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74/2019.(IV.25.) ,,kt.” sz. h a t á r o z a t melléklete 

 
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
 

1. PREAMBULUM 
 

Jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírásával a 2. pontban megnevezett 
Tagok konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program keretében a KEHOP-3.1.2 azonosító számú „A biológiailag lebomló 
hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtsanak be 
az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a 
továbbiakban: NFP Nonprofit Kft.) közösen,és a támogatási kérelem támogatása esetén az 
abban foglalt célt, projektet (a továbbiakban: Projekt) közös együttműködéssel megvalósítsák. 
 

2. Szerződő felek, szerződés tárgya 
 
2.1. A konzorcium tagjai (a továbbiakban: Tagok) az alább felsorolt szervezetek, amely 
szervezetek az 1. pontban megjelölt cél(ok) megvalósítása érdekében a jelen Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) keretei között együtt 
kívánnak működni: 
 
 
 

Konzorcium Vezető, Tag  

Szervezet neve: Karcag Városi Önkormányzat 

Postacím: 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 

Székhely: 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

732682 

Adószám: 15732688-2-16 

Aláírásra jogosult képviselője: Dobos László 
 

Tag  

Szervezet neve: Kisújszállás Város Önkormányzata 

Postacím: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 

Székhely: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

732693 

Adószám: 15732695-2-16 

Aláírásra jogosult képviselője: Kecze István 
 

Tag  



Szervezet neve: Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata 

Postacím: 5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1. 

Székhely: 5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

733085 

Adószám: 15733081-2-16 

Aláírásra jogosult képviselője: Guba László Albert 
 

Tag  

Szervezet neve: Kenderes Városi Önkormányzat 

Postacím: 5331 Kenderes, Szent István út 56. 

Székhely: 5331 Kenderes, Szent István út 56. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

732989 

Adószám: 15732987-2-16 

Aláírásra jogosult képviselője: Pádár Lászlóné 
 

Tag  

Szervezet neve: Berekfürdő Községi Önkormányzat 

Postacím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. 

Székhely: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

733272 

Adószám: 15733270-2-16 

Aláírásra jogosult képviselője: Molnár János 
 

Tag  

Szervezet neve: Túrkeve Városi Önkormányzat 

Postacím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. 

Székhely: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

732792 

Adószám: 15732798-2-16 

Aláírásra jogosult képviselője: Vida Tamás 
 

Tag  

Szervezet neve: Fegyvernek Város Önkormányzata 

Postacím: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

Székhely: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

736536 



Adószám: 15736534-2-16 

Aláírásra jogosult képviselője: Tatár László 
 

Tag  

Szervezet neve: Tiszafüred Város Önkormányzata 

Postacím: 5350 Tiszafüred, Fő utca 1. 

Székhely: 5350 Tiszafüred, Fő utca 1. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

733106 

Adószám: 15733108-2-16 

Aláírásra jogosult képviselője: Ujvári Imre 
 
2.2. A Megállapodás aláírása kifejezi a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt 
eredményes megvalósítása esetén, a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében 
a támogatási kérelemben és a Támogatási Szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási 
időszakban is együttműködnek, és a Projekt által elért eredmények fenntartását folyamatosan 
biztosítják a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek szerint. 
 

3. Konzorcium képviselete 
 
3.1. A Tagok megállapodnak abban, hogy a konzorcium vezetője Karcag Városi 
Önkormányzat (a továbbiakban: Konzorciumvezető). 
 
3.2. A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és 
megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését, irányítja a Projekt 
határidőben történő megvalósítását. 
 
3.3. A Konzorcium nem megfelelő fenntartásából és nem megfelelő működtetéséből eredő 
károkért - az NFP Nonprofit Kft. irányába – a Konzorciumi tagok egyetemleges felelősséggel 
tartoznak. 
 
3.4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a 
Konzorciumvezetőt, hogy helyettük és nevükben az NFP Nonprofit Kft.-vel a 339/2014. (XII. 
19.) Korm. rendelet szerinti előkészítésre és megvalósításra vonatkozó Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodást aláírja, és a projekt megvalósítása során teljes 
felhatalmazással eljárva a konzorciumot képviselje. 
 
3.5. A Tagok felhatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy 

 helyettük és nevükben az NFP Nonprofit Kft.-vel tervezett Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodások megkötéséhez, és ezt követően a támogatási kérelem 
benyújtásához szükséges kérdésekben eljárjon, illetve a szükséges nyilatkozatokat 
megtegye; 

 az NFP Nonprofit Kft.-vel a Konzorciumi Együttműködési Megállapodásokat 
megkösse, szükség esetén módosítsa; 

 helyettük és nevükben a projekt-előkészítéshez kapcsolódó beszerzések műszaki 



tartalmának meghatározása érdekében eljárjon, beszerzéshez kapcsolódó 
közbeszerzési dokumentációt és annak műszaki tartalmát véleményezze és jóváhagyja; 

