
 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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    Előterjesztés címe és tárgya: Együttműködési megállapodás megkötése Szennyvízelvezetés és – 
tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására 

 
Tárgykört rendező jogszabály:   

- Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és – tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. 
(II. 27.) Kormányrendelet 

-  Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

 - A szennyvíz-elvezetési és –tisztítási feladattal, valamint derogációs kötelezettséggel rendelkező 
projektjavaslatot még be nem nyújtott agglomerációkról szóló 1050/2013. (II.12.) Korm. határozat  

- 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,  

 

 
 
 
 
 

Előterjesztő:  Dr. Tankó Károly polgármester 
Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 
  
 
 
 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 25/2002 (II.27) Korm. rendelet értelmében a kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk 
területén a települési szennyvizek közműves szennyvíz- elvezetését és a szennyvizek biológiai 
szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését meg kell 
valósítani. Ennek alapján Bicskén a tisztítókapacitást 25.141 lakosegyenértékre kell növelni.  

A Kormány 2013 januárjában intézkedéscsomagot fogadott el a szennyvíz-elvezetési és - tisztítási 
beruházások mielőbbi megvalósítása érdekében. Ennek keretén belül a 117/2013. (IV. 23.) Korm. 
rendelettel meghatározásra került a szóban forgó projektek megvalósítását szolgáló 
szervezetrendszer feladat- és hatásköre.  

A jelenlegi hatályos KEOP – 7.1.0/11 számú pályázati kiírás szerint a fejlesztés előkészítésére 
(tervek és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, engedélyeztetés) kizárólag a Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft nyújthat be pályázatot. 

A pályázat benyújtása, a munka zökkenőmentes lebonyolítása, és a város érdekeinek maximális 
érvényesítése érdekében, együttműködési megállapodás kötése szükséges. 

Az előkészítő munka végeztével a keletkezett terveket, tanulmányokat a Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda térítésmentesen átadja az önkormányzat számára, így lehetőség nyílik majd a 
kivitelezési munkák megkezdésére. 

A megállapodás tervezetét, a 117/2013 (IV. 23.) Korm. rendeletet és a pályázati felhívást 
mellékelem. 

A megállapodás az önkormányzat részére adatszolgáltatási kötelezettséget jelent, pénzügyi 
kötelezettségvállalással nem jár.  

A pályázat mielőbbi benyújtásához valamennyi résztvevő önkormányzatnak meg kell kötni az 
előterjesztés mellékletében szereplő együttműködési megállapodást, lehetőség szerint november 
20-ig. 

Kérem az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását! 

Csabdi, 2013. november 25. 
    Dr. Tankó Károly  
      polgármester 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2013 (….) számú határozata 
együttműködési megállapodás megkötéséről a 

“Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció” végrehajtására 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Kft.-vel megköti a Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása KEOP 
előkészítő konstrukció végrehajtására – tárgyú együttműködési megállapodást. 

Felhatalmazza a polgármestert a együttműködési megállapodás aláírására. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 


