
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása KEOP konstrukciók 

végrehajtására 

 

 

 

Preambulum 

 

A települési szennyvíz kezeléséről szóló 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv (a 

továbbiakban: 91/271/EGK irányelv) és a Csatlakozási Szerződésben vállalt határidők 

végrehajtása érdekében elfogadott, a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási 

Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet1 [a továbbiakban: 

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, legkésőbb 

a) 2008. december 31-ig a 10 000 LE terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású, külön 

jogszabály által kijelölt érzékeny területeken, a nitrogén- és foszforeltávolítás egyidejű 

biztosításával;2 

b) 2010. december 31-ig a 15 000 LE terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású 

szennyvízelvezetési agglomerációk területén;3 

c) 2015. december 31-ig a 10 000-15 000 LE terheléssel jellemezhető 

szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén;4 

d) 2015. december 31-ig a külön jogszabály által kijelölt érzékeny területeken lévő 2 000-

10 000 LE terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési 

agglomerációk területén;5 

e) 2015. december 31-ig - a d) pontban foglalt területek kivételével - a 2 000-10 000 LE 

terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk 

területén.6 

 

A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet derogációs határidőket állapít meg, amelyek az 

agglomerációs besorolástól függően 2008. december 31., 2010. december 31., illetve 

2015. december 31. lehetnek. 

 

A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 16. § (1) bekezdése értelmében, ha az Európai Unió vagy más 

nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség határideje eredménytelenül telt el, vagy a 

határidőben történő teljesítés elmaradásának reális veszélye fennáll, a Kormány a 

kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodhat.  

 

Ennek megfelelően a Kormány 2013 januárjában egy intézkedéscsomagot fogadott el a 

szennyvíz-elvezetési és - tisztítási beruházások mielőbbi megvalósítása érdekében. 

A kormányzati intézkedéscsomag részeként 

‒ az 1051/2013. (II. 12.) valamint a 1711/2013. (X. 8.) Korm. határozatokban (a 

továbbiakban: Kijelölő Határozatok) meghatározottak szerint a nemzeti fejlesztési 

miniszter került kijelölésre a Projektekhez kapcsolódó kormányzati intézkedések 

végrehajtására, és nevesítésre került 58+4 olyan projekt, amelyek 

vonatkozásában kormányzati intézkedésre van szükség,   

– A 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendeletet módosító 30/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 

alapján meghatározásra kerültek a nemzeti fejlesztési miniszter által ellátandó 

feladatok általános szabályai, 

                                                 
1 A 91/271/EGK irányelvben előírt célok nemzeti implementálását szolgáló jogszabály. 
2 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. táblázata. 
3 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. táblázata.  
4 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. táblázata. 
5 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. táblázata. 
6 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 5. táblázata. 
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– a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben került rögzítésre a már létező 277 

projekthez kapcsolódó ügyek kiemelt hatósági üggyé nyilvánítása, 

– Emellett 2013. április 23-án kihirdetésre került 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, mellyel meghatározásra került a szóban forgó projektek 

megvalósítását szolgáló szervezetrendszer feladat- és hatásköre.  

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0045 sz. 

szennyvíz-elvezetési és - tisztítási beruházás 

‒ a 1711/2013. (X.8) Korm. határozat alapján a Kormány döntött a 

beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról, 

‒ a 117/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet a támogatási szerződéssel 

rendelkező beruházások esetére alkalmazandó III. fejezet 6. alfejezetének 

hatálya alá tartozik, 

‒ a 117/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése alapján a 

kedvezményezett köteles a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 

Kft. konzorciumvezetése mellett a Nemzeti Fejlesztési Programiroda 

Nonprofit Kft.-vel konzorciumi megállapodást kötni.  

 

 

1. Szerződő felek 

 

A Konzorcium tagjai a Preambulumban nevesítettek és az 1. pontban megjelölt 

konzorciumi megállapodási cél(ok) megvalósítása érdekében a pályázatban foglaltak 

végrehajtására jelen Megállapodás keretei között vállalnak részt. 

 

A Konzorcium tagjai:  

 

1. 

HOSSZÚPÁLYI ÉS KÖRNYÉKE VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYATI 

TÁRSULÁS  

Postacím: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

Székhely/Lakcím: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

Törzs-szám: 793610 

Adószám: 15793614-2-09 

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül (utófinanszírozás esetén):  

60600008-11075796 

Aláírásra jogosult képviselője: Berényi András, elnök 

 

mint Kedvezményezett Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Kedvezményezett) 

aki nevében jelen Megállapodás teljesítése során képviselőként eljár:  Berényi András elnök 

 

2.  

Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

Postacím: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6. 

Székhely:1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Cg. 01-09-170224 

Adószám: 24290188-2-41 

Aláírásra jogosult képviselője: Pereszlényi Attila ügyvezető 

mint konzorciumvezető (a továbbiakban: Konzorciumvezető) 

 

A továbbiakban együtt: HOSSZÚPÁLYI – NFP Konzorcium.  

 

A jelen Megállapodás aláírásával a Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 

Konzorciumvezető, a 117/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése 
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alapján, mint Konzorciumvezető A 2007-2013 programozási időszakban az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rend. (a 

továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rend.) szerinti Közreműködő Szervezettel folytatott 

pályázati és támogatási eljárás teljes időtartama alatt a Konzorciumot önállóan és 

kizárólagosan képviseli és a Konzorcium vezetőjeként jár el. 

 

 

2. A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás létrehozásának célja 

 

Jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 

aláírásával az 1. pontban meghatározott szerződő felek az Mötv.-ben, a víziközmű 

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben (a továbbiakban: Vsztv.), valamint a 

vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt, a helyi önkormányzatokat terhelő 

szennyvízelvezetés- és tisztítás közfeladat hatékony ellátásának biztosítása érdekében 

Szennyvízberuházási Konzorciumot hoznak létre. Felek rögzítik, hogy a jelen 

Megállapodással létrejövő konzorcium önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. 

 

A konzorciumi együttműködés célja a döntő részben KEOP pályázaton alapuló, az Európai 

Uniótól és a hazai központi költségvetésből elnyerhető, vissza nem térítendő támogatással 

megvalósuló szennyvíz-elvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos feladatok hatékony, és a 

jogszabályokban, valamint a vonatkozó kormány-határozatokban meghatározott 

követelményeknek megfelelő megvalósításához szükséges feladat- és hatáskörök 

Konzorciumi Tagok közötti megosztása.  

 

A pályázat keretében nyújtott támogatás célja a 91/271/EGK irányelv és a Csatlakozási 

Szerződésben vállalt határidők teljesítése érdekében a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 

végrehajtásának folytatása, amely magában foglalja a 2000 LE feletti agglomerációk 

csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és - 

hasznosításának, valamint a folyékony hulladék szennyvíztisztító telepi elhelyezésének 

megoldását. 

 

3. A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás hatálya 

 

3.1 Jelen Megállapodás hatálya kiterjed a Kedvezményezettet terhelő szennyvíz-elvezetés 

és - tisztítás közfeladat ellátáshoz szükséges feladatokra, különös tekintettel a Kijelölő 

Határozatban és a 117/2013. (IV. 23.) Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátásához 

szükséges projekt-előkészítési, projektmegvalósítási feladatok ellátására, valamint az 

azokról való gondoskodásra. 

 

3.2. Jelen Megállapodás keretében a Konzorcium kötelezettséget vállal az európai uniós 

forrásból, vagy más hazai forrásból finanszírozott, a Preambulumban nevesített 

szennyvízberuházás előkészítési és megvalósítási feladataiban való együttműködésre.  

 

 

4. A Konzorciumi Tagok jogai és kötelezettségei 

 

 

4.1. Konzorciumvezető jogai és kötelezettségei: 

 

A Konzorciumvezető a projekt megvalósítása érdekében jelen Megállapodásban és a 

117/2013. (IV. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint lát el szakmai, támogatói 

feladatokat. A projekt tárgyát képező beruházásból vagyont nem szerez, ezért a 

Támogatási Szerződésben meghatározott mértékű önerő egészének vagy részének 

biztosítására sem köteles. Feladata különösen a Kormány által kijelölt projektek hatékony, 

integrált, központi koordinációja, a beruházások megvalósításának irányítása és 

felügyelete.  
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A Konzorciumvezető a jelen Megállapodás Preambulumában megjelölt célok érdekében a 

117/2013. (IV. 23.) Korm. rendeletben nevesített feladatok ellátása útján segíti a 

beruházás határidőben történő megvalósítását. 

