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Tisztelt Képviselőtestület!
2011. február hónapban megjelent a DDOP-3.1.3/C-11 számú pályázati kiírás a
„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére”. Az elmúlt évben önkormányzatunk
pályázott az előző kiírás alapján, de 2010 szeptemberében a pályázati kiírást
visszavonták. A most megjelent pályázat feltételei megváltoztak, a legjelentősebb
változás, hogy csak konzorciumi formában lehet pályázni, a Dél-dunántúli régióban a
konzorcium vezetője a Pécsi Tudományegyetem.
Lényegében nem változott a pályázat célja, a pályázók köre. Mint ismeretes, a
rehabilitációs pályázattal az önkormányzat célja az volt, hogy a kórház fel nem újított
„A” szárnyán valósítson meg olyan fejlesztést, mely a kiírásnak megfelel. Többek
között a városban működő felnőtt pszichiátria és tüdőgondozó beintegrálódna a
kórházba (kórház „A” szárny I-II. emelet), a többi szinten pedig a mozgásszervi
rehabilitáció tárgyi feltételeit valósítanánk meg. A műszaki tartalom tehát a
korábbihoz képest nem változott, a becsült költség 900 millió Ft, amihez 95%-os
támogatást nyerni, viszont a támogatás mérték maximált, 700 millió Ft. Így az
önkormányzatnak várhatóan jelentős mértékű önerőt kell biztosítania.
A Pécsi Tudományegyetem elkezdte a konzorcium szervezését (a konzorciumi eljárási
rend V04 munkaverziója mellékletként csatolva) továbbá a projekt előkészítés
szakaszának főbb lépéseit meghatározta (mellékletként csatolva). A Képviselőtestületnek dönteni szükséges, hogy Dombóvár Város Önkormányzata részt vesz a
konzorciumban, pályázni kíván a DDOP-3.1.3/C-11 „Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése” című pályázati kiírásra.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy pályázni
kíván a DDOP-3-1-3/C-11 „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázatra,
és belép a Pécsi Tudományegyetem által vezetett konzorciumba.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi szerződés és a
konzorciumi eljárásrend aláírására, továbbá a konzorcium tagjaként képviseleti joggal
Dr. Kerekes Lászlót, a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.
ügyvezető orvos-igazgatóját bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi
Nonprofit Kft.-t, hogy a szükséges adatszolgáltatásokat megtegye.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda
Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi NKft.
Dombóvár, 2011. április 28.
Szabó Loránd
polgármester

KONZORCIUMI ELJÁRÁSREND

DDOP-3.1.3/C-11
Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz
kapcsolódóan a Projekt előkészítés időszakára

Munkaverzió: V04.

I. A Konzorciumi eljárásrend célja
Jelen dokumentum célja azon kérdéskörök megválaszolása, melyekről a DDOP-3.1.3/C11 kódszámú pályázat részét képező, a konzorciumi tagok között kötendő konzorciumi
szerződés nem szabályoz.
II. A Konzorciumi eljárásrend hatálya
A konzorciumi eljárásrend a konzorcium működését szabályozza a konzorcium
létrejöttétől a célként meghatározott pályázat támogatásáról szóló, a közreműködő
szervezet (Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.) és a
konzorciumi tagok között megkötendő Támogatási Szerződés létrejöttéig.
III.

A Konzorcium létrejötte

A konzorcium a pályázati előkészítési időszakra vonatkozó konzorciumi szerződés
aláírásával jött létre az abban foglaltaknak megfelelően. Tagjai a Konzorciumi szerződést
aláíró konzorciumi tagok. A DDOP-3.1.3/C-11 kódszámú pályázati útmutató csomag
részét képező „ROP APU_mell 05_konzorciumi utmutato.pdf” című dokumentum IV.1.
pontja alapján a konzorcium tagjai elfogadják a következő kötelező előírást:
Minden konzorciumi tag kedvezményezett, és konzorciumi tag csak kedvezményezett lehet!
IV.1.1 Konzorciumi tag kizárólag az lehet, aki
- megfelel a pályázati útmutatóban foglalt jogosultsági feltételeknek –, és
- részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában, és
- támogatásban részesül.
A konzorcium tagjai elfogadják, hogy amennyiben a fentiek közül valamely feltételt nem
teljesítik, úgy a konzorciumi tagok közül törlésre kerülnek.

