı felhívására a Tagok kötelesek a Projekt
keretében általuk vállalt tevékenységrıl a megfelelı információt olyan határidıben
megadni, hogy a Vezetı a Közremőködı Szervezet vagy a Támogató által
megszabott hatáidıben a kért tájékoztatást megadhassa.
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3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását
vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

1.
2.
3.
4.
5.
Összesen

Tag neve

Feladat

Hegyhát
Ált.Iskola
Tolnai
Lajos
Gimnázium

Könyvátfejlesztés,
menedzsement
Könyvtárfejlesztés

-

-

A feladatra
jutó
elszámolható
költségek
összege1
4.204.250

A feladatra
támogatás
összege 2

3.506.000

támogatásból

7.710.250

támogatásból

jutó

támogatásból

A Tagok önállóan felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatok
elvégzéséért.
3.4. A Tagok a Projekt megvalósításához saját pénzbeli hozzájárulást (önrész) nem
adnak.
3.5. A Projekt elırehaladásáról és eredményeirıl szóló projekt elırehaladási
jelentéseket, záró jelentést és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt
projekt elıreheladási jelentés) a Konzorcium nevében a Tagok által nyújtott
adatszolgáltatás alapján a Vezetı állítja össze, és küldi el a Közremőködı
Szervezetnek.
A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt elırehaladási jelentéssel még le
nem fedett idıszakban elvégzett tevékenységeik elırehaladásáról a projekt
elırehaladási jelentés Közremőködı Szervezet részére történı benyújtásának
határidejét megelızı 15 munkanappal kötelesek beszámolni a Vezetı részére, és
kötelesek csatolni a támogatási szerzıdésben elıírt mellékleteket.
3.6. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési kérelmet a tagok önállóan állítják
össze az EMIR-ben a saját részük tekintetében. A Tagok a kifizetési kérelem
dokumentumait a Vezetınek küldik meg. Minden tag (a vezetı is) saját elszámolási
dokumentumaikat maguk töltik fel, rögzítik az EMIR számlakitöltı rendszerben. A
dokumentumokat és számlákat a támogatási szerzıdésben meghatározott
alakiságoknak megfelelıen kell elküldeni a Vezetınek. A Vezetı a saját és a tagok
által összeállított adatok és dokumentumok, EMIR feltöltések alapján a kifizetés
igénylési dokumentációt összesítve (egyidejőleg) küldi meg a Közremőködı
Szervezet részére.

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.
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A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott
számlára esı, a közremőködı szervezet által jóváhagyott résztámogatást a
Támogató az egyes Tagok számára 2. pontban megjelölt bankszámlákra utalja át.
A Tagok a Megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy a Támogató legfeljebb
annak a támogatási aránynak megfelelı támogatási összeget utal a Tag részére,
amelyet a pályázati kiírás, illetve a támogatásról szóló döntés maximálisan
meghatározott, valamint amelyet a Tag egyedi részletes költségvetésének
vonatkozásában a tag számára mint maximálisan meghatározott támogatást
megjelöl.
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelızı ellenırzés alapján
megállapítható, hogy a Tagok bármelyikének az adóhatóságok (állami adóhatóság,
vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességő,
meg nem fizetett köztartása van, a Közremőködı Szervezet a támogatás folyósítását
felfüggeszti a köztartozó tag tekintetében mindaddig, amíg a tag, köztartozásának
rendezését a Közremőködı Szervezet által elıírt módon nem igazolja.
3.7. A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben 281/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2. § 15. pontjában meghatározott szabálytalanság miatt, vagy a támogatási
szerzıdésben, illetve egyéb jogszabályban meghatározott ok miatt a Közremőködı
Szervezet a kifizetési kérelemben szereplı egyes tételek kifizetését megtagadja,
vagy csökkenti a támogatás összegét, a közremőködı szervezet nem utal vagy
csökkentett összegben utal az ügyben érintett, a szabálytalanságot elkövetı vagy
felelıs Tag részére.
Amennyiben a Közremőködı Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a
támogatói okirat mellékleteiben rögzített kötelezettségek megszegése miatt már
kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott
szabálytalanság vagy szerzıdésszegés miatt visszakövetelt összeget visszafizetni, a
Közremőködı Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási
szerzıdés megszegésében a Tagok milyen mértékben mőködtek közre, és a Tagok a
visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott
idıpontig nem teljesítik maradéktalanul, akkor a Közremőködı Szervezet a még
fennálló követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.
3.8. A Tagok a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet ..... §-a alapján a következı
biztosítékot nyújtják:

1.
2.
3.
4.
5.

