
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció  

végrehajtására 

 

 

Preambulum 

 

A települési szennyvíz kezeléséről szóló 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv (a 

továbbiakban: 91/271/EGK irányelv) és a Csatlakozási Szerződésben vállalt határidők 

végrehajtása érdekében elfogadott, a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási 

Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet1 [a továbbiakban: 25/2002. 

(II. 27.) Korm. rendelet] értelmében a kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a 

települési szennyvizek közműves szennyvíz- elvezetését és a szennyvizek biológiai 

szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését meg kell 

valósítani, legkésőbb 

a) 2008. december 31-ig a 10 000 LE terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású, külön 

jogszabály által kijelölt érzékeny területeken, a nitrogén- és foszforeltávolítás egyidejű 

biztosításával;2 

b) 2010. december 31-ig a 15 000 LE terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású 

szennyvízelvezetési agglomerációk területén;3 

c) 2015. december 31-ig a 10 000-15 000 LE terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású 

szennyvízelvezetési agglomerációk területén;4 

d) 2015. december 31-ig a külön jogszabály által kijelölt érzékeny területeken lévő 2 000-10 

000 LE terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk 

területén;5 

e) 2015. december 31-ig - a d) pontban foglalt területek kivételével - a 2 000-10 000 LE 

terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk 

területén.6 

 

A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet derogációs határidőket állapít meg, amelyek az 

agglomerációs besorolástól függően 2008. december 31., 2010. december 31., illetve 2015. 

december 31. lehetnek. 

 

A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 16. § (1) bekezdése értelmében, ha az Európai Unió vagy más nemzetközi 

szervezet felé vállalt kötelezettség határideje eredménytelenül telt el, vagy a határidőben történő 

teljesítés elmaradásának reális veszélye fennáll, a Kormány a kötelezettséggel összefüggő 

beruházás megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodhat.  

 

Ennek megfelelően a Kormány 2013 januárjában intézkedéscsomagot fogadott el a szennyvíz-

elvezetési és - tisztítási beruházások mielőbbi megvalósítása érdekében. 

A kormányzati intézkedéscsomag részeként 

– A szennyvíz-elvezetési és –tisztítási feladattal, valamint derogációs kötelezettséggel 

rendelkező projektjavaslatot még be nem nyújtott agglomerációkról szóló 1050/2013. 

(II. 12.) Korm. határozatban került nevesítésre 19 db 2010. december 31-i és 105 db 

2015. december 31-i derogációs határidővel kötelezett agglomeráció. 

                                                 
1 A 91/271/EGK irányelvben előírt célok nemzeti implementálását szolgáló jogszabály. 
2 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. táblázata. 
3 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. táblázata.  
4 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. táblázata. 
5 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. táblázata. 
6 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 5. táblázata. 
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– A 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendeletet módosító 30/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 

alapján meghatározásra kerültek a nemzeti fejlesztési miniszter által ellátandó feladatok 

általános szabályai. 

– Emellett 2013. április 23-án kihirdetésre került az Európai Unió vagy más nemzetközi 

szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési 

miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében szükséges 

intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek lefolytatásának 

elősegítéséről szóló 117/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet, mellyel meghatározásra került 

a szóban forgó projektek megvalósítását szolgáló szervezetrendszer feladat- és 

hatásköre.  

 

1. Szerződő felek 

 

Felek a Preambulumban nevesítettek és az 2. pontban megjelölt cél(ok)  megvalósítása 

érdekében a pályázatban foglaltak végrehajtására jelen Megállapodás keretei között vállalnak 

részt. 

 

Az együttműködési megállapodás alanyai 

 

1. 

…………………………………… 

Postacím: ……………………. 

Székhely/Lakcím: ……………………….. 

Adószám/adóazonosító jel: …………………………  

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül (utófinanszírozás esetén):  

Aláírásra jogosult képviselője: ……………………….. 

 

mint Önkormányzat / Társulás (a továbbiakban: Önkormányzat/ Társulás); 

 

2.  

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Postacím: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6. 

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Cg. 01-09-170224 

Adószám: 24290188-2-41 

Aláírásra jogosult képviselője: Pereszlényi Attila ügyvezető 

mint Pályázó (a továbbiakban: Pályázó, Kedvezményezett) 

 

A továbbiakban együtt: Felek.  

 

Felek rögzítik, hogy a KEOP-7.1.0/11 derogációs víziközmű projektek előkészítése című 

pályázati konstrukció keretében, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. július 12-ei 

közleménye alapján, a pályázat benyújtására kizárólag az NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Kft. jogosult. 

