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Meghívott: 

 

 

A határozatot kapja: 

 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (1139 Budapest, Pap 

Károly utca 4-6.) 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító 

telep korszerűsítése” beruházással kapcsolatban az 1477/2014.(VIII.27.) 

Kormányhatározat döntött arról, hogy a fejlesztés forrásigénye a 2014-2020 

programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a 

továbbiakban: KEHOP) keretében kerül finanszírozásra. A kapcsolódó pályázati 

felhívás 2014.10.10-én megjelent azzal, hogy 2014.11.17-től van lehetőség a 

pályázat benyújtására. Ezzel összhangban a képviselő-testület a 130/2014. (XI.17.) 

sz. határozatában döntött a pályázat 2014.11.17-én történő benyújtásáról. A 

benyújtáshoz szükséges adatok és dokumentumok a pályázat kitöltő programjába 

2014.11.17-ig fel lettek töltve, azonban a kitöltő program hibája miatt a támogatási 

kérelmet nem lehetett véglegesíteni, lezárni. Az ezt követő hetekben több fórumon is 

jeleztük a problémát, azonban a kitöltő program ez idáig sem lett javítva vagy 

módosítva. 

 

2014.12.08-án a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Helyettes Államtitkárságán egy 

előzetes projektmegbeszélésre került sor. A megbeszélésen az illetékesek 

elmondták, hogy a pályázat benyújtására a KEHOP operatív program brüsszeli 

elfogadását követően kerülhet sor. Amennyiben az európai unió olyan feltételekkel 

fogadja el az operatív programot, amely miatt a felhívást vagy a kitöltő programot 

módosítani kell, akkor ezen módosítások után lehet „élesben” benyújtani a 

pályázatot. 

 

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel 

összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti 

fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 

programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási 

és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.(XII. 19.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet), amely 2015.01.01-én lépett hatályba, 

a szennyvízberuházás megvalósítását az alábbi feltételekhez köti: 

 

1) A 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági 

Operatív Program terhére finanszírozott derogációs és nem derogációs 

szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási, és ivóvízminőség-

javító beruházásokat – Rendelet 1. § b) pontja – az NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 

Társaság) bevonásával lehet megvalósítani. 

 

2) A Rendelet 7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 

„(3) A Társaság az 1. § b) pontja szerinti projektekkel összefüggésben 

a) kidolgozza a közbeszerzések egységes lebonyolításának rendszerét, 

b) konzorciumvezetőként 

ba) előkészíti a derogációs projekteket, 

bb) ellátja a projektek megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment 

feladatokat és lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat.” 



 

3) A Rendelet 15. § szakasza az alábbiakat rögzíti: 

 

(1) Az 1. § b) pontja szerinti projektek esetén a Társasággal, mint 

konzorciumvezetővel kell megkötni a támogatási szerződést. 

(4) A konzorciumban részt vevő konzorciumi tagok a konzorciumi 

megállapodásban rögzítik feladataikat, jogaikat és kötelezettségeiket, 

amely a támogatási szerződés mellékletét képezi. 

(5) A Társaság konzorciumvezetőként ellátja a projektmenedzsment-

feladatokat, valamint gondoskodik a közbeszerzési eljárások 

lebonyolításáról. 

 

A fentiekben felsorolt feladatok ellátása érdekében, a jogszabályi előírásoknak 

megfelelve, a támogatási kérelem benyújtásához, a támogatási szerződés 

megkötéséhez, valamint a projekt-előkészítési feladatok elvégzéséhez konzorciumi 

megállapodás megkötése szükséges az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 

Nonprofit Kft.-vel. A Társaság önkormányzatunknak megküldte az egységesen 

használt konzorciumi megállapodást, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

A konzorciumi megállapodás 8. pontja értelmében a projekt megvalósítására a Felek 

újabb konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek majd, amely részletesen 

szabályozza a Konzorciumvezető és a Tagok jogait és kötelezettségeit, valamint az 

együttműködés kereteit, a projekt megvalósítása során. Természetesen amikor ez a 

konzorciumi megállapodás esedékessé válik, úgy azt a képviselő-testület elé fogjuk 

terjeszteni. 

 

A szennyvíz beruházással kapcsolatban korábban lefolytatott közbeszerzési eljárás, 

valamint annak eredményeként létrejött vállalkozási szerződések vonatkozásában az 

alábbiakról tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet. 

- 2014. október 2-án az önkormányzat és a nyertes cégek aláírták a feltételes 

vállalkozási szerződéseket, amelyek akkor lépnek hatályba, amikor az 

önkormányzat rendelkezésére áll a támogatási szerződés. A szerződések 

feltételes jellegéből adódóan első körben a cégek 2015. március 31-ig 

tartották fenn a szerződéses kötelezettségüket, majd mindkét cég arról 

nyilatkozott, hogy 2015. június 30-ig meghosszabbítják azt. 

- A pályázathoz kapcsolódó valamennyi közbeszerzési eljárás megvalósítására 

vonatkozóan az önkormányzat szerződést kötött Mihalovics Gábor hivatalos 

közbeszerzési tanácsadóval. Tekintettel arra, hogy a kivitelezés 

megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott, az 

önkormányzat a szerződésben rögzítettek szerinti kapcsolódó rész-számlát, 

nettó 3,8 MFt+ÁFA összeggel a közbeszerzési tanácsadó részére kifizetett. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az 

érintett bizottságok állásfoglalásainak a figyelembevételével az előterjesztés 

mellékletében szereplő konzorciumi megállapodás megkötését hagyja jóvá. 



Határozati  javaslat:  

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, 

a gazdasági és településfejlesztési bizottság, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 

valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének 

figyelembevételével – megtárgyalta a szennyvízberuházás megvalósításához 

szükséges konzorciumi megállapodás megkötésével kapcsolatos előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Komló város ellátatlan területeinek 

szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” tárgyú 

szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása érdekében jelen határozat 

melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt az NFP 

Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József polgármester  

 

 

Komló, 2015. április 27. 

 

 

 Polics József 

 polgármester 







 