IV.A konzorcium típusa
A tagok elfogadják, hogy a konzorcium úgynevezett heterogén konzorcium, mely
esetében a konzorcium tagjai projektelemeket képviselnek, s ezekből tevődik össze a teljes
pályázati Projekt. Tehát a konzorciumi tagok:
a) önálló tagi költségvetéssel rendelkeznek a saját projektelemükre vonatkozóan, mely
megvalósításáért önállóan felelnek;
b) saját projektelemük tartalmáért, törvényességi megfelelőségéért, a pályázati
kiírásnak való teljes megfelelősségért a tagok önállóan felelnek, azonban kötelesek
szem előtt tartani a konzorcium egésze által alkotott Projekt pályázati
támogathatóságát, azt nem veszélyeztethetik egyéni céljaikkal;
c) a projektelemükhöz kapcsolódó beszerzéseket önállóan bonyolítják le, fenntartva
azt a lehetőséget, hogy külön megállapodás alapján a tagok összessége (vagy azok
egy része) együttesen bonyolítsa le beszerzését külön megállapodás alapján;
d) elfogadják, hogy a konzorcium egészének felelőssége csak abban az esetben
merülhet fel, amennyiben a tagok önálló felelőssége nem állapítható meg
egyértelműen;
e) elfogadják, hogy projektelemük előkészítése és későbbi megvalósítása során nem
veszélyeztethetik a Projekt egészének sikerét, és kötelesek mindent megtenni annak
elérése érdekében.

V. A konzorcium vezetése
a) A konzorcium vezetője a Pécsi Tudományegyetem, tagjai a konzorciumi szerződést
aláíró intézmények/szolgáltatók vezetői vagy az általuk megbízott személy.
b) A konzorcium képviselője: Dr. Kollár Lajos
c) A konzorcium szakmai vezetője: Dr. Dóczi Tamás.
d) A konzorcium vezetőjét megilletik a pályázati kiírásban és a pályázati útmutatóban
rögzített jogok és kötelezettségek, így különösen:
i. felelős azért, hogy minden potenciális pályázót megkeressen, és meghívja a
konzorciumba tagként. Amennyiben valamely szervezet nem kíván a
pályázaton részt venni, ez esetben nemleges nyilatkozatot kell beszereznie.
ii. egyeztetési joga van az érintett minisztérium(ok)kal és szakmai
szervezetekkel,
iii. képviseli a konzorciumot a pályázatot kiíró Nemzeti Fejlesztési
Ügynökséggel és a közreműködő szervezettel (DDRFÜ Nonprofit Kft.)
szemben a tagok nevében eljárva,
iv. a projekt egészére vonatkozóan keletkező dokumentumokat a konzorcium
vezető írja alá és nyújtja be,

v.
vi.
vii.

eljár a konzorcium nevében, továbbá ellátja a konzorcium működtetéséhez
szükséges koordinációs és adminisztratív feladatokat,
összehívja és vezeti a konzorciumi ülést,
tájékoztatási kötelezettsége van a konzorciumi tagok felé valamennyi, a
projektet érintő döntés és dokumentum vonatkozásában.

VI.A konzorcium működése
a) A konzorcium havi rendszerességgel ül össze, minden hónap második hetének
…………napján.
b) A konzorciumi ülést a konzorcium vezetője hívja össze, a feleket írásban az ülés
előtt öt munkanappal értesíti tájékoztatva őket a várható napirendi pontokról.
c) Rendkívüli konzorciumi ülést az ülés megkezdése előtt 24 órával, telefonon vagy emailen történt értesítés útján is össze lehet hívni annak oka/témájának
megjelölésével.
d) A konzorciumi tagjainak 50%+1 szavazati arányát képező írásos kezdeményezésére
a konzorcium vezetője három munkanapon belül rendkívüli ülést hív össze.
e) A konzorciumi ülésen valamennyi tag jelenléte kötelező. Bármely tag
akadályoztatása esetén az érintett konzorciumi tag írásban meghatalmazott
képviselője az ülésen részt vehet, szavazati jogával rendelkezik. A konzorciumi
tagnak kötelessége a helyettesítésről gondoskodni.
f) A jelen nem lévő tagot a konzorcium részéről született döntésről a konzorciumi
vezető három munkanapon belül írásban értesíti.
g) A meghozott döntéssel szemben az érintett tag az értesítést követő két
munkanapon belül írásban a konzorciumvezető felé panasszal élhet.
h) A panaszt a konzorciumvezető bírálja el és dönt róla.
i) A konzorcium döntési jogkörei az alábbiak:
i. konzorciumba való belépésről és kizárásról való döntés
ii. projektmegvalósítási helyszínek meghatározása
iii. a pályázati források konzorciumi tagok közti felosztása, különös
figyelemmel a támogatható prioritásokra
iv. a projekt költségvetésének elfogadása és módosítása
v. közbeszerzési eljárás megindítása, amennyiben a konzorcium tagjai közös
ajánlatkérőként járnak el
vi. a pályázat benyújtása.
j) A konzorciumban részt vevő tagokat tagonként egy szavazat illet meg. A
konzorcium a működéséhez kapcsolódó, valamint a fent meghatározott feladatok
tárgyában a tagok egyszerű többsége dönt.
k) A konzorcium tagjai elfogadják az elektronikus szavazás lehetőségét.
l) Eredménytelen döntés esetén a Konzorciumi vezető a döntési javaslatot
felülvizsgálja és a soron következő konzorciumi ülésre ismételt döntéshozatali
javaslattal előkészíti, szükség esetén rendkívüli konzorciumi ülést hív össze.

m) Jelen eljárásrendben nem szabályozott esetekben is fenn áll a konzorcium
kizárólagos döntési jogköre, figyelemmel a pályázati kiírásban és útmutatóban
szereplő feltételekre.
VII.