 

Ennek keretében a Konzorciumvezető 

 

4.1.1. A nyilatkozattételhez kapcsolódóan 

a) a képviseleti jogból eredő nyilatkozatok megtételén túl bármely olyan nyilatkozatot 

megtehet a Konzorcium nevében és javára, amely a szóban forgó beruházás mielőbbi 

megvalósításához szükséges. Ez alól kivételt képez a pénzügyi kötelezettségvállalás 

és kizárólag a Kedvezményezett által személyesen tehető nyilatkozatok köre.  

A szóban forgó nyilatkozatok Konzorciumvezető általi aláírásával hitelesnek 

tekintendők, ahhoz a Kedvezményezett aláírása nem szükséges.  

A megtett nyilatkozatokról a Konzorciumvezető szükség szerint a Kedvezményezett 

előzetes véleményét javaslattétel formájában kérheti és a nyilatkozat tartalmáról a 

Kedvezményezettet tájékoztatja. 

 

b) a Konzorciumvezető elkészítteti - a Kedvezményezett által megkötött 

projektmenedzsment szerződés terhére - a változás bejelentéseket, – a 2. Pontban 

nevesített támogatási szerződés és annak módosításán túli – szerződésmódosítási 

kérelmeket. A szóban forgó szerződésmódosítási és egyéb kérelmeket, 

bejelentéseket a Konzorciumvezető ellenjegyzi, ezt követően a Kedvezményezett 

nyújtja be a Közreműködő Szervezetnek.  

 

c) amennyiben a Konzorciumvezető a már megkötött szerződések tekintetében 

szükségesnek látja, javaslatot tesz a Kedvezményezettnek a meglévő szerződések – 

az általa előirányzott formai és tartalmi változtatásoknak, és a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő – módosítására vagy megszüntetésére. 

4.1.2. A támogatási szerződéshez kapcsolódóan 

ellenjegyzi a beruházás megvalósításának részletszabályait meghatározó, a 4/2011. 

(I. 28.) Korm. rend. szabályai szerint elkészített támogatási szerződés módosításait, 

a szakmai előrehaladást alátámasztó beszámolókat valamint a Kedvezményezett 

által előkészített kifizetési kérelmeket. 

 

4.1.3. A projektmenedzsmenti feladatok ellátásához kapcsolódóan  

ellátja a projektmenedzsment feladatok határidőre történő megvalósulásának 

felügyeletét.  

  

4.1.4. A közbeszerzési természetű feladatok ellátásához kapcsolódóan  

amennyiben a projektek előkészítése, lebonyolítása érdekében közbeszerzési 

eljárások lebonyolítása válik szükségessé, azokat a Konzorciumvezető a Konzorcium, 

mint Ajánlatkérő nevében eljárva külön Megállapodás alapján - a Támogatási 

Szerződésben meghatározott költségvetési kereteken belül - lebonyolíthatja. 

 

Jelen Megállapodás aláírásával a Kedvezményezett felhatalmazza a 

Konzorciumvezetőt a projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési/beszerzési 

eljárásokban történő részvételre, a Kedvezményezett Bíráló Bizottságában 

megfigyelőként történő közreműködésre.  

A közbeszerzési eljárás keretében megkötendő szerződéseket a Konzorciumvezető 

ellenjegyzéssel látja el a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül.  

 

A Konzorciumvezető közreműködik a közbeszerzési eljárások lefolytatásához 

szükséges, a Közreműködő Szervezet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által előírt 

minőségbiztosítási folyamatokban, az ahhoz szükséges nyilatkozatokat megteheti.  
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4.1.5. A projekt megvalósításának felügyeletéhez kapcsolódóan 

a) a Konzorciumvezető köteles a Megállapodás tárgyát képező beruházás 

megvalósítását felügyelni, a megvalósítást támogatni a Támogatási 

Szerződésben foglaltak szerint,  

 

b) a Konzorciumvezető az Mötv. 16. §-ának, a 170/2012. (VII. 23.) Korm. 

rendeletben, valamint a Kijelölő Határozatban foglaltaknak megfelelően a 

konzorciumi célok megvalósításához szükséges mértékben az intézkedések, 

nyilatkozatok megtételére illetve a Kedvezményezett víziközmű tulajdonát érintő 

intézkedések tűrésére kötelezheti a Kedvezményezettet, 

 

c) felülvizsgálhatja a meglévő szerződéseket, azok teljesítését, eredményességét, 

szükség esetén részben vagy egészben saját teljesítési körbe vonhatja a 

menedzsment, illetve a közbeszerzési feladatok lebonyolítását a Konzorcium 

számára. Konzorciumvezető a jelen pontban foglalt feladatainak elvégzését 

jogosult alvállalkozásba adni. 