  a Projekt előkészítése és sikeres megvalósítása esetén képviselje a Konzorciumot a 
hatóságok, az NFP Nonprofit Kft., az Innovációs és Technológiai Minisztérium, 
valamint az egyéb, a Projekt megvalósításában, illetve ellenőrzésében résztvevő 
szervezetek előtt; 

 a Projekt eredményes megvalósítása érdekében a szükséges szerződéseket a 
Konzorcium nevében aláírja; 

  a Projekt megvalósítása során részt vegyen a megkötésre került szerződések 
teljesítésének ellenőrzésében és képviselje a Tagok érdekeit; 

 a Projekt megvalósítása során megkötött szerződések teljesítésével összefüggésben, a 
teljesítésigazolásokat a Konzorcium nevében aláírja; 

 a Projekt megvalósítása érdekében szükséges egyéb, kötelezettség vállalással járó 
dokumentumokat (pl. hitelszerződések) a tagok előzetes jóváhagyását követően aláírja 

 a Projekt megvalósítása érdekében szükséges egyéb, kötelezettség vállalással nem járó 
dokumentumokat a Tagok utólagos tájékoztatása mellett aláírja. 

 
4. A Tagok általános jogai és kötelezettségei 

 
4.1. A Tagok kijelentik, hogy megismerték a KEHOP-3.1.2„A biológiailag lebomló 
hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című pályázat felhívását, a pályázat 
alapdokumentumait (ÁSZF, Általános útmutató, stb.) és azt magukra nézve kötelezőnek 
ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra 
nézve kötelező érvényűek. 
 
4.2. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt előkészítése és megvalósítása során 
kötelesek együttműködni egymással a Konzorciumvezető iránymutatásai alapján. A Tagok 
kötelesek a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítését elősegíteni, a 
teljesítéshez szükséges információt a Konzorciumvezetőnek e Megállapodásban 
szabályozottak szerint határidőben megadni. A határidők mulasztásából eredő 
jogkövetkezményekért a határidőt be nem tartó Tag felel. 
 
4.3. Amennyiben a Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban rögzített 
kötelezettségek megszegése miatt a Projekt meghiúsul, vagy a támogatás részleges vagy teljes 
visszafizetésére kerül sor, úgy a közvetlen és közvetett károkozásért a Ptk. alapján a károkozó 
Tag önkormányzat köteles helyt állni. Amennyiben a károkozás során nem állapítható meg, 
hogy a kötelezettségek megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, úgy a 
károkozásért egyetemlegesen felelősek. 
 
 

5. A Projekt megvalósítása érdekében felmerülő önerő, Áfa fizetési kötelezettség 
szabályai 

 
5.1. A Tagok rögzítik, hogy a Projekt megvalósításához szükséges, a projekt elszámolható 
költségeinek minimálisan 20,0000 %-át kitevő önerőt a Konzorciumvezető biztosítja.  
 
5.2. A Tagok egyebekben megállapítják, hogy a Projekt pályázati felhívásának 3.10 pontja 
alapján a 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke 
szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) 



bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség 
haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott 
önerő – ezirányú külön kérelem nélkül, a felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján – 
központi költségvetési forrásból megtérítésre kerül az önerőt biztosító részére. 
 
5.3. A Tagok megállapítják, hogy alanyai az Áfa-nak, a projekt megvalósulásának 
eredményeként az abból származó árbevétel Áfa körbe tartozik, ebből adódóan a projekt 
megvalósításával összefüggő felmerülő előzetesen felszámított Áfa összege levonásba 
helyezhető, a projekt tehát nettó finanszírozású.  
 
 

6. A Projekt keretein belül beszerzésre tervezett vagyonelemek tulajdonjoga  
 
6.1. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt keretein belül beszerzésre került 
vagyonelemek tulajdonjoga kizárólagosan az önerőt biztosító Konzorciumvezetőt illeti meg. 
 
 

7. A Projekt keretein belül beszerzésre tervezett vagyonelemek vagyonkezelése, 
üzemeltetése 

 
7.1. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt keretein belül beszerzésre került 
vagyonelemek vagyonkezelői feladatainak ellátásával kizárólagosan a Konzorciumvezetőt 
bízzák meg. A vagyonkezelési feladatokhoz kapcsolódóan Tagok külön megállapodást 
kötnek, az Általános Útmutató 7.3. pontjának megfelelően. 
 
 

8. A Konzorciumvezető tájékoztatási kötelezettségei és egyéb feladatai 
 
8.1. A Konzorciumvezető kötelezettséget vállal arra, hogy feladatainak ellátása során 
folyamatosan tájékoztatja a Tagokat, különösen abban az esetben, ha a Projekt keretében az 
általa vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet 
szenved, illetve olyan körülmény merül fel, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. 
 
8.2. A Konzorciumvezető általános tájékoztatási kötelezettségének igény szerint, köteles 
eleget tenni. 
 
8.3. A Konzorciumvezető a fenntartási időszakban a vagyonkezelési feladatok ellátásán 
kívül az alábbi feladatokat látja el: 

 biztosítja az NFP Nonprofit Kft. részére a projekt fenntartási jelentés benyújtásához 
szükséges információkat, adatokat; 

 részt vesz a Támogató és egyéb hatóságok által a Projekttel összefüggésben 
lefolytatott ellenőrzéseken, és a rendelkezésére álló adatok, dokumentumok és 
információk biztosításával segíti annak lebonyolítását.  
 