Tag neve
nem releváns

Biztosíték formája 3

Biztosíték értéke

A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 62. §. (4) bekezdése szerint amennyiben a
Tagok visszafizetési kötelezettségüknek a támogatási szerzıdésben megadott
határidıben nem, vagy csak részben tettek eleget, úgy – jogszabály eltérı
3

A kötelezı és a kötelezıen választandó biztosítékokat is ebben az oszlopban kell feltüntetni.
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rendelkezése hiányában – a lebonyolító szervezetet megilleti az azonnali beszedési
megbízás érvényesítésének a joga a Tagok valamennyi Magyarországon vezetett
bankszámlája tekintetében. A
biztosítékokkal
kapcsolatos nyilatkozatokat,
szerzıdéseket stb. a támogatási szerzıdésben, illetve a 281/2006. (XII. 23.) Korm.
rendeletben meghatározott idıpontban kötelesek a Tagok a Vezetı részére átadni. A
biztosíték jogosultja a Támogató.
3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelı mőködtetése a Vezetı kötelezettsége.
Az ennek elmulasztásából eredı károkért a Támogató és a közremőködı szervezet
irányában a Vezetı szubjektív felelısséggel tartozik. A Konzorcium fenntartása és
megfelelı mőködtetése körében a Vezetı a támogatási szerzıdésben 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 felelısségét.

4. Kapcsolattartás
A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási jogviszony teljesítésének
idıtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevérıl, postacímérıl,
telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcímérıl a Tagok a jelen Megállapodás
aláírását követıen öt munkanapon belül tájékoztatják a Vezetıt. A Vezetı a
kapcsolattartók nevérıl és elérhetıségérıl tájékoztatja a Tagokat.
A kijelölt kapcsolattartók negyed évente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést
tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának elırehaladásával
kapcsolatos teendıket. A szóbeli egyeztetést a Vezetı kijelölt kapcsolattartója hívja
össze. A szóbeli egyeztetésrıl emlékeztetıt kell készíteni, amelyet a Vezetı kijelölt
kapcsolattartója az egyeztetést követı öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt
kapcsolattartója részére. Az emlékeztetıt a Közremőködı Szervezet bármikor
kérheti.
5. A Konzorcium képviselete
A Konzorciumot a Közremőködı Szervezet és a Támogató felé a Vezetı, más,
harmadik személyek felé a Tagok eltérı megállapodása hiányában a Vezetı
képviseli. Jogszabály alapján ellenırzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes
képviselıje a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenırzésrıl köteles a Vezetıt
értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenırzés
során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek
bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles errıl elızetesen, a tájékoztatás
megadása elıtt értesíteni a Vezetıt.
6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása
A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelıs
személy(ek)rıl, illetve testület(ek)rıl a tagok külön állapodnak meg/A Projekt
megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelıs
személy(ek)rıl, illetve testület(ek)rıl a 10. pont rendelkezik.
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7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett,
illetve létrejövı dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül
meghatározásra 4:
Tárgyi eszközök: A konzorciumi tagok külön-külön költségvetésében megjelelöltek
szerint birtokolják az eszközöket.
Immateriális javak (pl. szellemi termékek):A konzorciumi tagok a külön-külön
költségvetés szerint veszik nyilvántartásaikba a felújításokat, beruházásokat.
Készletek:A konzorciumi tagok a külön-külön elkészített költségvetés alapján
számolják el készleteiket.
7.1 A Tagok rögzítik, hogy a projekt megvalósítása során létrejövı, illetve beszerzett
dologi, vagyon értékő jogok az azokat beszerzett Tag tulajdonába, használatába
kerülnek. A Tagok megállapodnak, hogy abban az esetben, ha valamely dologra,
vagyonértékő jogra - a projekt megvalósítása érdekében - valamennyi Tagnak
szüksége van, az érintett dolgot, vagyonértékő jogot közösen szerzik be, és ebben
az esetben a tulajdonjog a Tagok között a beszerzéshez nyújtott fedezet arányában
oszlik meg.
7.2. Ha bármely Tag a neki jelen megállapodás alapján járó támogatási összeg
terhére szellemi alkotásnak minısülı terméket állít vagy állíttat elı, úgy az elıállító
vagy elıállíttató Tag által szerzett vagyoni jogosultságok a másik Tagra csak abban a
tekintetben szállnak át, hogy azok is jogosultak e szellemi alkotások non-profit elvő
oktatási célra történı felhasználásának jogát gyakorolni.
Szerzıdı Tagok a szerzıi jogok tekintetében a megállapodás jelen pontját a Szerzıi
jogokról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. § (4) bekezdésére tekintettel fogadták el.
Jelen pontban foglalt kérdésekkel kapcsolatos jogvita esetén a konzorciumi tagok
egymást – harmadik személyekkel szemben – közös fellépéssel kötelesek támogatni.
8. A tagság megszőnése
8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerısíti, hogy a Projekt
megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan
együttmőködik a többi taggal, és a konzorciumból csak abban az esetben léphet ki,
ha a támogatói okiratban és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek
teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követıen, neki fel nem róható okból
beállott körülmény folytán nem képes.
8.2. A Vezetı nem jogosult a konzorciumból kilépni.
A Tagok
megállapodhatnak,
hogy
a
konzorcium
vezetését
az
erre
szerzıdésmódosításban meghatározott idıponttól más Tag lássa el.

azonban
irányuló

8.3. A konzorciumból való kizárás joga kizárólag a Támogatót illeti meg. Kizárás
esetén a Támogatónak intézkednie kell arról, hogy a kizárt Tag feladatait milyen
körülmények között kell végrehajtani.