 

d) a Megállapodás céljának megvalósítása érdekében adatot és információt kérhet a 

Kedvezményezettől, 

 

e) amennyiben valamilyen szabálytalanság vagy jogsértés jut tudomására, a 

szükséges intézkedéseket megteszi a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. 

 

4.1.6. A tájékoztatási kötelezettsége keretében 

a Konzorciumvezető köteles haladéktalanul tájékoztatni Kedvezményezettet, ha a 

projekt keretében vállalt tevékenységek megvalósítása valamilyen akadályba 

ütközik, meghiúsul vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülmény 

következik be, amely a projekt megvalósítását akadályozhatja. 

 

4.2 Kedvezményezett jogai és kötelezettségei 

 

Figyelemmel arra, hogy a Kedvezményezett késedelembe esett a projekt határidőben 

történő megvalósítása kapcsán, a Kedvezményezettet fokozott együttműködési 

kötelezettség terheli annak érdekében, hogy a beruházás mihamarabb megvalósulhasson 

és az Európai Unió felé vállalt kötelezettségek teljesítése ne kerüljön további veszélybe. 

Ennek megfelelően a Kedvezményezettet a 117/2013. (IV. 23.) Korm. rendeletben, 

170/2012. (VII. 23.) Korm. rendeletben, illetve az egyéb kapcsolódó jogszabályokban és 

kormányhatározatokban foglaltakra figyelemmel az alábbi jogok és kötelezettségek 

terhelik: 

4.2.1. a Konzorciumvezető hatékony feladatellátásának és a beruházás mielőbbi 

megvalósításának előkészítése érdekében a jelen Megállapodás aláírását 

követően 10 naptári napon belül elektronikusan (Pdf- formátumban) valamint 

papír alapon is a Konzorciumvezető rendelkezésére bocsátja a pályázattal és a 

projekttel kapcsolatos teljes dokumentációt (szerződések és módosításaik, a 

szakmai előrehaladást alátámasztó beszámolók, változás bejelentések, kifizetési 

kérelmek stb.); 

4.2.2. elkészíti a Konzorciumvezető irányításával a 4/2011. (I. 28.) Korm. rend. szerinti 

Támogatási Szerződés szerinti határidőket megelőző 10 naptári nappal a szakmai 

előrehaladást alátámasztó beszámolókat; 

4.2.3. elkészíti a Konzorciumvezető irányításával és az általa meghatározottak szerint 

a kifizetési kérelmeket, a projekt keretében felmerülő költségeket pedig 

elkülönítetten számviteli nyilvántartásba veszi; 

4.2.4. jelen Megállapodás aláírását követően befogadásra kerülő számláit a befogadást 

követő 3 naptári napon belül elektronikus formában (Pdf-formátumban) 

Konzorciumvezető rendelkezésére bocsátja; 

4.2.5. Kedvezményezett a jelen Megállapodással érintett projekt kapcsán kapott 

bármely értesítést köteles haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételt követő 

második munkanap végéig megküldeni Konzorciumvezetőnek; 



6 

 

6 

 

4.2.6. köteles megtenni a Konzorciumvezető feladatellátásához szükséges, valamint a 

Konzorciumvezető által jelen szerződés alapján előírt kötelezettségeket, 

intézkedéseket és köteles a Konzorciumvezető feladatellátásához szükséges 

információkat a Konzorciumvezető által meghatározott, ésszerű, reális határidőn 

belül a Konzorciumvezető rendelkezésére bocsátani. Kedvezményezett a 

Konzorciumvezető kezdeményezésére köteles a tulajdonában álló víziközművet 

üzemeltető víziközmű szolgáltatótól beszerezni a Megállapodás céljának 

megvalósítása érdekében szükséges adatokat és információkat és azokat a 

Konzorciumvezető rendelkezésére bocsátani;  

4.2.7. biztosítja a támogatási szerződésben foglaltak szerint a projekt 

megvalósításához szükséges saját hozzájárulását (önrész). Az önrészből történő 

kifizetések eszközlése csak a Konzorciumvezető tájékoztatását követően 

lehetséges; 

4.2.8. előterjeszti az önerő finanszírozásához szükséges pályázat(oka)t a 

Konzorciumvezető iránymutatása szerint; 

4.2.9. kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésére álló, vagy – amennyiben jelen 

Megállapodás aláírását követően az EU Önerő Alapból támogatást nyer – az EU 

Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) 

Korm. rendeletnek, a 42/2012. (VII. 17.) NFM rendeletnek, illetve a 19/2013. 