 
9. Szerződés hatálya 

 
9.1. Jelen Megállapodást a Tagok határozott időtartamra a Projekt kötelező fenntartási 
időszakának sikeres zárásáig kötik. A Megállapodás automatikusan hatályát veszti, ha a 



Projekt kötelező fenntartási időszaka megszűnik, illetve ha a Projekt nem részesül 
támogatásban.  
 
9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az 
utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését 
követően a Megállapodás egy eredeti példányát megküldi az NFP Nonprofit Kft. részére. 
 
 

10. Kapcsolattartás 
 
10.1. A Tagok megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás teljesítésének időtartamára 
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartók nevéről, postacíméről, telefon és telefax 
számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően 5 
munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. 
 

11. A Konzorcium megszűnése, a tagok körének változása 
 
11.1. A Tagok jelen Megállapodás aláírásával megerősítik, hogy a Projekt megvalósításában 
részt kívánnak venni, a Projektet a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően 
megvalósítják, annak megvalósítása során fokozattan együttműködnek a többi Taggal, és a 
Megállapodásból csak abban az esetben lépnek ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen 
Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását 
követően nekik fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képesek. 
 
11.2. A Konzorciumi tagok cseréje – ideértve a Konzorciumvezető személyét is –, új 
konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha 

a. nem változik a Projekt alapvető célja; 
b. a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban 

meghatározott valamennyi feltételnek; 
c. a Konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció 

átadása megtörténik; 
d. a Tag kilépése esetén nem változik a Konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó 

jogosultsága – ideértve a Konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is –, kivéve, 
ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a 
támogatási jogviszonyba; 

e. a Tag kilépése esetén a Tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben, az NFP Kft-vel megkötött 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban és a jelen Megállapodásban vállalt 
kötelezettségeinek teljesítésére a Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból 
beállott körülmény folytán nem képes; 

f. kizárás esetén a Konzorciumvezető igazolja, hogy a Tag tevékenysége, működése a Projekt 
megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti; 

g. a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt. 
 

11.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek 
tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból 
veszélyezteti. 
 
11.4. A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok 
véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni az 
NFP Nonprofit Kft-nek, illetve a Tag kizárását megelőzően a Konzorciumvezető köteles 
egyeztetést kezdeményezni az NFP Nonprofit Kft.-nél a Projekt céljának elérése érdekében. 
 



11.5. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem 
eredményezheti a jelen Megállapodás megszűnését kivéve, ha ennek következtében a Tagok a 
támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem 
képesek és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.  
 
11.6. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a 
megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag 
csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt 
követelményeknek. 
 

12. A Megállapodás megszűnése és módosítása 
 
12.1. Jelen Megállapodás az NFP Nonprofit Kft.-vel megkötésre kerülő előkészítésre és 
megvalósításra vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elválaszthatatlan 
részét képezi és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében az előkészítésre vagy a 
megvalósításra kötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megszűnése a jelen 
Megállapodás megszűnését vonja maga után. 
 
12.2. A Megállapodást Felek közös akarattal, kizárólag írásban módosíthatják, melyről 5 
munkanapon belül a Konzorcium vezető az NFP Nonprofit Kft.-t írásban tájékoztatja. 
 
12.3. A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, 
bankszámlaszám, stb. nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a 
Konzorciumvezető haladéktalanul értesíti az NFP Nonprofit Kft.-t.  
 
12.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a 
felmondás jogát kizárják. 
 
 

13. Záró rendelkezések 
 
13.1. Jelen Megállapodás 9 oldalon és 8 db eredeti példányban készült.  
 
13.2. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
13.3. A Tagok képviseletében aláíró képviselő személyek kijelentik, és aláírási 
címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodásban rögzítettek szerint jogosultak a 
Tagok 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, és harmadik személyeknek 
semminemű olyan jogosultsága nincs, amely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben 
korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését. 
 
13.4. A Tagok megállapodnak abban, hogy kötelesek minden, a jelen Megállapodással, a 
konzorcium egyéb dokumentumaival, a pályázatokkal kapcsolatos, továbbá a többi 
konzorciumi tagtól kapott vagy azokra vonatkozó információt az üzleti titok védelmére 
vonatkozó előírások betartásával, bizalmasan kezelni. A titoktartási kötelezettség nem terjed 
ki a lakosság tájékoztatására. 
 



13.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére a Tagok a polgári perrendtartásról 
szóló 2016. évi CXXX. törvényben foglalt általános illetékességi szabályok szerinti bíróság 
illetékességét kötik ki.   
 
13.6. A Tagok a Megállapodást átolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 

Konzorciumvezető, Konzorciumi tag 
 
 
 

.............................................. 
xy. 

………….. Önkormányzata 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
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………………… Önkormányzata 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
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Aláírás dátuma: 
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