Beszámoló elvégzett projektmenedzseri feladatokról
Megbízott: Domokos László
8000 Székesfehérvár, Szőlő u. 72.

Tárgy: Zalagyömörő belterületi csapadékvíz elvezetése TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00021
azonosítószámú támogatási szerződés szerinti beruházás projektmenedzseri feladatainak
ellátása.
Szerződéskötés: 2017. november 16.
Elvégzett feladatok: 2017.11.16-2018.01.31.
2017. november 16-án Zalagyömörő Község Önkormányzatával kötött megbízási szerződést
követően közreműködés a TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00021 azonosító számú pályázat
keretében az infrastrukturális beavatkozást realizáló projektmenedzsmenti tevékenységek
tervezésében, előkészítésében és megvalósításában. A projektmenedzsment és pénzügyi
menedzsment sikeres feladatellátása érdekében kapcsolatot tartok a Közreműködő
Szervezettel, a Megbízóval és munkatársaival, valamint a projektben közreműködő
szerződéses partnerekkel. A menedzsment feladata az egymásra épülő feladatok időbeni
lehatárolása, szem előtt tartva a projekt előrehaladását biztosító mérföldkövek előírásait.
Feladatellátásom fenti szakaszáig az alábbi feladatok ellátása realizálódott:
-

-

-

A projekt előrehaladása a közbeszerzések elhúzódása miatt némi késéssel, de
megfelelő ütemben zajlik. A menedzsment szerződés aláírására az építési kivitelezési
feladatok megindítását (2017.10.05.) követően került sor. A Támogatási Szerződés
hatályba lépésével megkezdett projektmenedzsment feladatok elkésett intézkedésekkel
kezelték a projekt előrehaladását, így a legfontosabb teendő volt a szerződésem
aláírását
követően
a
projekt
ügymenetének
rendezése.
A pályázati útmutatóban meghatározott kötelmek szerinti ügymenet koordinálása a
szerződött partnerekkel.
Együttműködés a település Önkormányzatával, képviselőikkel és a Hivatal
dolgozóival a dokumentum kezelési rendszer kialakításában és működtetésében,
valamint a projekt dokumentációs kötelezettségeinek végrehajtása Zalagyömörő
Község Önkormányzata irattározási szabályzata szerint.
Tárgyi időszakban részvétel a műszaki koordinációkon, azt követően pedig a
felmerülő projektmenedzseri instrukciók vázolása az érintettek bevonásával.
2017.11.20. Szerződés módosítási igény mérföldkövek elérési dátumának
módosítására és a 2. sz szakmai beszámoló és a 2. sz időközi kifizetési kérelem került
benyújtásra.

-

-

2017.11.27. A 2. sz szakmai beszámoló és a 2. sz időközi kifizetési kérelem
elutasításra került.
2017.11.29. A mérföldkő módosítás miatt szerződés módosítási igény került
benyújtásra
2017.12.07. Részvétel az ünnepélyes projektnyitón és az azt követő lakossági
fórumon. Lakossági kérdések megválaszolása.
2017.12.13. A mérföldkő módosítás miatt benyújtott szerződésmódosítási kérelem
elfogadásra került.
2017.12.20. A mérföldkő módosítás miatti módosított támogatási szerződés hatályba
lépett. Ezt követően meg kellett ismételni az 1. és 2. sz szakmai beszámoló
benyújtását.
2017.12.22. A 3. sz kifizetési kérelem benyújtásra került
2017.12.22. Az 1. és 2. sz szakmai beszámoló ismét benyújtásra került
2018.01.15. A 3. sz szakmai beszámoló benyújtásra került
2018.01.17. A 4. számú kifizetési kérelem benyújtásra került
2018.01.26. Szerződés módosítási igény került benyújtásra a projektmenedzsmentre
vonatkozó költségkategória módosítására vonatkozóan

- Harmadik személy (pl. Területi Vízgazdálkodási Tanács, KDT Vizig, stb.) felé történő
egyeztető tárgyalások lefolytatása 2017.11.23 – 11.30.
Székesfehérvár, 2018. február 01.