(V. 22.) ВМ rendeletnek megfelelően a részére allokált önerőt, vagy más 

kiegészítő támogatást a Megállapodás céljainak megfelelően a Konzorciumvezető 

iránymutatása és az általa meghatározottak szerint használja fel a projekt során 

megkötött szerződések pénzügyi teljesítésére; 

4.2.10. ha részéről a Támogatási Szerződés módosítását megalapozó körülmény 

merül fel, azt köteles haladéktalanul jelezni a Konzorciumvezetőnek; 

4.2.11. köteles haladéktalanul tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a projekt 

keretében vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul vagy 

késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülmény következik be, amely a 

projekt megvalósítását akadályozhatja; 

4.2.12.  Kedvezményezettnek a vonatkozó hatályos jogszabályokban, így különösen 

a Mötv. 16. § (4) bekezdésében meghatározott tűrési kötelezettsége van; 

4.2.13. köteles a beruházás megvalósításához szükséges ingatlanok megszerzésére 

és szolgalmak létesítésére és az ehhez szükséges intézkedéseket megtételére;  

4.2.14. tekintettel arra, hogy a Konzorciumvezető a projekt alapján tulajdont nem 

szerez, a Kedvezményezett köteles lezárult beruházás megvalósulása után a 

létrejött infrastruktúra aktiválására, és fenntartására;  

4.2.15. vállalja, hogy a Megállapodás hatálya alatt létrejövő víziközmű vagyon 

tekintetében a Vsztv. előírásainak figyelembevételével megteszi a szükséges 

intézkedéseket a víziközmű üzemeltetőjének kiválasztására és az üzemeltetési 

szerződés megkötésére; 

4.2.16. vállalja, hogy az üzemeltető bevonásával biztosítja a szükséges adatokat és 

információkat a projekt megvalósításához. 

 

4.3. A Konzorciumi Tagok együttműködésének szabályai 

 

A Konzorciumi Tagok a projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás – 

a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási szerződésben vállalt valamint a jogszabályok 

alapján előírt – kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, valamint biztosítani, hogy a 

Konzorciumvezető, illetve a projekt megvalósításában közreműködők – ide értve a projekt 

megvalósításában részt vevő gazdasági társaságok képviselőit is – a projekt 

megvalósításához szükséges helyszíneket a megvalósítás érdekében indokolt mértékben 

térítésmentesen igénybe vehessék és a teljesítéshez szükséges információt megkapják.  

 

Amennyiben a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglalt támogató szervezet (ideértve a 

közreműködő szervezetet is) illetve a jogszabályi úton kijelölt miniszter a projekttel 

kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a  

a Kedvezményezett köteles a projekt keretében vállalt tevékenységéről a megfelelő 

információt a Konzorciumvezető által meghatározott határidőben megadni, hogy a 
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Konzorciumvezető a támogató szervezet illetve a miniszter által megszabott határidőben 

a kért tájékoztatást megadhassa. 

 

4.4. A Konzorcium fenntartása és jelen Megállapodás szerinti működtetése a Konzorcium 

együttes kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő, a Kedvezményezettnek 

felróható károkért a Támogató és a Közreműködő Szervezet irányában a Kedvezményezett 

tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a 

Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében 

összehangolja a Konzorcium tevékenységét és szervezi a Konzorcium munkáját. Ez a 

rendelkezés nem érinti a Konzorciumi Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt 

kötelezettségeiért való egymással szemben fennálló felelősségét. 

 

4.5. A 117/2013 (IV.23.) Korm. rendelet 8. § (8) bekezdése szerinti esetben a 

Konzorciumvezető egyoldalú jognyilatkozat megtételével kezdeményezi a jelen 

konzorciumi megállapodás módosítását, amely módosítás alapján a jelen Megállapodás 

megkötését megelőzően, a 4.1.4. és 4.1.5. pontok szerinti szerződéses jogviszonyokba a 

Kedvezményezett helyett a konzorciumi tagok lépnek be jogutódként.  

 

5. Kapcsolattartás 

 

A Konzorciumi Tagok a jelen Megállapodás, valamint a Támogatási Szerződés 

teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat (projektfelügyelőket) jelölnek ki. A 

kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről 

a Konzorciumi tagok a jelen Megállapodás aláírását követően 5 naptári napon belül 

tájékoztatják egymást. 

