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Tisztelt Képviselő Testület! 

I. 

Bicske szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése, bővítése céljára 

Magyarország Kormánya 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal 1,3 milliárd Ft-ot kíván 

biztosítani a Környezet és Energiahatékonyság Operatív Program a települési vízellátás, 

szennyvízelvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztéséről szóló 2. prioritás alapján 

(KEHOP 2.2.2.). 

A Kormány döntésével Bicske város életét alapjaiban meghatározó beruházás kezdődhet el a 

jövőben. 

II. 

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Társaság) 2013. 

március 8. napján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alapította, és a mai napig a 

Minisztérium gyakorolja felette a tulajdonosi és szakmai irányítási jogköröket. A Társaság 

tevékenységének jogszabályi alapjait eredetileg az Európai Unió vagy más nemzetközi 

szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési 

miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről 

és az azokhoz kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek lefolytatásának elősegítéséről szóló 

117/2013. (IV.23.) Korm.rendelet (első rendelet)tette le, amely jogszabály alapján a Társaság 

alapvetően a 2007-2013 uniós támogatási ciklus Környezet és Energia Operatív 

Programjához (KEOP) kapcsolódó, Kormány által saját hatáskörbe vont, derogációs 

kötelezettséggel terhelt szennyvízelvezetési és –tisztítási projektjei felett gyakorol szakmai 

felügyeletet, működteti a projektfelügyelők rendszerét.  

A Társaság 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. 

2014. december 19-én a Magyar Közlöny 180. számában megjelent, majd az ezt követő napon 

hatályba lépett 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 (a továbbiakban: 

Rendelet), amely 2015. január 1. napján módosításra került. 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) időszakára vonatkozóan a 

Rendelet 1. §-a, 7. § (3) bekezdése és 15. §-ának releváns szakaszai az alábbiak szerint 

rendelkezik: 

„1. § E rendelet hatálya 

a)1 az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő (a 

továbbiakban: derogációs), a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400339.KOR#lbj0idb102


miniszter) hatáskörébe utalt, a 2007-2013 programozási időszak Környezet és Energia 

Operatív Program terhére finanszírozott szennyvízelvezetési és tisztítási, valamint 

b) a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott derogációs és nem derogációs2 

ba) szennyvízelvezetési és -tisztítási, 

bb) hulladékgazdálkodási, és 

bc) ivóvízminőség-javító 

beruházások megvalósítását szolgáló projektekre terjed ki.” 

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

a)kidolgozza a közbeszerzések egységes lebonyolításának rendszerét, 

b)konzorciumvezetőként 

ba)előkészíti a derogációs projekteket, 

bbellátja a projektek megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment feladatokat és   

lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat.” 

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

kell megkötni a támogatási szerződést. (…) 

(5) A Társaság konzorciumvezetőként ellátja a projektmenedzsment-feladatokat, valamint 

gondoskodik a közbeszerzési eljárások lebonyolításáról. 

(6) Ha az (1) bekezdés szerinti támogatási szerződés megkötésére a derogációs projektek 

esetén nem kerül sor, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 16. §-át kell alkalmazni.” 

A 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. 

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. 

Tekintettel arra, hogy a bicskei szennyvíztelep fejlesztését érinti a beruházás, ezért a 

konzorciumba be kell vonni a szennyvíztelepben 8,5 %-kal részesülő Mány községet és 5,6 %-

kal részesülő Csabdi községet. 

A fentiek alapján kérem a képviselő-testületet, a mellékelt konzorciumi együttműködési 

megállapodás elfogadására. 

 

Csabdi, 2016. március 23. 

 

Tisztelettel: 

 

Huszárovics Antal 

polgármester 

  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400339.KOR#lbj1idb102


 

HATÁROZATI JAVASLAT : 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (III.31.) számú határozata 

az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel kötendő 

konzorciumi megállapodásról 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. aBicske szennyvízhálózatánakés szennyvíztisztító telepének fejlesztése, 

bővítése;szennyvízelvezetési és -tisztítási,program megvalósítása érdekében jelen 

határozat 1. melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt az 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, 

Csabdi Község Önkormányzatával és Mány Község Önkormányzatával. 

2. felhatalmazza a polgármestert a mellékeltKonzorciumi Együttműködési Megállapodás 

aláírására, és egyben felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a projekttel 

kapcsolatos bármely releváns, kötelezettségvállalást nem tartalmazó dokumentumot a 

későbbiek folyamán önállóan elfogadjon, aláírjon. 

 

Határidő:. 2016. március 25. 

Felelős: Polgármester 

 


