Bordány Nagyközség Polgármesterétől

Előterjesztés
Tájékoztatás a KEHOP-3.2.1 pályázat műszaki tartalmáról és a pályázat támogatási
kérelmének előkészítéséről, az elnök felhatalmazása a támogatási kérelem előkészítésével
kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő- testület!
Tisztelt Képviselők!
Tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet arról, hogy a KEHOP-3.2.1 kódszámú felhívás
keretében "A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban,
illetve Domaszék és Szatymaz településeken különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" megnevezésű projekt bekerült az éves
fejlesztési keretről szóló 1084/2016. (II.29.) Kormányhatározatba (továbbiakban: éfk),
amelyre tekintettel a projekt következő lépéseként elő kell készíteni a pályázat támogatási
kérelmét.
A fejlesztés éfk-ba történő bekerülését követően a pályázat megvalósítását a Homokháti
Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásával közösen végző Nemzeti Fejlesztési
Programiroda (továbbiakban: NFP) a projekt előkészítésének további lépéseivel kapcsolatban
elektronikus levelet küldött a társulás számára. A levélben leírják azt, hogy a társulásnak az
NFP-vel konzorciumi szerződést kell kötnie a projekt közös megvalósítására vonatkozóan. Az
NFP a közös munka megkezdéséhez az elektronikus leveléhez mellékelt nyilatkozatok,
adatszolgáltatások, valamint a konzorciumi szerződés kitöltött példányának visszaküldését
kérte a társulástól.
Az NFP-vel történt egyeztetést követően nyilvánvalóvá vált a társulás számára, hogy a fenti
dokumentumokat megelőzően a pályázat tervezett műszaki tartalmának megküldését várja a
társulástól elsődlegesen az NFP.
A fentiekre tekintettel az éfk módosításhoz beadott és Röszke település kivételével a pályázat
megvalósításában érintett összes többi társulási tagönkormányzattal leegyeztetett, 2017.08.15.
napján véglegesített műszaki tartalomból kiindulva a pályázat településeket érintő műszaki
tartalmának egyeztetését megkezdtük. Az egyes műszaki tartalmak települési egyeztetésére a
2018.07.13-ai társulási tanácsülésen, valamint a tanácsülésen részt nem vevő településekkel
2018.07.18-ig került sor.
A műszaki tartalom véglegesítését követően azt egy fejlesztési tervbe fogja a társulás
összegezni, amelyet a társulás elnöke az NHKV Fejlesztési és Stratégiai Igazgatójával,
valamint az NFP megbízott képviselőjével fog egyeztetni 2018. júliusa folyamán.
Azt követően, hogy az egyeztetés(ek) eredményeként a projekt fejlesztési terve jóváhagyásra
kerül kezdhetjük meg az NFP fenti megkeresésére a válaszokat megadni, a kért
nyilatkozatokat és dokumentumokat, valamint a konzorciumi megállapodást kitölteni és
aláírni.
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A konzorciumi megállapodás megkötését követően írja ki az NFP a megvalósíthatósági
tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítésére a közbeszerzést. A közbeszerzési eljárás
nyertes ajánlattevőjével történt szerződéskötést követően készül majd el a megvalósíthatósági
tanulmány és költség-haszon elemzés, amely a 2018.10.31-ig benyújtandó támogatási kérelem
legfontosabb dokumentumát fogja képezni.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a társulás társulási tanácsa a társulás elnökét a
2018.07.13-ai tanácsülésen hozott határozatával a KEHOP-3.2.1 kódszámú felhívás keretében
"A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve
Domaszék és Szatymaz településeken különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre" megnevezésű pályázat támogatási kérelmének
előkészítéséhez szükséges tárgyalások, egyeztetések és megbeszélések teljes körű
lebonyolítására, továbbá a szükséges dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére
felhatalmazta.
Az idő rövidségére és a nyári szabadságolások miatti nehézkes társulási döntéshozatalra
tekintettel a jelen előterjesztés határozati javaslatában kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a
projekt támogatási kérelmének előkészítésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátására a
társulás elnökét hatalmazza fel.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést vitassa meg és a határozati
javaslatot fogadja el.
H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
1./ A Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Homokháti
Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása KEHOP-3.2.1 kódszámú felhívás
keretében "A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki
járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" megnevezésű
pályázat műszaki tartalmáról és a pályázat támogatási kérelmének előkészítéséről
szóló előterjesztést megtárgyalta és a tájékoztatást elfogadja.
2./ A Képviselő-testület a pályázat sikeres előkészítése és megvalósítása céljából –
utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a társulás elnökét a
pályázat támogatási kérelmének előkészítéséhez szükséges tárgyalások,
egyeztetések és megbeszélések teljes körű lebonyolítására, továbbá a szükséges
dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére.
3./ A Képviselő-testület – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza
a polgármestert, hogy a települést érintő kérdésekben a település nevében a pályázat
támogatási kérelmének előkészítéséhez szükséges döntéseket meghozza,
nyilatkozatokat megtegye, dokumentumokat, szerződéseket aláírja.
Felelős:

2./ pontra: Nógrádi Zoltán a társulás elnöke
3./ pontra: Tanács Gábor, polgármester

Határidő:

2./, 3./ pontra: azonnal, a támogatási kérelem benyújtásáig folyamatos

Jelentést a Képviselő-testület az október havi kt ülésre kér.
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Erről értesítést kap:
1./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása

Tanács Gábor
polgármester
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