4

Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és
jogokat a pályázatban szereplı részletezettséggel elegendı megadni.
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A kizárással a Támogató kizárólag abban az esetben élhet, ha bizonyítható, hogy a
projekt céljainak elérése csak ebben az esetben biztosítható. A kizárás során a
Konzorciumban maradó tagokat semmilyen hátrány nem érheti.
8.4. A Konzorcium
módosulhat.

összetétele

kizárólag

a

Támogató

hozzájárulása

mellett

8.5. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszőnése nem
eredményezi a jelen Megállapodás és a konzorcium megszőnését, kivéve, ha ennek
következtében a Tagok a támogatói okiratban és a jelen Megállapodásban vállalt
kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási jogviszonytól
elállnak.
8.5. Ha a kilépı vagy jogutód nélkül megszőnı Tag által vállalt kötelezettségeket a
megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új tag bevonásáról határozhatnak. A
belépı 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 Vezetıvel a Projekt céljának elérése érdekében. A
Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorcium Vezetıjének a kiválás idıpontjától
számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán
felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa
elvégzett tevékenységrıl és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett
tevékenységekrıl beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében
esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Vezetınek haladéktalanul,
ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételrıl jegyzıkönyvet
kell készíteni, amelyet a Vezetı, a kilépı tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír
alá.
A kilépı Tagot a kiválást követıen is, a támogatási jogviszony megszőnéséig terhelik
a jelen Megállapodás alapján a pályázati dokumentációban és támogatói okiratban
meghatározott
dokumentum-megırzési
kötelezettség,
ellenırzés-tőrési
kötelezettség, a kiválás idıpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott
dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás kötelezettsége.
A kilépı 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 pályázati
dokumentációban és támogatói okiratban meghatározott, a fenntartásra vonatkozó
szabályok rá nézve a kiválását követıen is kötelezı érvényőek, a támogatási
jogviszony megszőnésének idıpontjáig.
8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását
igényli, amelyhez a Támogató és a Közremőködı Szervezet hozzájárulása szükséges.
A hozzájárulást a támogatói okirat kedvezményezett általi módosítására elıírt
szabályok szerint kell kérelmezni a közremőködı szervezettıl. A fenti módosítások
esetében a támogatói okiratot is módosítani kell.
9. A Megállapodás megszőnése és módosítása
9.1. Jelen Megállapodás a támogatói okirat elválaszthatatlan részét képezi, és osztja
annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási jogviszony megszőnése jelen
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Megállapodás megszőnését vonja maga után, kivéve, ha a Projektet a Tagok
támogatás hiányában is megvalósítják.
9.2. A jelen Megállapodás megszőnik, ha a tagok száma a pályázati kiírásban
megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.
9.3. A Megállapodás csak írásban módosítható, melyhez a Közremőködı Szervezet
hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerzıdés kedvezményezett
általi módosítására elıírt szabályok szerint kell kérelmezni a közremőködı
szervezettıl.
A
tagok adataiban
bekövetkezett
változások, így
különösen
székhely,
bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok
változásáról a Tagok írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok csatolásával
haladéktalanul értesítik a Vezetıt és ezzel egyidejőleg a Közremőködı Szervezetet.

9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a
rendes felmondás jogát kizárják.
10. A tagok egyéb megállapodásai 5

10/11. Záró rendelkezések
10.1 Jelen Megállapodás … oldalon és …. db eredeti példányban készült. Jelen
Megállapodás a támogatói okirat elválaszthatatlan részét képezi.
10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az
utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Vezetı a Megállapodás hatályba lépését
követıen a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közremőködı
Szervezet részére.
10.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal,
valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy társasági dokumentumaik, a jelen
Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére,
továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró
képviselık kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részérıl a jelen Megállapodás
megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a
támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemő olyan
jogosultsága nincs, mely a Tag részérıl megakadályozná vagy bármiben korlátozná a
jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan
teljesítését.
5

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 törölhetık. Ilyen lehet pl. a 6. pont szerint a
közbeszerzési eljárások menete, a Projekttel kapcsolatban szükséges döntések meghozatalának menete, a
határozathozatal szabályai, a tagság megszőnése esetén alkalmazandó részletesebb szabályozás,
rendszeres kapcsolattartás módja, stb. illetve minden más olyan kérdés, amit a tagok fontosnak tartanak.
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