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ELŐTERJESZTÉS 
konzorciumi szerződés megkötéséről a Terület és Településfejlesztési 

Operatív Program támogatásával megvalósuló projekteknél  

 

 
A Kormány 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletében a 2014–2020 programozási időszakban az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjét szabályozza, 

melynek 19. §-a szerint a területi szereplő: 

„a) kidolgozza az ITP szintű kiválasztási kritériumokat, figyelembe véve az operatív 

programban és az e rendeletben meghatározott horizontális követelményeket, 

b) a kiválasztási kritériumok alapján összeállítja az ITP-t és kezdeményezheti annak 

módosítását, 

c) véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást és megadja a területi szempontú 

értékelési szempontokat, 

d) e rendeletben meghatározott esetben szavazati joggal részt vesz a döntés-előkészítő 

bizottság ülésén, vagy e rendeletben meghatározott esetben a területi szempontú értékelési 

szempontokat értékeli és az irányító hatóság elé terjeszti, 

e) adatot szolgáltat az irányító hatóság részére az éves fejlesztési keret összeállításához, 

f) végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a kedvezményezettektől és az irányító hatóságtól 

a támogatott projektekről adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a projektfejlesztésben és a 

kedvezményezett kérelmére a projektmenedzsment tevékenységek ellátásában.” 

 

A kormányrendelet 5. számú, a Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről elnevezésű 

melléklete a projektmenedzsment tevékenység elszámolhatóságáról a közszféra szervezetek 

(települési önkormányzatok) esetében a 3.8.2. pont szerint speciális szabályokat állít fel. E 

szerint ugyanis a közszféra szervezet kedvezményezettek az igénybe vett szakértői 

szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást 

állami vagy önkormányzati költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet látja el, 

amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 

100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. További szabály, hogy a megyei önkormányzat 

az e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektek 

projektmenedzsment tevékenység-, valamint a 3.12.1. pontban foglalt további tevékenységek 

ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. 

3.12.1. pontja az Útmutató hatálya alá tartozó projektek vonatkozásában egyes költségeket és 

azoknak a projekt összes elszámolható költségére vetített százalékos arányára betartandó 

korlátozásokat tartalmazza az alábbiak szerint: 

 

 

 

 



 2 

 
   A  B 

 1.  Költségtípus  Elszámolható költség/Összes 

elszámolható költség 

maximális mértéke  

(%) 

 2.  Projekt-előkészítés, tervezés (jogszabályban, illetve felhívásban 

megkövetelt környezeti, fenntarthatósági hatástanulmányok, 

megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének költsége, beruházást 

tartalmazó projekteknél műszaki, kivitelezési tervek elkészítése, 

hatósági engedélyek megszerzésének költségei stb.) A közbeszerzési 

eljárások lefolytatásának költségét a százalékos korlátnak való 

megfelelés ellenőrzésekor nem kell figyelembe venni. 
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 3.  Közbeszerzési eljárások lefolytatása  1 

 4.  Ingatlanvásárlás (föld, épület stb.)  2 

 5.  Terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák 

stb.) 

 2 

 6.  Műszaki ellenőri szolgáltatás  1 

 7.  Projektmenedzsment  2,5 

 8.  Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása  0,5 

 9.  Könyvvizsgálat  0,5 

 10.  Általános költségek (rezsi)  1 

 

A közreműködés a fenti esetben a közszféra szervezet települési önkormányzat és a megyei 

önkormányzat, vagy olyan gazdálkodó szervezet között létrejött konzorciumi 

együttműködésben történhet, amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, 

közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.  

Konzorciumi szerződést a pályázat benyújtásakor kötelesek kötni a felek, melyben meg kell 

határozni az ellátandó feladatok körét (fenti táblázat alapján). A pályázat kidolgozását 

követően, annak nyertessége esetén a megkötött konzorciumi szerződést a támogatási okirat 

alapján részleteiben kell kidolgozni, és ismét aláírni a feleknek a megvalósulási időszakra.  

