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- 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 
 

Az előterjesztést tárgyaló bizottságok: 
- 
 
Mellékletek: 
 
1. számú melléklet konzorciumi együttműködési megállapodás 2016.04.11 
2. számú melléklet  konzorciumi együttműködési megállapodás 1. sz. 

módosítása 2018.08.31. 
3. számú melléklet Miniszterelnökség - önerőnyilatkozat 
4. számú melléklet  konzorciumi együttműködési megállapodás 2. sz. 

módosítása 
 
 
Mikepércs, 2020. február 27. 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület 2015. június 09-én kelt döntése értelmében, az önkormányzat - 

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) előírásai szerint - konzorciumi 

együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 

Kft-vel (a továbbiakban: Társaság) a mikepércsi szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére 

vonatkozó pályázat benyújtására.  

 

A Társaság KEHOP Irányító Hatósághoz benyújtott KEHOP-2.2.2-15-2015-00023 

azonosító számú támogatási kérelmét az Irányító Hatóság IKT-2015-106-I100000356 

iktatószámú támogató levelében nettó 389.503.167.-Ft összegű támogatásban 

részesítette.  

 

A beruházás megvalósítása érdekében a projekt megvalósítására vonatkozó 

konzorciumi együttműködési megállapodás került aláírásra 2016 áprilisában (1. sz. 

melléklet). 

 

2018 augusztusában került sor a konzorciumi együttműködési megállapodás 1. számú 

módosítására (2. sz. melléklet), a módosításra főként költségsorok módosulása miatt 

volt szükség. 

 

Akkor a Konzorciumvezető előzetes kalkulációja alapján, a projekt megvalósításának 

összköltsége (nettó 465.759.056.-Ft) nettó 76.255.889.-Ft-al meghaladta az elnyert 

támogatás összegét, amelyből az önkormányzatra eső önerő összege 72.205.769,Ft-

ban került meghatározásra.   

 

Az önerő biztosítására a Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztálya önerő igazolást 

adott ki a Konzorciumvezetőnek arra vonatkozóan, hogy a projekt keretében előírt 

teljes önerőt a Miniszterelnökség a központi költségvetés XIX. Uniós fejlesztések 

fejezet terhére biztosítja. (3. sz. melléklet) 

 

Időközben 2018-ban a projekt sikeresen megvalósult. 

 

2020. február 13-án az NFP képviseletében Dorogi Miklós víziközmű 
projektmenedzser az alábbi megkereséssel élt: 
„A projektben keletkezett maradvány érték miatt szükségessé vált a záró konzorciumi 
megállapodás módosítás előkészítése, amely kizárólag a projektben ténylegesen 
felmerült, és elszámolt költségeket rögzíti.” 
 



Időközben rájöttek hogy rossz dokumentumot küldtek meg, ezért 2020. február 17-én 
újraküldték a konzorciumi megállapodás módosítás tervezetét elfogadás és aláírás 
céljából (4. sz. melléklet) 
 
A szerződésmódosítás 1. 2. pontja értelmében, a szerződésmódosítás indoka: 
 
„A módosítás oka: a projektzárás kötelezettségeként elvégzésre került a ténylegesen 
felmerült és elszámolt költségek átvezetése a Támogatási Szerződésben rögzített 
költségvetésben, amely keretében 120.655.351,- Ft maradvány keletkezett. A 
projektben keletkezett maradványoknak megfelelően a konzorciumi együttműködési 
megállapodás költségvetési mellékleteiben is javításra kerültek az egyes 
költségsorok összegei. 
 
A módosítással érintett pontok: 
1. 1. sz. melléklet 
2. 2. sz. melléklet 
3. 3. sz. melléklet” 
 

Kiegészítésként a projektmenedzser 2020. február 19-én az alábbi projekt helyzetét 

bemutató tájékoztatást adta: 

 

„A KEHOP-2.2.2-15-2015-00023 Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése Mikepércsen c. 

projekt vonatkozásában a záró konzorciumi megállapodás, és a kapcsolódó 

Támogatási Szerződés módosítás nem tartalmaz semmilyen típusú és mértékű 

kötelezettségvállalást Mikepércs Községi Önkormányzat részére. 

A projekt teljes egészében megvalósult, a megvalósulással kapcsolatos minden 

költség elszámolásra került.” 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a konzorciumi 

együttműködési megállapodás 2. sz. módosítását és hozzon döntést róla. 

 
Mikepércs, 2020. február 27. 
 
         Tímár Zoltán s.k. 
             polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…../2020. (III.13.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
JAVASLAT 

 
 

1. A Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja / nem fogadja el a Nemzeti 

Fejlesztési Programiroda Nonprofit KFT-vel kötött konzorciumi 

együttműködési megállapodás 2. számú módosítását. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a konzorciumi 

együttműködési megállapodás módosítás aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tímár Zoltán polgármester 


