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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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.) Korm. rendelet alapján az 

önkormányzat szennyvízberuházását kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel 

(továbbiakban: NFP Kft.) konzorciumban valósíthatja meg. 

 

A projekt-előkészítési feladatok elvégzéséhez az Önkormányzat a 78/2015.(VI.25.) sz. határozat alapján 

konzorciumi együttműködési megállapodást kötött az NFP Kft.-vel. A 40/2016.(III.17.) számú határozat 

alapján a Képviselő testület felhatalmazta az NFP Kft.-t, hogy a megvalósításhoz szükséges közbeszerzési 

eljárásokat lebonyolítsa. 

 

A Konzorcium a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program a KEHOP-2.2.2 tárgyú felhívására 

KEHOP-2.2.2-15-2015-00002 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a 

KEHOP irányító Hatósága a 2015.11.19. napján kelt, IKT-2015-106-I1-00000255 iktatószámú támogató levél 

szerint támogatásban részesített. 

 

Az NFP Kft. legfontosabb feladata, hogy szakmai támogatást, tájékoztatást nyújtson, illetve tanácsadási 

feladatokat lásson el az érintett beruházások kedvezményezettjei számára. Nyomon követi a projektek 

szerződéses állományának alakulását, a szerződések teljesítését, az ütemezéstől való eltérését és a beruházások 

pénzügyi elszámolását, kapcsolatot tart a miniszter és a szakpolitikai felelős irányítása alá tartozó, az adott 

feladat ellátásáért felelős szervezettel, a hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, valamint a támogatást 

igénylővel vagy a kedvezményezettel. A projekttel összefüggésben kidolgozza a közbeszerzések egységes 

lebonyolításának rendszerét, konzorciumvezetőként előkészíti a derogációs projekteket, ellátja a projektek 

megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment feladatokat és lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat. 

 

A beruházás megvalósítása és a feladatok ellátása érdekében, a jogszabályi előírásoknak megfelelve újabb 

konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése szükséges. 

 

Az NFP Kft. megküldte a konzorciumi együttműködési megállapodás tervezetét, mely az előterjesztés 

mellékletét képezi. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Polgár, 2016. április 12. 

 

      Tisztelettel: 

          Tóth József 

          polgármester 



 

 

 

Határozati javaslat 

…./2016 (….) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Javaslat a „Szennyvízhálózat bővítése 

Polgáron” tárgyú projekt megvalósítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel 

konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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.) Kormányrendeletben foglaltaknak 

megfelelően a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív program keretében a szennyvízelvezetési 

és tisztítási program megvalósítása érdekében az előterjesztés melléklete szerinti Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodást köt az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társasággal. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 


