A előterjesztés melléklete

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási kérelem benyújtására

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
aláírásával a 2. pontban megnevezett Tagok konzorciumot hoznak létre abból a célból,
hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a KEHOP3.2.1. azonosító számú felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet
nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös
együttműködéssel megvalósítsák.
A támogatási kérelem címe: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése HajdúBihar megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre”.
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban: Tagok) az alább felsorolt szervezetek, amely
szervezetek az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok)
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen
Megállapodás keretei között részt vállalnak:

Szervezet neve:

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Postacím:

1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

Székhely:

1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):

01-09-170224

Adószám:

24290188-2-41

Aláírásra jogosult
képviselője:

Szervezet neve:

Nagypál Sándor ügyvezető

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Postacím:

4024 Debrecen, Piac utca 20.

Székhely:

4024 Debrecen, Piac utca 20.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):

461009

Adószám:
Aláírásra jogosult
képviselője:

15735588-2-09
Dr. Papp László polgármester
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Szervezet neve:

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás

Postacím:

4031 Debrecen, Harsona utca 80.

Székhely:

4024 Debrecen, Piac utca 20.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):

763017

Adószám:

15763019-1-09

Aláírásra jogosult
képviselője:

Jenei Imre

3. A konzorcium vezetője (a továbbiakban: Konzorciumvezető) 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.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] szerint az NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft.
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy
helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem
elbírálása során teljes felhatalmazással eljárva a konzorciumot képviselje.
5. a.) Tagok a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján felhatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy
 helyettük és nevükben a támogatási kérelem benyújtásához szükséges
kérdésekben eljárjon, illetve a szükséges nyilatkozatokat megtegye;
 Támogatóval a támogatási szerződést megkösse;
 helyettük és nevükben a projekt-előkészítéshez kapcsolódó beszerzéseket,
közbeszerzési eljárásokat lefolytassa, a projekt-előkészítés feladatait
megvalósítsa,
 döntsön a projekt(ek) végleges struktúrájáról és a támogatási kérelmet ennek
megfelelően nyújtsa be, a támogatási szerződést ennek megfelelően kösse meg,
valamint módosítsa, amennyiben az szükséges.
b.) Konzorciumvezető vállalja, hogy a fentiek vonatkozásában folyamatosan tájékoztatja
a Tagokat.
6. Tagok vállalják, hogy a projekt-előkészítés kapcsán a Konzorciumvezetővel és annak
iránymutatása alapján együttműködnek, elszámolási, beszámolási és adatszolgáltatási
kötelezettségüknek a megadott határidőben eleget tesznek, és a támogatás
felhasználásával a beruházásra vonatkozó elkészült dokumentációt és iratanyagokat –
ha rendelkezésre áll elektronikus, szerkeszthető formában is – teljes körűen átadják a
Konzorciumvezetőnek.
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7. Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben, valamint az 1. pontban
meghatározott cél megvalósítására vonatkozó jogszabályokban - különös tekintettel a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletben valamint a 2014-2020 programozási időszakban
az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben - foglaltakat megismerik.
8. Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén együttműködési
megállapodást kötnek a projekt megvalósítására a támogatási döntésben foglalt
tartalommal.
9. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.
10. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül
támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi
együttműködési megállapodást kötnek.
11. Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium vezetője

konzorciumi tag

konzorciumi tag

..............................................
Nagypál Sándor
ügyvezető

..............................................
Dr. Papp László
polgármester

..............................................
Jenei Imre
elnök

NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft.

Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Debreceni Agglomeráció
Hulladékgazdálkodási
Társulás

P.H.

P.H.
P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

……………………………
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