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Tárgy: Sürgősségi indítvány „A KEHOP-3.2.1 azonosító
számú
felhíváshoz
kapcsolódó
konzorciumi
együttműködési
megállapodás
elfogadása”
tárgyú
közgyűlési előterjesztéshez
Tisztelt Közgyűlés!
A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) a KEHOP3.2.1 azonosító számú felhívás keretében kívánja megvalósítani a „Komplex hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre” tárgyú projektet.
A támogatási kérelem benyújtásának és így a projekt megvalósításának feltétele, hogy a Társulás és
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi együttműködési megállapodást kössön
a jogszabályban kijelölt, konzorciumvezetői feladatokat ellátó NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.
A konzorciumi együttműködési megállapodást a támogatási kérelem benyújtásához mellékletként
csatolni szükséges.
A támogatási kérelem benyújtásának sürgőssége miatt szükséges a közgyűlési előterjesztés soron
kívüli megtárgyalása.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a sürgősségi indítványról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés b)
pontja alapján
„A KEHOP-3.2.1 azonosító számú felhíváshoz kapcsolódó konzorciumi együttműködési
megállapodás elfogadása” tárgyú közgyűlési előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2016. október 10.
Dr. Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 2008-ban került megalapításra kezdetben 23, a debreceni agglomerációba tartozó Hajdú-Bihar megyei település, köztük Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével, azzal a céllal, hogy a települések közösen jogosultak
legyenek
hulladékgazdálkodással
kapcsolatos
pályázati
források
elnyerésére.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatot módosító 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat (a
továbbiakban: Korm. határozat) 2016. augusztus 25. napjával kiemelt projektként nevesítette a
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás - „Komplex hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre” tárgyú - projektjét.
A projektet a KEHOP-3.2.1 azonosító számú, „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás
alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című pályázati felhívás keretében
lehet megvalósítani.
A projekttel szemben - a Korm. határozatban nevesített - szakmai elvárás a projektterületen élők
megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásának biztosítása az Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek megfelelően. A projekt keretében a Hajdú-Bihar
megyei hulladékgazdálkodási rendszerek komplex továbbfejlesztése történik meg, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtésre.
A Korm. határozat szerint a projekt indikatív támogatási kerete 5,73 Mrd Ft, a Magyarország
központi költségvetéséből megtéríthető indikatív önerő 0,64 Mrd Ft.
A KEHOP terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósítását szolgáló
projektekre 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: Korm. rendelet) szabályait kell megfelelően
alkalmazni.
A pályázati felhívás és a fentiekben hivatkozott Korm. rendelet értelmében támogatási kérelmet
csak az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP), mint konzorciumvezető, továbbá a települési önkormányzatok és/vagy települési
önkormányzatok jogi személyiségű társulásának és/vagy többségi állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok konzorciuma nyújthat be.
Esetünkben a támogatási kérelem benyújtásának feltétele, hogy a Debreceni Agglomeráció
Hulladékgazdálkodási Társulás és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi
együttműködési megállapodást kössön az NFP-vel, ugyanis a pályázat benyújtása kizárólag az NFP
konzorciumvezetésével létrejött konzorciumként lehetséges.
A Korm. rendelet 15. §-a alapján az NFP-vel, mint konzorciumvezetővel kell megkötni a támogatási
szerződést.
Az NFP-t konzorciumvezetőként megilleti minden olyan jog, valamint terheli minden olyan
kötelezettség, amelyet a támogatási szerződés a konzorciumvezető és a konzorciumi tagok számára
meghatároz.
A NFP konzorciumvezetőként ellátja a projekt előkészítéséhez kapcsolódó és a

projektmenedzsmenti feladatokat, gondoskodik a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról és a
közbeszerzési eljárások lebonyolításáról.
Jelen közgyűlési előterjesztés mellékletét képezi a konzorciumi együttműködési megállapodás
tervezete (a továbbiakban: konzorciumi megállapodás), melyet az NFP küldött meg a Debreceni
Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére.
A konzorciumi megállapodás szerint – összhangban a fentiekben hivatkozott Korm. rendelet
előírásaival – a konzorciumi tagok felhatalmazzák a konzorciumvezető NFP-t, hogy
- helyettük és nevükben a támogatási kérelem benyújtásához szükséges kérdésekben eljárjon,
illetve a szükséges nyilatkozatokat megtegye;
- a Támogatóval a támogatási szerződést megkösse;
- helyettük és nevükben a projekt-előkészítéshez kapcsolódó beszerzéseket, közbeszerzési eljárásokat lefolytassa, a projekt-előkészítés feladatait megvalósítsa;
- döntsön a projekt végleges struktúrájáról és a támogatási kérelmet ennek megfelelően nyújtsa be, a támogatási szerződést ennek megfelelően kösse meg, valamint módosítsa, amennyiben az szükséges.
A projekt megvalósítása során Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata koordinációs
feladatokat fog ellátni.
Felhívom a Tisztelt Közgyűlés figyelmét arra, hogy amennyiben a támogatási kérelem támogatásra
kerül, a projekt megvalósítására újabb konzorciumi megállapodás kerül megkötésre, melyben a
konzorciumi tagok rögzítik feladataikat, jogaikat és kötelezettségeiket, valamint a költségtípusok és
az egyéb elszámolható költségek konzorciumi tagok közötti megosztását, ami a támogatási
szerződés mellékletét fogja képezni.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a projekt megvalósítása érdekében támogassa a támogatási
kérelem benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodás létrejöttét.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatban
foglaltakat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja és
107. §-a alapján, figyelemmel a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletben, a 1084/2016. (II. 29.) Korm.
határozatban, valamint a 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. határozatban foglaltakra
1./ konzorciumi együttműködési megállapodást köt a Debreceni Agglomeráció
Hulladékgazdálkodási Társulással (székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 20.; képviseli: Jenei Imre
elnök) és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal
(székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6., képviseli: Nagypál Sándor ügyvezető) a KEHOP3.2.1 azonosító számú, „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek
fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című pályázati felhívás keretében megvalósítandó
„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” tárgyú projekt tekintetében.

2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban meghatározott konzorciumi együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2016. október 10.

Dr. Papp László
polgármester