  

A kijelölt kapcsolattartók minden második héten legalább egy alkalommal 

Konzorciumvezető kezdeményezésére szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják 

a projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. Ezzel összefüggésben 

a konzorcium tagjait az alábbi jogok illetik meg: 

‒ a konzorciumi taggyűlésen történő részvétel, 

‒ a taggyűlésen történő javaslattétel, 

‒ felvilágosítás kérése a Konzorcium tevékenységével összefüggő 

kérdésekben. 

 

A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli 

egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt 

kapcsolattartója az egyeztetést követő öt naptári napon belül megküld a Konzorciumi 

Tagok kijelölt kapcsolattartója részére.  

Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodásban foglalt értesítési kötelezettségeiket 

elektronikus úton, írásos formában kötelesek teljesíteni. 

 

 

6. A Konzorcium képviselete  

 

 

Jelen megállapodás keretein belül a Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a 

Támogató felé, valamint más, harmadik személyek felé a Konzorciumvezető képviseli. A 

nemzeti fejlesztési miniszter felé történő adatszolgáltatások és ellenőrzések során a 

Konzorciumvezető képviseli a Konzorciumot. Jogszabály alapján megvalósuló, egyéb hazai 

és nemzetközi szervek felé történő ellenőrzéseken a Kedvezményezett szolgáltat adatokat, 

a Konzorciumvezető egyidejű tájékoztatása mellett. Amennyiben a projekttel kapcsolatban 

harmadik személyek a Konzorciumtól tájékoztatást kérnek, a Kedvezményezett köteles 

erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt. 
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7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 

 

 

A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve 

létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés a Kedvezményezettet illeti meg. A 

Konzorciumvezető a projekt tárgyát képező beruházásból vagyont nem szerez.  

 

8. A tagság megszűnése  

 

A Konzorciumi Tagok jelen Megállapodás aláírásával megerősítik, hogy a projekt 

megvalósításában részt kívánnak venni, annak megvalósítása során fokozottan 

együttműködnek és a Preambulumban meghatározott jogszabályi kötelezettségre 

tekintettel a Konzorciumból a projekt megvalósítás befejezéséig nem lépnek ki. A 

Konzorcium megszűnését követően a jelen Megállapodás vagy annak módosítása alapján 

létrejött jogok és kötelezettségek a Kedvezményezett önkormányzatot, mint jogutódot 

illetik meg, ide nem értve azon jogokat és kötelezettségeket, amelyek a 4.1.4 és 4.1.5 

pontokban foglalt külön megállapodásokból származnak. 

 

 

9. A Megállapodás megszűnése és módosítása 

 

9.1. Jelen Megállapodás a 4/2011. (I. 28.) Korm. rend. szerinti Támogatási Szerződés 

elválaszthatatlan részét képezi és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a Támogatási 

Szerződés – a fenntartási időszak kivételével – megszűnése jelen Megállapodás 

megszűnését vonja maga után.   

 

9.2. A Megállapodás tartalma csak írásban, a Konzorciumi tagok közös megegyezése 

alapján és a Közreműködő Szervezet hozzájárulásával módosítható. A Megállapodás 

módosítását a Támogatási Szerződésben a Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi 

módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől. 

 

A Konzorciumi Tagok adataiban bekövetkezett változások – így különösen székhely, 

bankszámlaszám – nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról az 

érintett Tag haladéktalanul értesíti a másik felet. A Konzorciumvezető ezekről a 

változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával értesíti a 

Közreműködő Szervezetet. 

 

9.3. A jogviszonyra és a projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Konzorciumi 

Tagok a rendes felmondás jogát kizárják. 

 

 

10. Záró rendelkezések 

 

 

10.1 Jelen Megállapodás 9 oldalon és 5 db eredeti példányban készült.  

 

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja a Konzorciumi Tagok közül utolsóként 

aláíró aláírásának napja. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a 

Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet részére. 

 

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 

 

10.4. A Konzorciumi Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik, és aláírási 

címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint 

jogosultak a tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére 

és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen 

Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, az arra 
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jogosultak a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű 

olyan jogosultsága nincs, mely a Konzorciumi Tagok részéről megakadályozná vagy 

bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését és az abban foglalt kötelezettségek 

maradéktalan teljesítését. 

 

A Konzorciumi Tagok a Megállapodást átolvasták és közös értelmezés után, mint 

akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
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