 

Jelen megállapodás keretében a Felek rögzítik együttműködésük eljárási szabályait. 

 

2. Az Együttműködési Megállapodás létrehozásának célja 

 

Jelen együttműködés célja (a továbbiakban: Megállapodás) az 1. pontban meghatározott 

szerződő felek között az Mötv.-ben, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvényben (a továbbiakban: Vsztv.), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt, a 
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helyi önkormányzatokat terhelő szennyvízelvezetés- és tisztítás közfeladat hatékony 

ellátásának biztosítása érdekében, a 2014-2020-as támogatási ciklusban megvalósítandó 

szennyvízberuházás(ok) előkészítése. 
 

A Megállapodás a döntő részben KEOP pályázaton alapuló, az Európai Uniótól és a hazai 

központi költségvetésből elnyerhető, vissza nem térítendő támogatással megvalósuló 

szennyvíz-elvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos feladatok hatékony, és a jogszabályokban, 

valamint a vonatkozó kormány-határozatokban meghatározott követelményeknek megfelelő 

előkészítéséhez szükséges együttműködés részletszabályait rögzíti. 

 

A pályázat keretében nyújtott támogatás célja a 91/271/EGK irányelv és a Csatlakozási 

Szerződésben vállalt határidők teljesítése érdekében a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 

végrehajtása, amely magában foglalja a 2000 LE feletti agglomerációk csatornázási 

feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és - hasznosításának, valamint 

a folyékony hulladék szennyvíztisztító telepi elhelyezésének megoldását. 

 

3. Az Együttműködési Megállapodás hatálya 

 

3.1 Jelen Megállapodás hatálya a települési önkormányzatot (ellátásért felelőst) terhelő 

szennyvíz-elvezetés és - tisztítás közfeladat ellátáshoz szükséges projekt-előkészítési 

feladatokról való gondoskodásra terjed ki. 

 

3.2. Jelen Megállapodás keretében a Felek kötelezettséget vállalnak az európai uniós forrásból, 

vagy más hazai forrásból finanszírozott, a Preambulumban nevesített szennyvízberuházás 

előkészítési feladataiban való együttműködésre.  

 

4. A Felek jogai és kötelezettségei 

 

4.1. Pályázó jogai és kötelezettségei: 

 

4.1.1. A Pályázó a projekt előkészítése érdekében köteles a KEOP-7.1.0/11 derogációs 

víziközmű projektek előkészítése című Pályázati felhívásban (a továbbiakban: Pályázati 

felhívás) foglalt valamennyi kötelezettség teljesítésére. 

 

4.1.2. A pályázat megvalósítása során a Pályázó köteles a jelen megállapodás 1. számú 

mellékletét képező Pályázati felhívásban és a későbbiekben létrejövő Támogatási 

Szerződésben/Támogatói Okiratban foglalt valamennyi kötelezettségének eleget tenni, így 

gondoskodni az előkészítő szakasz projektmenedzseri, közbeszerzési, terveztetési, 

tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátásáról. 

 

4.1.3. Pályázó a projekt tárgyát képező beruházásból nem szerez vagyont. A Pályázó a 

pályázat során előállított dokumentumokat és szellemi termékeket (különösen műszaki 

tervek, hatósági engedélyek, közbeszerzési dokumentációk, együttesen immateriális javak, 

illetve szerzői és továbbfelhasználói jogok) a Pályázati felhívás C12. pontjának második 

bekezdésében foglaltak, valamint a Pályázó jelen megállapodás 2. számú melléklete szerinti 

lemondó nyilatkozata alapján, a pályázat lezárását követően, térítésmentesen átadja az 

Önkormányzat / Társulás részére. 
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A 4.2 Önkormányzat / Társulás jogai és kötelezettségei 

 

Az Önkormányzatot / Társulást a 117/2013. (IV. 23.) Korm. rendeletben, 170/2012. (VII. 23.) 

Korm. rendeletben, illetve az egyéb kapcsolódó jogszabályokban és kormányhatározatokban 

foglaltakra figyelemmel az alábbi jogok és kötelezettségek terhelik: 

 

4.2.1. az Önkormányzat / Társulás részéről aláíró fél kötelezettséget vállal arra, hogy 

tájékoztatja az Önkormányzat képviselő-testületét, és/vagy a Társulási Tanácsot 

jelen megállapodás tartalmáról, valamint - amennyiben jelen megállapodás aláírása 

képviselő-testületi jóváhagyást igényel - annak beszerzéséről gondoskodik, 

4.2.2. a 2014-2020-as támogatási ciklusban megvalósuló operatív program keretében 

kiírásra kerülő megvalósítási pályázat felhívásában foglalt, a pályázó jogi formájára 

vonatkozó előírásoknak megfelelő szervezetet létrehozza 2015. március 31. napjáig, 

