JAVASLAT
Konzorciumi Együttműködési Megállapodások megkötéséhez történő hozzájárulásra

Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató
Kft. ügyvezetője
Ózd, 2017. március 23.

Tisztelt Képviselő Testület!
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020
programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató
szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló
beruházások megvalósításáról szóló 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2016.
június 14-én hatályba lépett.
A Rendelet az 1. § és 3. §-a alapján az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt
kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter)
hatáskörébe utalt, a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programja terhére finanszírozott, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és
a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló projektekre terjed ki, amely projektek határidőben
történő megvalósításáról a miniszter gondoskodik, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) bevonásával.
A Társaság legfontosabb feladata, hogy szakmai támogatást, tájékoztatást nyújtson, illetve tanácsadási
feladatokat lásson el az érintett beruházások végső kedvezményezettjei számára. Nyomon követi a projektek
szerződéses állományának alakulását, a szerződések teljesítését, az ütemezéstől való eltérését és a beruházások
pénzügyi elszámolását, kapcsolatot tart a miniszter és a szakpolitikai felelős irányítása alá tartozó, az adott
feladat ellátásáért felelős szervezettel, a hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, valamint a támogatást
igénylővel vagy a végső kedvezményezettel.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) időszakára vonatkozóan a Rendelet 6. §
(2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
A Társaság a támogatást igénylő - a támogatási szerződés megkötését követően kedvezményezett konzorcium konzorciumvezetőjeként ellátja az 1. § szerinti projektek előkészítését, valamint ezen projektek
megvalósításával összefüggő projektmenedzsment feladatokat, a végső kedvezményezett meghatalmazása
alapján lebonyolítja a beszerzési és közbeszerzési eljárásokat és szükség esetén aláírja a
keretmegállapodásokat, valamint ellátja a műszaki ellenőri feladatokat.
A Rendelet 7. §-a az alábbiakat rögzíti:
(1) Az 1. § szerinti projektek támogatási szerződése a Társasággal, mint konzorciumvezetővel kerül
megkötésre.
(2) A végső kedvezményezett, mint konzorciumi tag lesz részese a támogatási szerződésnek.
(3) A konzorciumban részt vevő konzorciumi tag és a konzorciumvezető konzorciumi megállapodásban
rögzítik feladataikat, jogaikat és kötelezettségeiket. A konzorciumvezető feladatai nem terjeszkedhetnek túl a
6. §-ban meghatározottakon. A konzorciumi megállapodás a támogatási szerződés mellékletét képezi.
(4) A 6. § (2) bekezdésben foglalt feladatokkal összefüggésben, valamint a (3) bekezdésben rögzített
konzorciumi megállapodásban foglaltak szerint a Társaság a projektek megvalósításához szükséges
árubeszerzés és építési beruházás közbeszerzési eljárásokat a végső kedvezményezett helyett és nevében
folytatja le és azok meghatalmazása alapján kiválasztja a nyertes ajánlattevőt, valamint keretmegállapodásos
eljárások esetén a nyertes ajánlattevővel – a végső kedvezményezett nevében és annak javára - aláírja a
keretmegállapodásokat.