 

Az elmúlt év utolsó napjaiban megjelentek a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program felhívásai, és a támogatási kérelmek benyújtása folyamatos. A települési fejlesztési 

igények felmérése is folyamatos, több település jelezte, hogy fejlesztési céljai 

megvalósításába a fent meghivatkozott kormányrendelet alapján konzorciumi partnerként be 

kívánja vonni a megyei önkormányzatot. Mivel a megyei önkormányzat – amennyiben a 

települési önkormányzat kéri – köteles részt venni a feladat ellátásban, javasolom, hogy a 

Közgyűlés fogadja el az előterjesztés 1. számú mellékletét képező konzorciumi keret 

megállapodást, és hatalmazza fel a közgyűlés Alelnökét annak aláírására. 

 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet VI. 

fejezetének összeférhetetlenségi szabályait - melynek 39. § (1) bekezdése szerint a 

támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében nem vehet részt az a személy, aki az adott 

felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, valamint az, aki a szervezettel munkaviszonyban 

vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll – ez esetben is figyelembe kell venni. 

A Közgyűlés Elnökének a Döntéselőkészítő Bizottságba való delegálása és a Somogy Megyei 

Önkormányzat, mint konzorciumi partner képviseletében eljáró vezető tisztségviselői 

státusza, mint konzorciumi partnerként támogatási kérelmező összeférhetetlenséget idéz elő. 

Ugyanezen paragrafus (5) bekezdése szerinti kivételes szabály feloldja az 

összeférhetetlenséget a területi kiválasztási eljárásrendben, amennyiben a területi szereplő 

konzorciumi partnerként benyújtott és megvalósított projekt esetében a területi szereplő 

szervezetén belül az adott projekt vonatkozásában a projekt elkészítéséhez, benyújtásához, 
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megvalósításához, valamint a döntés előkészítéséhez, meghozatalához kapcsolódó feladatok 

személyi szinten elkülönülnek. Így a konzorciumi szerződés megkötésében – az 

összeférhetetlenség feloldása végett – a Közgyűlés Alelnökének kell eljárnia.  

A támogatási kérelem benyújtására irányuló konzorciumi megállapodás mintát az 

előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

 Határozati javaslat: 

 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés az 1. számú melléklet szerint elfogadja a Terület és 

Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektek 

megvalósítására megkötésre kerülő konzorciumi szerződést, és felhatalmazza Közgyűlés 

Alelnökét annak aláírására amennyiben a Terület és Településfejlesztési Operatív 

Program támogatására kérelmet benyújtó közszféra szervezet kedvezményezett kéri.  

 

2./ A Somogy Megyei Közgyűlés utasítja a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 

jegyzőjét, hogy a projekt elkészítését, benyújtását, megvalósítását a Hivatal 

Területfejlesztési Irodájának bevonásával végezze el figyelembe véve a 2014-2020 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet VI. fejezetének 

összeférhetetlenségi szabályait összhangban a 35/2015.(X.2.) közgyűlési határozattal.  

 Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés alelnöke 

    Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 Határidő:  folyamatos 

                                                                                           

 

 

Kaposvár, 2016. március 25. 

 

          Biró Norbert 

 

 

Az előterjesztést készítette:  

 

Baloghné Molnár Ida 

területfejlesztési referens 

 

Az előterjesztést jóváhagyta:  

 

Dr. Sárhegyi Judit 

megyei jegyző 

 

 

 



 

 

1. melléklet a …/2016.(III.30.)  közgyűlési határozathoz 

 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatási kérelem benyújtására 

 

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) 

aláírásával a 2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a 

célból, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a … számú, 

… tárgyú felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a 

támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel 

megvalósítsák.  

A támogatási kérelem címe: “……….” (a továbbiakban: pályázat) 

2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, 

szervezetek és személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben 

meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak 

megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: 

Szervezet neve:  

Postacím:  

Székhely:  

Azonosító szám 

(törzskönyvi azonosító 

szám): 

 

Adószám:  

Aláírásra jogosult 

képviselője: 
 

 

 

Szervezet neve: Somogy Megyei Önkormányzat 

Postacím: 7400 Kaposvár, Fő utca 10. 

Székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 10. 

Azonosító szám 

(törzskönyvi azonosító 

szám): 

731322 

Adószám: 15731326-1-14 

Aláírásra jogosult 

képviselője: 

Biró Norbert, a Közgyűlés alelnöke 

dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 



 

 

 

 

Szervezet neve:  

Postacím:  

Székhely:  

Azonosító szám 

(cégjegyzékszám): 
 

Adószám:  

Aláírásra jogosult 

képviselője: 
 

 

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok … Község/Város 

Önkormányzatát (a továbbiakban Vezető-t) választják. 

3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és 

nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása 

során a konzorciumot képviselje. 

A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban 

foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a 

támogatási kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint 

megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek. 

5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési 

megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot 

ismerik, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, 

valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt 

tartalommal szerződést kötnek. 

6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, 

illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást 

kötnek. 

8. A Tagok egyéb megállapodásai: 

Tagok megállapodnak, hogy a projekt keretében a Somogy Megyei Önkormányzat által 

ellátott tevékenységek az alábbiak: 



 

 

költségkategória támogatható tevékenységek köre 

a felhívás alapján 

elszámolható 

maximum 

költség, az 

elfogadott 

összköltség 

arányában 

Projekt-előkészítés 

költségei 

Előzetes tanulmányok, engedélyezési 

dokumentumok elkészítése 

- megvalósíthatósági tanulmány, költség-

haszon elemzés (300 millió Ft-ot 

meghaladó összes elszámolható 

összköltségű projektek esetében, amelyek 

befejezésüket követően nettó bevételt 

termelnek) 

- környezeti hatásvizsgálat, előzetes 

vizsgálat 

- egységes környezethasználati 

engedélyhez kapcsolódó vizsgálat 

- egyéb szükséges háttértanulmányok, 

szakvélemények, civil szervezetek 

szakvéleményei, közúti biztonsági 

hatásvizsgálat és/vagy audit, 

kerékpárforgalmi hálózati terv, 

tervzsűriztetés 

- műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, 

ezek hatósági díjai 

- szükségletfelmérés, előzetes 

igényfelmérés, célcsoport elemzése, 

piackutatás, helyzetfeltárás 

- szakértői hálózatépítés, szakértői 

műhelymunkák  

- társadalmi partnerek, érintettek 

bevonásával kapcsolatos tevékenység 

Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó 

tevékenység 5,0% 

Projekt-előkészítés 

költségei Közbeszerzési szakértői tevékenység 1,0% 

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei Műszaki ellenőri szolgáltatás 1,0% 



 

 

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása 0,5% 

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei 

Szemléletformáló tevékenység 

megvalósítása min. 1%, max. 3% 

Projekt menedzsment 

költségek 

Projektmenedzsment szakértői 

tevékenység 2,5% 

 

Az előkészítés (pl. tervezés) és a projekt megvalósítása során felmerülő minden költség 

….. Község/ Város Önkormányzatát, valamint a Somogy Megyei Önkormányzatot 
terheli, illetve minden egyéb kockázatot … Község/Város Önkormányzata, valamint a 

Somogy Megyei Önkormányzat visel a projekt megvalósításával kapcsolatban. 

 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 

elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

 

  

 

Konzorcium vezetője, 

képviselője 

 

................................ 

polgármester 

 

….. Önkormányzata 

 

P.H. 

 

2016. március … 

 

Konzorciumi tag, képviselője 

 

.............................................. 

   Biró Norbert    dr. Sárhegyi Judit 

közgyűlés alelnöke  megyei jegyző 

 

Somogy Megyei Önkormányzat 

 

P.H. 

 

2016. március … 

 Konzorciumi tag, képviselője 

 

 

............................................. 

 

 

P.H. 

 

 

 

2016. március … 




