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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Új Széchenyi Terv keretében 2011. május 18-án közzétételre került a DDOP-5.1.5/B-11 
kódszámú „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című pályázati 
felhívás. A pályázati felhívás mellékelve. 
A pályázat benyújtása konzorciumi formában célszerű, ehhez két konzorciumi 
együttműködési megállapodást kell kötni a résztvevő önkormányzatoknak. Első körben a 
pályázat benyújtására, második körben pedig a támogatásban részesített projekt 
megvalósítására. Ez utóbbi, támogatási szintű konzorciumi együttműködési megállapodás, 
megkötéséhez fő tartalmi elemeiről döntések meghozatala szükséges. 
 
Mindezek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati 
javaslatok elfogadására. 

 
1. Határozati javaslat: 

 

………………………….. Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Új 
Széchenyi Terv keretében meghirdetett DDOP-5.1.5/B-11. kódszámú Helyi és térségi 
jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztésére konzorciumi formában. 
 
A projekt címe: „Somogyvár és térsége bel- és külterületi vízrendezése”  
 
A konzorciumi együttműködés érdekében …………..…………… önkormányzat 
kapcsolattartóként ……………………………....... jelöli ki postacím, telefon, telefax és e-mail 
cím megadásával. 
 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtására vonatkozó konzorciumi együttműködési 
megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a ……………………………. polgármestert a konzorciumi 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: ………………………. polgármester 
 



 

Határidő: 2011. november 3. (a pályázat benyújtásának végső határideje) 
 2011. június 30. (a kapcsolattartó adatainak megadására) 
 azonnal (a megállapodás aláírására) 
 
 

2. Határozati javaslat: 
 
………………………….. Önkormányzat Képviselő-testülete nyertes DDOP-5.1.5/B-11. 
kódszámú „Somogyvár és térsége bel- és külterületi vízrendezése” című pályázat esetén a 
támogatásban részesített projekt megvalósításához kapcsolódó konzorciumi együttműködési 
megállapodás megkötése érdekében az alábbi döntéseket hozza: 
 
1. Konzorciumi tagok a projektet tagi szintű költségvetéssel kívánják megvalósítani. 
 
2. Konzorciumi tagok a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárást egy eljárás keretében 

kívánják lefolytatni, de részajánlattételi lehetőséget biztosítanak. Az eljárást a konzorcium 
vezető Somogyvár Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzata alapján folytatják le. 

 
3. Amelyik tag részére közreműködő szervezeten keresztül folyósításra kerül a támogatás, 

beruházás esetén ennek a tagnak kell aktiválni a költséget. 
 A projekt keretében megvalósuló fejlesztés aktiválásának minden esetben annál a 

partnernél kell megtörténnie, aki a fejlesztést ténylegesen megvalósítja. 
 
4. Konzorciumi tagok vállalják, hogy a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt a 

pályázat előkészítéséhez 2011. október 15-ig rendelkezésre bocsájtják. 
 
Felelős: ………………………. polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

3. Határozati javaslat: 
 
………………………….. Önkormányzat Képviselő-testülete a „Somogyvár és térsége bel- és 
Külterületi vízrendezése” című pályázat megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésével a 
Kapos Hidro Kft-t bízza meg, aki egyben közreműködik a pályázat összeállításában is. A 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének díja a pályázati kiírás C.3.2. pontja szerinti 
elszámolható költségek 2%-a, mértéke maximum 1,5M Ft. 
 
Felelős: ………………………. polgármester 
Határidő: 2011. július 31. (szerződés kötésre) 
 2011. október 15. (tanulmány elkészítésére) 
 
 
 
………………………., 2011. június 8. 
 

………………………………. 
               polgármester 

 
Jóváhagyta:………………………….. 



 

                           jegyző 