(5) A Társaság az 1. § szerinti projektek megvalósításából vagyont nem szerezhet.
(6) Ha az 1. § szerinti projekt megvalósításával összefüggésben el nem számolható költség merül fel, azt az a
konzorciumi tag köteles finanszírozni, amelynél az adott költség felmerült azzal, hogy a bírságot, büntetést az
a konzorciumi tag viseli, amelynek a bírságra, büntetésre okot adó esemény felróható.
A feladatok ellátása érdekében, a jogszabályi előírásoknak megfelelve, a támogatási kérelem benyújtásához,
a támogatási szerződés megkötéséhez, valamint a projekt-előkészítési feladatok elvégzéséhez konzorciumi
megállapodás megkötése szükséges (1. 2. számú mellékletek).
A konzorciumi megállapodás 8. pontja értelmében a projekt megvalósítására a Felek újabb konzorciumi
együttműködési megállapodást kötnek majd, amely részletesen szabályozza a Konzorciumvezető és a Tag,
jelen esetben az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft., jogait és kötelezettségeit, valamint az együttműködés
kereteit, a projekt megvalósítása során.
Előzmény
1,) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(II.11.) határozata az Ózdi Távhő Kft. KEOP2012-4.10.0/B kódszámú „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című felhívásra
benyújtandó pályázatának jóváhagyásáról döntött. A pályázat keretében a város távhőellátása
földgázfüggőségének csökkentése érdekében biomassza faapríték fűtőmű létesítése valósulna meg a
szükséges önerő Ózdi Távhő Kft. által történő biztosításával.
Az Ózdi Távhő Kft működését szabályzó üzleti évi tervek elfogadásáról szóló határozatok is rendre a
megvalósítást segítő célkitűzéseket hagytak jóvá (Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
232/2013.(IX. 26.) számú, 154/2014.(IX.25.) határozatai).
A 2014. évi tevékenységről szóló beszámolóban a pályázat sorsáról történt tájékoztatás, miszerint először
forráshiány miatti tartaléklistára helyezésről, majd a tartaléklista megszüntetéséről, így a megvalósítás
elhalasztásáról született döntés.
A 2014-2020 programozási időszakban újra lehetőség nyílik a tervezett fejlesztésre. Az Ózdi Távhő Kft.
vezetősége elkötelezett a projekt megvalósítása érdekében.
2,) A távhő szektor energetikai korszerűsítése tárgyában az Ózdi Távhő Kft. két pályázattal nyert támogatást
KEOP-5.4.0/11-2011-0014 számú pályázattal 2013-ban 103.232 eFt-ot 50%-os támogatási intenzitással, a
KEOP-5.4.0/12.2015.0012 számú pályázattal 2015-ben 315.645 eFt-ot 100%-os támogatási intenzitással.
Ezek a beruházások szolgáltatói hőközpontok szétválasztását, vezeték felújításokat, új felhasználók
rendszerbe illesztését célozták. Az önkormányzat által folyamatosan támogatott fejlesztéseket az Ózdi Távhő
Kft folytatni kívánja a 2014-2020 programozási időszakban nyújtott pályázati lehetőségek kihasználásával a
2018-2020. évi beruházásai során.
A támogatási kérelmek támogatása esetén a megkötendő támogatási szerződések értéke a 100 M Ft-ot
meghaladja, az Ózdi Távhő Kft. alapító okiratának 6.1. pontja értelmében a konzorciumi megállapodások
megkötéséhez szükséges a tulajdonos hozzájárulása.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a mellékelt konzorciumi
együttműködési megállapodások megkötéséhez.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
….. /2017. (III.23.) határozata
Konzorciumi Együttműködési Megállapodások megkötéséhez történő hozzájárulásról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza:
1.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Ózdi Távhőtermelő és
Szolgáltató Kft. a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló
energiaforrások alkalmazására irányuló projekt
- Faapríték tüzelésű fűtőmű létesítése Ózdonmegvalósítása érdekében a jelen határozat 1. melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési
Megállapodást megkösse az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal.
A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 8.
pontja alapján a támogatási kérelem támogatása esetén megkötésre kerülő támogatási szerződést,
annak megkötése előtt, jóváhagyás céljából terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Halász Sándor
az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Határidő: döntést követően azonnal, illetve a támogatási szerződés megkötése

2.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Ózdi Távhőtermelő és
Szolgáltató Kft. a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló
energiaforrások alkalmazására irányuló projekt
- Távhő-szektor energetikai korszerűsítése Ózdonmegvalósítása érdekében a jelen határozat 2. melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési
Megállapodást megkösse az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal.
A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 8.
pontja alapján a támogatási kérelem támogatása esetén megkötésre kerülő támogatási szerződést,
annak megkötése előtt, jóváhagyás céljából terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Halász Sándor
az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Határidő: döntést követően azonnal, illetve a támogatási szerződés megkötése

