Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás
Fejlesztése Társulás

1. melléklet

2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK
Megnevezés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN

KIADÁSOK

2021. évi
eredeti előir.

2021. módosított
előirányzat

2021.06.30.
teljesítés eFt-ban

13 182 062

13 182 062

12 342 319

1. Működési célú bevételek

6 350 000

6 350 000

6 350 000

1.1. Vagyonkezelési díj (2021.év)

6 350 000

6 350 000

6 350 000

Kapott kamat

Megnevezés

teljesítés %-ban

94,0% I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2021. évi
eredeti.előir.

2021. módosított
előirányzat

2021.06.30.
teljesítés eFt-ban

teljesítés %-ban

13 182 062

13 182 062

7 744 903

59,0%

100,0% 1. Működési célú kiadások

9 855 662

9 855 662

6 081 703

62,0%

100,0% 1.1. Választott tisztségviselők juttatásai (Társulás Elnöke, FB elnök+tagok)

4 500 000

2 300 000

1 742 625

76,0%

511 500

170 500

127 875

75,0%

2 286 000

2 286 000

1 143 000

50,0%

60 000

100 000

38 003

38,0%

330 200

330 200

330 200

100,0%

2 700 000

100,0%

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (Társulás Elnöke, FB elnök+tagok)

257

1.3. Dologi kiadások (190.500 Ft/hó ügyvéd)
Bankköltség
Belső ellenőrzés (2020. és 2021. évi)
Irodaszer
1.4. Fizetendő ÁFA
Önellenőrzés miatt fizetendő ÁFA
1.5 Általános tartalék

100 000

100 000

1 350 000

2 700 000

0,0%

500 000

600 000

0,0%

217 962

1 268 962

0,0%

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 832 062

6 832 062

5 992 062

88,0% 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

3 326 400

3 326 400

1 663 200

50,0%

2.1. Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások

4 095 000

4 095 000

3 255 000

79,0% 2.1. Önkormányzati hivatalnak átadott működési célú támogatások

3 326 400

3 326 400

1 663 200

50,0%

2.2. Önkormányzatok működési hozzájárulás befizetése

4 095 000

4 095 000

3 255 000

79,0% 2.2 Munkaszervezet költségeihez átadott támogatás (277.200 Ft/hó)

3 326 400

3 326 400

1 663 200

50,0%

2 737 062

2 737 062

2 737 062

3 208 358 000

3 208 358 000

3 208 358 000

3 208 358 000

3 208 358 000

-

0,0%

3 208 358 000

3 208 358 000

-

0,0%

3 208 358 000

3 208 358 000

3 221 540 062

3 221 540 062

(39 önkormányzat * 105.000 Ft/év)
2.3. Pénzmaradvány működési célra (előző évi záró pénzkészlet bankszámlán)
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+2)

100,0%
100,0% II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1. Finanszírozási bevételek
1.1. Fejlesztés hitel felvétele
1.2. Pénzmaradvány felhalmozási célra (előző évi záró pénzkészlet MÁK
elkülönített számlán)

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. )

3 208 358 000
-

3 208 358 000
-

3 208 358 000

100,0% 1. Finanszírozási kiadások
1.1 Céltartalék felhalmozási célra

-

3 208 358 000

3 208 358 000

3 208 358 000

3 221 540 062

3 221 540 062

3 220 700 319

0,0%

100,0%

100,0%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. )

7 744 903

0,0%

KEHOP-3.2.1-15-2017-00026
Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes
térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre
A projektet Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és az NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP)
konzorciuma valósítja meg.
I.

Projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 5. számú szerződésmódosítás: 2020.11.11.
Legutolsó változás bejelentés hatályba lépésének napja: 2019.12.19.
Támogatás összege: 3 699 911 286 Ft
Összköltség: 4 120 000 000 Ft
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.12.08
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.12.01

II.

Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:
Eszköz
műszaki
specifikácó

III-V kötet

MT/CBA

PR szerződés

Eszközbeszerzés
műszaki
szakértő

Műszaki
ellenőr

Szemléletformálás

Közbeszerzési /
beszerzési
eljárás státusza

megkötött
szerződés

megkötött
szerződés

megkötött
szerződés

megkötött
szerződés

megkötött
szerződés

megkötött
szerződés

előkészítés
e
folyamatba
n

Szerződés
aláírásának
dátuma

2018.10.08

2018.10.05

2018.02.06

2018.03.12

2020.05.18

2020.05.12

-

Szerződés
hatálybalépés
dátuma

2018.10.08

2018.10.05

2018.02.06

2018.03.12

2020.09.23

2020.05.12

-

Szerződéses
összeg (nettó)