Szakmai Irányító Bizottság (SZIB)

a) A konzorcium a konzorciumi szerződés, valamint a pályázati kiírás szakmai
tartalmának történő maradéktalan megfelelés érdekében szakmai irányító
bizottságot hoz létre. A bizottság feladata az egyes konzorciumi tagok által
benyújtott szakmai program véleményezése, egyeztetése, költségvetések
véleményezése,
egyeztetése,
elkészült
megvalósíthatósági
tanulmány
véleményezése.
A SZIB elnöke Dr. Kollár Lajos.
Tagjai:
Dr. Dóczi Tamás
Dr. Tóth Kálmán
Dr. Fendler Judit, projektvezető (projektmenedzser)
………………….. a projekt pénzügyi vezetője
Ø Baranya megyei rehabilitációs szakfőorvos: dr. Péley Iván
Ø Tolna megyei rehabilitációs szakfőorvos: dr. Paál Júlia.
Ø Somogy megyei rehabilitációs szakfőorvos: dr. Brigovácz Éva
b) A SZIB alapvetően döntés előkészítő feladatot lát el, szakmai véleményét a
Konzorcium elé terjeszti döntéshozatalra;
c) a SZIB feladata a pályázat és tanulmány készítőjével történő kapcsolattartás,
egyeztetés, a dokumentumok elkészülésének szakmai segítése
d) amennyiben a konzorcium tagjai közös ajánlatkérőként járnak el, ez esetben a
SZIB-nek a közbeszerzés(ek)hez szükséges dokumentációra vonatkozóan
véleményezési jogköre van
e) a szakmai programok és fejlesztések meglétének ellenőrzése
A Konzorciumi Eljárásrendet a konzorciumi tagok megismerték, az abban foglaltakat
elfogadják és mint akaratukkal megegyezőt aláírják.
Pécs, 2011. május 16.
Konzorciumi tagok:
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Projekt: DDOP-3.1.3/C-11 kódszámú, Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése című pályázat
Projekt előrehaladási ütemterv

Főbb lépések és tervezett előrehaladás a pályázati Projekt előkészítési szakaszában:
1. A fejlesztés orvos-szakmai információi: Konzorciumi tagok kitöltve e-mailben
visszaküldik Dr. Szekeres Péternek a „tábla_3.1.3.xls” nevű fájlt 2011. április 26-ig.
2. Konzorciumi szerződés aláírása: A konzorciumi szerződés aláírásának céldátuma
2011. május 16. A konzorcium tagjai vállalják, hogy ezen határnapig a belső
eljárásrendjüknek, döntéshozatali folyamataiknak megfelelő döntéseket meghozzák,
és a konzorciumi szerződést aláírják.
3. Pályázói jogosultság: konzorciumi tagok nyilatkoznak, hogy megfelelnek a
pályázatban foglalt feltételeknek és jogosultak a támogatás elnyerésére (kizáró okok
nem állnak fenn velük szemben, elfogadják a pályázat által megfogalmazott szakmai
feltételrendszert, képesek és hajlandóak megvalósítani a tervezett beruházást.
Kijelentik továbbá, hogy megismerték a pályázatban foglalt szakmai feltételeket,
projektelemük tartalmát annak megfelelően állítják össze szorosan együttműködve a
Konzorcium további tagjaival. Az erről szóló nyilatkozatot 2011. május 16-ig
aláírják a tagok (a nyilatkozat mintát a konzorcium vezetője fogja előkészíteni).
4. Nyilatkozat az egyes projektelemek szakmai programjáról: 2011. május 16-ig
minden potenciális pályázó nyilatkozik a projektelme tervezett szakmai
programjáról, annak becsült költségvetéséről és a támogatási igényéről.
5. Forráselosztás: a tagok döntenek a rendelkezésre álló forrás egymás közötti
felosztásáról 2011. május 16-ig.
6. A Projekt előkészítésében közreműködő szakértők kiválasztása: közreműködő
szakértők kiválasztásának elindítása 2011. május 31-ig.
7. Jóváhagyási folyamat: a Konzorcium vezetője 2011. június 15-ig elkészíti a teljes
Projekt szakmai programját és összesített költségvetését a tagok által nyújtott
információk bázisán, és azt a DDRFT és a RET elé terjeszti. Jóváhagyásukat
követően pedig a minisztériumhoz továbbítja végső jóváhagyásra.
8. A pályázat benyújtása: 2011. szeptember 30-áig megtörténik a pályázat benyújtása.

2011. április 19.