4.2.3. Önkormányzat / Társulás köteles kapcsolattartó kijelölésére az Önkormányzat / 

Társulás részéről, valamint gondoskodik a megállapodás aláírásakor, illetve 2014. 

január 1. után működési engedéllyel rendelkező víziközmű üzemeltető részéről 

kapcsolattartó kijelöléséről, 

4.2.4. az Önkormányzat a pályázat benyújtásához szükséges adatszolgáltatásokat teljesíti 

Pályázó felé, ezen kívül a már rendelkezésére álló előkészítő dokumentumokat, 

terveket pályázónak haladéktalanul átadja papír alapon valamint elektronikus úton 

olvasható formában is, 

4.2.5. amennyiben az Önkormányzat / Társulás nem szerepel a hatályos 25/2002. (II. 27.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban rendelet) 2. számú mellékletének 1-5. táblázatában, 

köteles beszerezni a Nemzeti Környezetügyi Intézet által kibocsátott igazolást arra 

vonatkozólag, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium a rendelet soron következő 

módosítása során a településnek a fentieknek megfelelő szennyvíz agglomerációba 

való felvételét javasolja, 

4.2.6. az Önkormányzat / Társulás köteles beszerezni a beruházáshoz szükséges 

ingatlan(ok) tulajdonosi hozzájárulásait, tekintettel arra, hogy önkormányzati 

tulajdonú eszközökön állami tulajdonú fejlesztés, illetve állami tulajdonú 

eszközökön önkormányzati tulajdonú fejlesztés csak a tulajdonos hozzájárulásával 

kezdeményezhető, 

4.2.7. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen szerződéssel érintett, előkészítés alatt 

álló szennyvízelvezetési projektek kapcsán a megvalósításra irányuló pályázatokat 

legkésőbb a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül kell 

benyújtani a következő operatív program időszakában (várhatóan 2014. év elején) 

megnyitásra kerülő szennyvízelvezetési és tisztítási konstrukcióba. Amennyiben 

ilyen pályázati konstrukció a jelen pontban meghatározott határidőben nem kerül 

kiírásra, úgy a pályázat benyújtása a megjelenést követő lehető leghamarabb kell 

megtörténjen. 

 

Önkormányzat / Társulás tudomásul veszi továbbá, hogy a pályázat az általa szolgáltatott 

adatok és információk alapján kerül benyújtásra, amely adatok valóságtartalmáért az 

Önkormányzat / Társulás teljes körű felelősséggel tartozik. 

 

4.3. Felek együttműködésének szabályai 

 

Felek jelen megállapodás tárgyát képező pályázat benyújtása valamint nyertes pályázat esetén 

a projekt előkészítése során kötelesek együttműködni. Önkormányzat köteles a Pályázó – a 

jelen Megállapodásban, illetve a Támogatási szerződésben/Támogatói okiratban vállalt 

valamint a jogszabályok alapján előírt – kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni; valamint 

biztosítani, hogy a Pályázó, illetve a projekt előkészítésében közreműködők – ide értve a projekt 
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előkészítésében részt vevő gazdasági társaságok képviselőit is – a projekt előkészítéséhez 

szükséges helyszíneket indokolt mértékben térítésmentesen igénybe vehessék és a teljesítéshez 

szükséges információkat megkapják.  

 

5. Kapcsolattartás 

 

Felek a jelen Megállapodás, valamint a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat teljesítésének 

időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és 

telefax-számáról, elektronikus levélcíméről Felek a jelen Megállapodás aláírását követően 5 

naptári napon belül tájékoztatják egymást. 

  

A kijelölt kapcsolattartók igény szerinti rendszerességgel szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen 

megvitatják a projekt előrehaladásával kapcsolatos teendőket.  

 

A szóbeli egyeztetést a Pályázó illetve az Önkormányzat/Társulás kapcsolattartója hívja össze. 

A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Pályázó kijelölt kapcsolattartója 

az egyeztetést követő öt naptári napon belül megküld az Önkormányzat / Társulás és az 

üzemeltető kijelölt kapcsolattartója részére.  

 

A jelen Megállapodással kapcsolatban a Felek között folytatott minden levelezésnek, 

értesítésnek írásban kell történnie, amely abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az alábbi 

módszerek bármelyikével, vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. §-

ában foglaltak szerint - a bírósági iratokra vonatkozó szabályok szerint - kézbesítik: 

a) személyes kézbesítés átvételi elismervény ellenében a fentiek szerint meghatározott 

kapcsolattartó számára; 

b) ajánlott tértivevényes levél; 

c) telefax vagy elektronikus levél, de csak abban az esetben, ha a fogadó fél azt 

visszaigazolja, vagy a küldő fél azt megismétli az a) vagy b) alpontokban rögzítettek 

szerinti bármelyik módon. 