1. melléklet a …/2017. (III.23.) határozathoz
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási kérelem elkészítésére és 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 KEHOP- 5.3.2 azonosítószámú felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási
kérelmet készítsenek el és nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt
közös együttműködéssel megvalósítsák.
A támogatási kérelem címe:
Faapríték tüzelésű fűtőmű létesítése Ózdon
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:
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám)
:
Adószám:
Aláírásra jogosult
képviselője:

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
1554 Budapest, Pf.: 118.
1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
01-09-170224

Szervezet neve:
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám)
Adószám:
Aláírásra jogosult
képviselője:

Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
3600 Ózd, Zrínyi út 3.
3600 Ózd, Zrínyi út 3.
05-09-004801

24290188-2-41
Nagypál Sándor ügyvezető igazgató

12387891-2-5
Halász Sándor ügyvezető

3. A konzorcium vezetője (a továbbiakban: Konzorciumvezető) az Európai Unió vagy más nemzetközi
szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a
nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság
növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló
158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 158/2016. (VI. 13.) 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 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) 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, jelen szerződés megkötését megelőzően a Tagok által elvégzett projektelőkészítési munkák figyelembe vétele mellett, 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, a Tagokkal történt előzetes
egyeztetés alapján, módosítsa, amennyiben az szükséges.
b.) Konzorciumvezető vállalja, hogy a fentiek vonatkozásában folyamatosan tájékoztatja a Tagokat.
c.) Fentieken túl Felek megállapodnak abban, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően szakmai
egyeztetést folytatnak, és megállapodnak abban, hogy a kérelem benyújtásához melyik fél milyen feladatokat
vállal magára (tervek, engedélyek stb.), a megállapodott feladatlistát jelen konzorciumi megállapodás
mellékleteként rögzítik.
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.
7. Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben, valamint az 1. pontban meghatározott cél megvalósítására
vonatkozó jogszabályokban - különös tekintettel a 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletben valamint a 20142020 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

..............................................
Név
..............................................
Szervezet
P.H.

..............................................
Név
..............................................
Szervezet
P.H.

Aláírás dátuma:
……………………………

Aláírás dátuma:
……………………………

2. melléklet a …/2017. (III.23.) határozathoz
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási kérelem elkészítésére és 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 KEHOP- 5.3.1 azonosítószámú felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási
kérelmet készítsenek el és nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt
közös együttműködéssel megvalósítsák.
A támogatási kérelem címe:
Távhő-szektor energetikai korszerűsítése Ózdon
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:
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám)
:
Adószám:
Aláírásra jogosult
képviselője:

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
1554 Budapest, Pf.: 118.
1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
01-09-170224

Szervezet neve:
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám)
Adószám:
Aláírásra jogosult
képviselője:

Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
3600 Ózd, Zrínyi út 3.
3600 Ózd, Zrínyi út 3.
05-09-004801

24290188-2-41
Nagypál Sándor ügyvezető igazgató

12387891-2-5
Halász Sándor ügyvezető

3. A konzorcium vezetője (a továbbiakban: Konzorciumvezető) az Európai Unió vagy más nemzetközi
szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a
nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság
növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló
158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 158/2016. (VI. 13.) 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 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) 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, jelen szerződés megkötését megelőzően a Tagok által elvégzett projektelőkészítési munkák figyelembe vétele mellett, 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, a Tagokkal történt előzetes
egyeztetés alapján, módosítsa, amennyiben az szükséges.
b.) Konzorciumvezető vállalja, hogy a fentiek vonatkozásában folyamatosan tájékoztatja a Tagokat.
c.) Fentieken túl Felek megállapodnak abban, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően szakmai
egyeztetést folytatnak, és megállapodnak abban, hogy a kérelem benyújtásához melyik fél milyen feladatokat
vállal magára (tervek, engedélyek stb.), a megállapodott feladatlistát jelen konzorciumi megállapodás
mellékleteként rögzítik.
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.
7. Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben, valamint az 1. pontban meghatározott cél megvalósítására
vonatkozó jogszabályokban - különös tekintettel a 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletben valamint a 20142020 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

..............................................
Név
..............................................
Szervezet
P.H.
Aláírás dátuma:
……………………………

..............................................
Név
..............................................
Szervezet
P.H.
Aláírás dátuma:
……………………………

