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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015.június 29-ei rendes ülésére 

   A KEHOP-2.2.2 azonosítószámú pályázati felhívás megvalósítására konzorciumi 

együttműködési megállapodás megkötésére 

                                                         

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel össze-

függő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési 

miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási idő-

szakban a szennyvízelvezetési és- tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminő-

ség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet sze-

rint a „Tokod-Tát szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” című támogatási 

kérelem benyújtásához résztvevőknek, konzorciumot kell létrehozni melynek vezetője 

a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Célja, hogy a Környezeti és Energia-

hatékonysági Operatív Program keretében a KEHOP-2.2.2 azonosító számú felhívásra 

benyújtott támogatási kérelem kedvező elbírálása esetén, az abban foglalt beruhá-

zást a konzorcium közös együttműködéssel megvalósítsa. 

A támogatási kérelem benyújtására kötendő konzorciumi együttműködési megálla-

podás, az előterjesztés melléklete. 

KEOP-7.1.0/11-2013-0029- Derogációs vízközmű projektek előkészítése konstrukcióra 

benyújtott „Tokod-Tát szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” című pro-

jekt keretében készült Megvalósíthatósági Tanulmány számított költségei az alábbiak 

szerint alakulnak: Tokod-Tát költségek együtt, nettó összköltség: 871.578.423,- Ft 

 

Támogatás 95% :      827.999.502,- Ft 

Önrész előirányzat:     43.578.921,- Ft 

Áfa 27%:                    235.326.174,- Ft 

 Bruttó összköltség: 1.106.904.597,- Ft 

 

A mellékelt kimutatásban a költségbecslés külön Tokod, és Tát bontásban is ki van 

dolgozva. 

Az ÁFA, és az önrész finanszírozásának megoldására tájékoztatást kértem a NFP –től, 

leveleik szintén az előterjesztés mellékletében találhatók. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében fogadja el a követ-

kező határozati javaslatot. 

 

Határozati javaslat 

……/2015.(………) önkormányzati határozat  

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgár-

mestert hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a 

KEHOP-2.2.2 azonosító számú felhívásra a „Tokod-Tát szennyvízelvezetésének és tisztí-

tásának fejlesztése” című támogatási kérelem benyújtásához a Nemzeti Fejlesztési 

mailto:tokod@tokod.hu


Programiroda Nonprofit Kft. –vel, mint konzorcium vezetővel, konzorciumot hozzon 

létre, és a konzorciumi együttműködési megállapodást, mint konzorciumi tag aláírja.   

 

Felelős: Tóth Tivadar Polgármester 

Határidő: a szerződés aláírására a döntést követő 5 napon belül. 

 

Tokod, 2015. június 29. 

 

 

 

 

                                                                                   Tóth Tivadar 

                                                                                  polgármester 
         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


