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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:  Oláh Gyárfás polgármester 
Az előterjesztést készítette:  Gulyás Györgyné 
  
 
 
 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint ismeretes, az újbarki szennyvíztelep öt önkormányzat közös üzemeltetésében működik 
(Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Szár, Újbarok). A szennyvíztelep túlterheltsége miatt 2015. 
december 31-ig annak fejlesztését végre kell hajtani a derogációs program keretében, melyhez 
uniós támogatás áll rendelkezésre. Korábban már döntöttünk arról, hogy ezen pályázat során 
Felcsút községet bízzuk meg a gesztori feladatok ellátásával. 

2013. júliusában megalakult a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Ez – a Kormány 
által létrehozott – szervezet kizárólagosan jogosult a KEOP-7.1.0/11 derogációs víziközmű 
projektek előkészítése elnevezésű pályázat benyújtására.  

A projekt megvalósíthatósága céljából 2013. augusztus 23-tól kezdődően egyeztetéseket 
folytattunk a Nemzeti Fejlesztési Programirodával. Ennek során projektfelügyelőt kaptunk,  
valamint a szennyvíztelep fejlesztési elképzeléseit tartalmazó adatlapokat egyeztettük. A 
továbblépéshez szükséges Együttműködési megállapodás megkötése feltétele a projekt 
megpályázásának. A megállapodást a Programiroda és minden érintett önkormányzat között kell 
megkötni. A megállapodás célja a 2014-2020-as EU-s támogatási ciklusban megvalósítandó 
szennyvízberuházási támogatások megszerzésének előkészítése. 

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! 

Alcsútdoboz, 2013. november 13. 
    Oláh Gyárfás  
    polgármester 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2013 (XI.20.) számú határozata 
együttműködési megállapodás megkötéséről a 

“Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció” végrehajtására 
 
Alcsútdoboz Települési 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 


