
Előterjesztés 

 

A KEHOP 5.2.5 számú pályázathoz kapcsolódó konzorciumi 

megállapodásról 

 
1. előterjesztés száma: 360/2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hatos Ágnes 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet - határozati javaslat 

 2. melléklet – konzorciumi együttműködési megállapodás tervezete 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

 Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

A Képviselő- testület a 335/2017. (XI.13.) számú határozatában döntött a „Közel nulla 

energiaigényű épületek létesítésére mintaprojekt jelleggel” elnevezésű KEHOP-5.2.5. számú 

felhívás alapján a projekt végrehajtásában konzorciumi partnerként való közreműködésről.  

A szerződéskötéshez szükséges „Konzorciumi megállapodás” aláírása a résztvevők részéről. A 

szükséges egyeztető tárgyalások lefolytatása után a megállapodást jelenleg a projekt előkészítő 

munkáira célszerű megkötni és a támogatási szerződés létrejöttét követően kötjük meg a végleges 

megállapodást a projekt végrehajtására, amelyben a részletszabályokat, - mint például a tulajdoni 

hányadot, aktiválást is - meghatározzuk.  

Fentiek alapján a megállapodás - tervezet elkészült. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy hozza meg a döntését. 

 

Bicske, 2017. december 7. 

 

        

Pálffy Károly 

       polgármester 

  



1. melléklet a 360/2017. számú előterjesztéshez 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Konzorciumi megállapodásról a KEHOP 5.2.5 számú pályázathoz  

 

Bicske Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az „Országos 

Vízügyi Főigazgatóság „Közel nulla energiaigényű épületének létesítése mintaprojekt jelleggel” 

című KEHOP 5.2.5. – 16-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében a projektben vállalt 

megvalósítással összefüggő feladatok előkészítésére vonatkozó konzorciumi megállapodás 

aláírására. 

 

  



2. melléklet a 360/2017. számú előterjesztéshez 

 

 

 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

(tervezet) 

 

 

Az „Országos Vízügyi Főigazgatóság közel nulla energiaigényű épületének létesítése 

mintaprojekt jelleggel” című KEHOP 5.2.5. – 16-2017-00009 azonosítószámú projekt 

keretében a projektben vállalt megvalósítással összefüggő feladatok előkészítésére 

 

 

 

1.) Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) aláírásával a 

2.) pontban meghatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a 

272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet alapján kiadott, a Környezet és Energiahatékonysági Operatív 

Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban 

(a továbbiakban: ÉFK) kiemelt projektként nevesített, a Környezet és Energiahatékonysági 

Operatív Program forrásaiból támogatott, az „Országos Vízügyi Főigazgatóság közel nulla 

energiaigényű épületének létesítése mintaprojekt jelleggel” című KEHOP 5.2.5. – 16-2017-00009 

azonosítószámú projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében a vállalt indikátorok előkészítésével 

összefüggő, a 3.) pontban megjelölt feladatokat-, és a Projekt megvalósításának támogatása esetén, 

az abban foglalt célokat együttműködve végrehajtsák.  

 

2.) A konzorcium tagjai az alább felsorolt szervezetek, akik az 1.) pontban megjelölt projekt részét 

képező Projekt előkészítésében a Megállapodás keretei között részt vállalnak: 

 

Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) 

Postacím: 1253 Budapest, Pf. 56. 

Székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 796017 

Adószám: 15796019-2-41 

Aláírásra jogosult képviselője: Somlyódy Balázs főigazgató 

mint Konzorciumvezető, 

 

Bicske Város Önkormányzata  

Székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 727046 

Adószám: 15727048-2-07 

Aláírásra jogosult képviselője: Pálffy Károly polgármester 

mint konzorciumi Tag, 

 

Csabdi Község Önkormányzata 

Postacím:  

Székhely:  



Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):  

Adószám:  

Aláírásra jogosult képviselője:  

mint konzorciumi Tag, 

 

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: VVVTFT) 

Postacím:  

Székhely:  

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):  

Adószám:  

Aláírásra jogosult képviselője:  

mint konzorciumi Tag,  

kötik.  

 

A Konzorciumvezető és a Tagok, a továbbiakban együtt: Felek. 

 

3.) Felek az „Országos Vízügyi Főigazgatóság közel nulla energiaigényű épületének létesítése 

mintaprojekt jelleggel” című projekt előkészítésével kapcsolatos alábbi feladatok végrehajtásában 

vállalnak együttműködést: 

 

- A Projekt támogatásának elnyeréséhez szükséges támogatási kérelem benyújtásának 

előkészítésében, a támogatás elnyeréséhez szükséges nyilatkozatok, dokumentumok 

elkészítésében; 

- A Projekt megvalósítása céljából a „Országos Vízügyi Főigazgatóság közel nulla energiaigényű 

épületének létesítése mintaprojekt jelleggel” című projekt előkészítésére és megvalósítására 

megkötött Támogatási Szerződés módosításában; 

- A Projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Megállapodás előkészítésében; 

- A projekt támogatásának elnyerése esetén a megvalósításra vonatkozó konzorciumi megállapodás 

módosítás kidolgozásában. 

 

4.) A Megállapodás aláírásával a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2003. évi V. törvény 6:11. 

§-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy helyettük és nevükben a 

Támogató nevében eljáró Irányító Hatóság előtt a konzorciumot képviselje. 

 

5.) A Felek kijelentik, hogy a Projekt koncepciót ismerik, és az abban foglaltak végrehajtása 

érdekében együttműködnek. 

 

6.) A Megállapodás aláírásával a Felek kötelezettségek vállalnak arra, hogy a Projekt Támogató 

általi támogatása esetén a Projektet megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek. 

 

7.) A Megállapodás megszűnik, ha a Projekt megvalósításához szükséges önerő nem kerül 

biztosításra, illetve, ha a Felek a projekt megvalósítására irányuló konzorciumi együttműködési 

megállapodást megkötik. 

 

 



A Felek képviseletében aláíró személyek kijelentik, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, 

hogy létesítő okirataik/szervezeti és működési szabályzataik alapján a Megállapodás megkötésére 

és aláírására jogosultak. A Felek képviseletében aláíró személyek kijelentik továbbá, hogy a 

Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. 

A Felek a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 

nyilatkozataikkal mindenben egyezőt írták alá. 

 

 

 

Konzorciumvezető 

 

Dátum és aláírás: 

 

 

……….………..………………………… 

Országos Vízügyi Főigazgatóság 

Képviseli: Somlyódy Balázs 

főigazgató 

 

P.H. 

Konzorciumi Tag 

 

Dátum és aláírás: 

 

 

……….………..………………………… 

Bicske Város Önkormányzata 

Képviseli: Pálffy Károly 

polgármester 

 

 

P.H. 

 

Konzorciumi Tag 

 

Dátum és aláírás: 

 

 

……….………..………………………… 

Csabdi Község Önkormányzata 

Képviseli: Huszárovics Antal  

polgármester 

 

P.H. 

Konzorciumi Tag 

 

Dátum és aláírás: 

 

 

……….………..………………………… 

VVVTFT 

Képviseli: dr. Molnár Krisztián  

elnök 

 

P.H. 

 

 


