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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

Készült: Hosszúpályi és Környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2013. 

november 8. napján tartott Tanácsi ülésére 

Tárgy: „Hosszúpályi, Monostorpályi és Hajdúbagos községek szennyvízelvezetése és 

tisztítása tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0045 azonosító számú projekt kapcsán 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírása az NFP-vel  

Előterjesztő: Berényi András 

 

 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

 

Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16 § (1) bekezdése 

szerint, amennyiben az Európai Unió, vagy más nemzetközi szervezetek felé vállalt kötelezettség 

esetén a határidőben történő teljesítés elmaradásának veszélye felmerül, a Kormány saját hatáskörében 

gondoskodhat a beruházás megvalósításáról. 

A Kormány az 1711/2013.(X.8.) számú Kormányhatározattal úgy döntött, hogy a KEOP-1.2.0/09-11-

2011-0045 azonosító számú, „Hosszúpályi, Monostorpályi és Hajdúbagos községek 

szennyvízelvezetése és tisztítása” című projektet saját hatáskörben valósítja meg.  

Ez technikailag azt jelenti, hogy egy Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kell kötnünk a 

Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel (székhely: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6., 

képviseli: Pereszlényi Attila ügyvezető, a továbbiakba: NFPI). A létrejövő HOSSZÚPÁLYI - NFP 

Konzorcium vezetője az NFP lesz. A konzorcium megalapításának célja a beruházás sikeres és 

eredményes lebonyolítása. 

A létrejövő Konzorcium önálló jogi személyiséggel nem bír, azonban Társulásunkra nézve 

kötelezettségeket és tűrést ír elő. Az NFP számára minden szükséges adatot, anyagot rövid határidőn 

belül el kell juttassunk vagy elő kell állítanunk. Az NFP és Társulásunk közötti napi szintű 

kapcsolattartást az NFP által kijelölt Projektfelügyelő fogja végezni, aki jogosult személyesen is részt 

venni valamennyi Társulási Ülésen, vagy Kooperációs Megbeszélésen, továbbá adatot, információt 

kérhet be igen rövid határidővel.. 

A saját hatáskörbe vonás miatt Társulásunkat 2013.10.14-én meghívták az NFP-be, ahol tájékoztattak 

minket a várható következményekről, továbbá szóbeli ígéretet kaptunk arra, hogy segítőleg fognak 

hozzáállni a beruházáshoz, probléma esetén keressük őket. 
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2013.11.11-én kaptuk meg az NFP-től a elektronikus úton a Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodás tervezetét, amelyhez a külső projektmenedzsment szervezet írásos észrevételeket tett az 

NFP és a projektben jogi feladatokat ellátó szakértő irányába. Az NFP észrevételeink egy részét 

elfogadta, átvezette. 2013.11.15-én kaptuk meg a javított változatot, amely az előterjesztés mellékletét 

képezi. 

 

Javasoljuk a Tisztelt Társulási Tanácsnak, hogy a Konzorciumi Együttműködési Megállapodást jelen 

formájában fogadja el.   

 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és megfelelőség esetén a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

Hosszúpályi, 2013. november 19. 

 

 Berényi András sk. 

 elnök 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

Hosszúpályi és Környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás úgy dönt, hogy a 

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0045 azonosító számú projekt keretében megköti a Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodást a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel 

(székhely: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6., képviseli: Pereszlényi Attila ügyvezető) a 

1711/2013.(X.8.) Kormányhatározat értelmében. Felhatalmazza Berényi András elnököt a 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Berényi András társulási elnök 

 

Hosszúpályi, 2013. november 19. 

 

 Berényi András sk. 

 elnök 

 

 

 

Forrás: Nem igényel forrást. 

 

 

 