 

6. A Felek képviselete  

 

Jelen megállapodás keretein belül az Önkormányzatot / Társulást a Miniszterelnökség, valamint 

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékes szervei, valamint más, harmadik személyek felé, 

továbbá a nemzeti fejlesztési miniszter felé történő adatszolgáltatások és ellenőrzések során a 

Pályázó képviseli.  

 

A projekt előkészítéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzése során az arra hatáskörrel 

és illetékességgel rendelkező hatósági eljárásokban a hatóság előtt a Pályázó jelen 

megállapodás 3. számú mellékletét képező eseti meghatalmazásban részletezettek szerint teljes 

körűen képviseli az Önkormányzatot / Társulást. 

 

Az előkészítő szakasz lezárását követően a jogszabály alapján megvalósuló, hazai és 

nemzetközi szervek felé történő ellenőrzéseken az Önkormányzat / Társulás szolgáltat adatokat, 

a Pályázó egyidejű tájékoztatása mellett.  

 

7. A Megállapodás megszűnése és módosítása 

 

7.1. Jelen megállapodás az előkészítési projekt pénzügyi zárásának (a záró elszámolási csomag 

Közreműködő Szervezet általi elfogadásának) napjáig tart. 
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7.2. A Megállapodás tartalma csak írásban, a Felek közös megegyezése alapján módosítható.  

 

A Felek adataiban bekövetkezett változások – így különösen székhely, bankszámlaszám – nem 

igénylik a Megállapodás módosítását, azonban az adatok változásáról az érintett Fél 

haladéktalanul köteles értesíti a másik felet. 

 

7.3. A jogviszonyra és a projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Felek a rendes 

felmondás jogát kizárják. 

 

8. Záró rendelkezések 

 

8.1. Jelen Megállapodás 6 oldalon és 5 db eredeti példányban készült.  

 

8.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja a Felek közül utolsóként aláíró aláírásának 

napja.  

 

8.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 

 

8.4. A Felek képviseletében aláíró személyek kijelentik, és aláírási címpéldányukkal, 

megbízólevelükkel igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint 

jogosultak az általuk képviselt szervezet képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen 

Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi 

szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal 

rendelkeznek, az arra jogosultak a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik 

személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Felek részéről megakadályozná 

vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését és az abban foglalt kötelezettségek 

maradéktalan teljesítését. 

 

 

Pályázó 

 

Pereszlényi Attila ügyvezető 

 

 

NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Kft. 

 

P.H. 

 

 

Aláírás dátuma: 

2014 ……………. 

 Önkormányzat / Társulás 

 

………………………… 

 

 

…………………………………….. 

 

 

P.H. 

 

 

Aláírás dátuma: 

2014. ………………… 

 

1. számú melléklet: Pályázati felhívás 

2. számú melléklet: Nyilatkozat immateriális javak, illetve szerzői és továbbfelhasználói 

jogok átadásáról 
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1. számú melléklet 

 

 

 

 

Pályázati felhívás 
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2. számú melléklet 

 

Nyilatkozat immateriális javak, illetve szerzői és továbbfelhasználói jogok átadásáról 

 

 

Alulírott, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6., adószám: 24290188-2-41, cégjegyzék szám: 01-09-

170224) képviseletére és cégjegyzésére jogosult Pereszlényi Attila ügyvezető, mint a 

Környezet és Energia Operatív Program keretén belül megvalósuló Derogációs víziközmű 

projektek előkészítése című KEOP–7.1.0/11 pályázati felhívásra pályázó ezúton nyilatkozom, 

hogy a jelen pályázat megvalósítási szakaszában nem az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lesz a támogatás kedvezményezettje, ezért az NFP 

Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az előkészítés 

során keletkezett immateriális javakat, illetve szerzői és továbbfelhasználói jogokat 

feltétel nélkül és visszavonhatatlanul ingyenesen átadja 

……………………………(név)……………………………(cím)……………..(településazon

osító törzsszám) Önkormányzatnak / Társulásnak, mint a projekt megvalósítás 

kedvezményezettjének. 

 

 

Jelen nyilatkozat kiállítására a KEOP–7.1.0/11 keretében történő pályázat benyújtása 

érdekében kerül sor.  

 

Budapest, 2014. év ……………… hónap …….. napján. 

 

 

 

Pereszlényi Attila 

ügyvezető 

 


