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A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

 

Tárgy: Felhatalmazás kérése a KEHOP-5.3.1-17 Távhő-szektor energetikai 

korszerűsítése című pályázat benyújtásához és a szükséges szerződések 

megkötésére 

 

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

Előkészítő:   Horváth Tamás, a Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatója 

 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta: - 

 

 

 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

Bérczes Beáta   Sándor Tamás   dr. Ignácz Anita Éva 

  jogi előadó                     aljegyző                       jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Előzmények: 

 

A Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatója a 2014. december 11-én tartott képviselő-

testületi ülésen jelezte a T. Képviselő-testületnek, hogy a távhőhálózat veszteségeinek 

csökkentése, műszaki színvonalának emelése érdekében szükségessé vált a hálózat fejlesztése. 

Egyúttal felhatalmazást is kért a várhatóan megjelenő pályázati lehetőségek kihasználása 

érdekében pályázati dokumentáció összeállítására. A pályázati felhívás megjelenését 

megelőzően a 2015. június 25-i képviselő-testületi ülésen az igazgató úr kérte a Képviselő-

testület felhatalmazását a pályázat benyújtására. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 193/2014. (XII.11.) és 113/2015. (VI.25) képviselő-testületi határozataival a 

felhatalmazásokat megadta. A „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című felhívás 

(Kódszám: KEHOP-5.3.1-17) 2017. március 23-án megjelent.  

A felhívás szövegezése szerint az 5 db hőközponti körzet szétválasztására előkészített 

pályázati anyag önállóan megfelel, viszont a primer hálózat cseréje önálló projektként nem 

támogatható. A primer vezeték cseréje csak projekt részeként a projekt 20 %-áig támogatható, 

így szükségessé válik a támogatás maximalizálásához a projektek felülvizsgálata, 

összevonása. 

 

Az elmúlt időszakban az alábbiak szerint módosultak a pályázaton történő részvétel feltételei: 

 

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 



 3 

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 szükséges egy nyilatkozat aláírása, melyben a Várpalotai Közüzemi 

Kft. felvállalja a rendelkezésére álló tervdokumentációk mérnöki felülvizsgálatának, valamint 

a tervek a beruházás megfelelő előkészítése érdekében, - amennyiben ez szükséges-, 

módosításának költségeit (1. számú melléklet). Ezen felül a pályázat benyújtását megelőzően 

konzorciumi megállapodás megkötése kötelezően előírt (2. számú melléklet).  

 

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(ok) jogait és kötelezettségeit, valamint az együttműködés 

kereteit, a projekt megvalósítása során (3. számú melléklet). 

 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és döntésének meghozatalára! 

 

 

Várpalota, 2017. április 10. 

 

 

 

       Campanari-Talabér Márta 

          polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati     1. határozati javaslat 

Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 

Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676 

e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. április 12-i rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta: 

 

 

 

/2017. (IV.12.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t : 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Várpalotai Közüzemi 

Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Várpalotai Közüzemi Kft. nevében a határozat melléklete 

szerinti nyilatkozatot – amelyben meghatalmazza az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-

6.), hogy a rendelkezésre álló tervdokumentációk mérnöki felülvizsgálatát elvégezze, 

elvégeztesse, valamint azokat a beruházás megfelelő előkészítése érdekében, amennyiben 

szükséges, módosítsa, módosíttassa - aláírja. 

 

 

 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

 

 

 

V á r p a l o t a , 2017. április 12. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta           dr. Ignácz Anita Éva 

polgármester                 jegyző 
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Várpalota Város Önkormányzati     2. határozati javaslat 

Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 

Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676 

e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. április 12-i rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta: 

 

 

 

/2017. (IV.12.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t : 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Várpalotai Közüzemi 

Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Várpalotai Közüzemi Kft. nevében a KEHOP-5.3.1-17. 

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi 

szerződést az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társasággal megkösse. 

 

 

 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

 

 

 

V á r p a l o t a , 2017. április 12. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta         dr. Ignácz Anita Éva 

polgármester               jegyző 
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Várpalota Város Önkormányzati     3. határozati javaslat 

Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 

Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676 

e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. április 12-i rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta: 

 

 

 

/2017. (IV.12.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t : 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pályázat nyertessége esetén 

felhatalmazza a Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Várpalotai 

Közüzemi Kft. nevében a KEHOP-5.3.1-17 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című 

pályázat megvalósításához szükséges konzorciumi szerződést az NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkösse. 

 

 

 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

 

 

 

V á r p a l o t a , 2017. április 12. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta         dr. Ignácz Anita Éva 

polgármester               jegyző 