12.390.000 Ft

13.800.000 Ft

14.200.000 Ft

14.299.000 Ft

14.930.000 Ft

12.500.000 Ft

-

Teljesítési
határidő
(év, hó, nap)

2022.12.01

2022.12.01

2022.12.01

2022.12.01

2022.12.01

2022.12.01

-
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Kivitelezés eljárás
Közbeszerzési / beszerzési
eljárás státusza

eljárás folyamatban

Jármű beszerzés
előkészítése folyamatban

Edényzet beszerzés

Egyéb gép beszerzés

eljárás folyamatban

előkészítése folyamatban

Szerződés aláírásának
dátuma

-

-

-

-

Szerződés hatálybalépés
dátuma

-

-

-

-

Szerződéses összeg (nettó)

-

-

-

-

Teljesítési határidő
(év, hó, nap)

-

-

-

-

III.

Műszaki tartalom:

Vegyesen gyűjtött hulladék:
A fejlesztési térség vonatkozásában a vegyesen gyűjtött hulladék további feldolgozásához a meglévő
válogató, előkezelő központokban üzemelő technológia fejlesztése indokolt. A térségben működő
lerakók tekintetében a regionalitás figyelembevételével biztosítani kell az anyagában, ill.
energetikailag nem hasznosítható hulladék egyre csökkenő mennyiségének hosszútávú elhelyezését,
amelynél alapnak tekinthető a rendelkezésre álló kapacitás optimális kihasználása.
A telephelyeken, lerakókon (Hatvan) lévő csurgalékvíz kezelő rendszerek felülvizsgálata, szükség
esetén fejlesztése indokolt.
A maradék hulladékok energetikai hasznosíthatósága érdekében az utóaprító rendszerek
felülvizsgálata és szükség esetén bővítése szükséges, ehhez csarnokok és megfelelő tárolók létesítése
indokolt.
Elkülönítetten gyűjtött hulladék:
Az üveg csomagolási hulladék begyűjtés fejlesztése szükséges, az üveghulladék minél nagyobb
arányú és a minél tisztább begyűjtés elérése érdekében.
A térségben működő csomagolási hulladék elkülönített gyűjtési rendszer fejlesztése szükséges a
minél nagyobb arányú háztól történő begyűjtés biztosítása érdekében. Ehhez gyűjtőedényzet
beszerzése indokolt és szükséges.
A vegyes és az elkülönített gyűjtési rendszer járműparkjának fejlesztése szükséges, figyelembe véve
a meglévő állomány életkorát, technológiai fejlettségét és a helyi domborzati adottságokat is.
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (papír, műanyag, fém) válogatására a térségben
jelenleg megfelelő válogatókapacitás áll rendelkezésre.
A zöldhulladék és komposzt előállítása terén várható mennyiségnövekedés kezelése érdekében a
komposztáláshoz szükséges géppark fejlesztése indokolt.
A hulladék kezelését biztosító telephelyek fejlesztése szükséges, különös tekintettel a haszonanyagok
megfelelő tárolására és a telephelyen belül történő anyagmozgatásra.
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A lomhulladék minél nagyobb arányú lerakótól való eltérítése érdekében, a hulladékudvar hálózatok
és újrahasználati központok felülvizsgálata, és az OHKT-ban ajánlott régiós rendszer kiépítése
szükséges, figyelembe véve a helyi adottságokat.
A projekt indikátorai:
Mutató
A keletkezett hulladékokból hasznosítás
érdekében előkezelt hulladékok aránya
Elkülönítetten gyűjtött települési
hulladék aránya a teljes települési
hulladék mennyiségéhez képest
Hulladék újrafeldolgozására további
kapacitás
Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos
szemlélet-formálásban aktívan
résztvevő lakosság száma
Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért
lakosság száma
IV.

Mérték-egység

Célérték a projekt fizikai
befejezésekor

%

70

%

27

t/év

700

fő

10 000

fő

48 750

Projekt státusza:

Megvalósíthatósági Tanulmány (MT)
A „Kérelem hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztés OHKT-nek való
megfelelőségének megállapítására - 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján”
(továbbiakban: 69-es kérelem), valamint a Megvalósíthatósági Tanulmány (továbbiakban: MT) és
CBA elemzés elkészítésére irányuló megbízási szerződés 2018.02.06-án került megkötésre nettó
14.200.000 Ft értékben az NFP Nonprofit Kft. és az Envecon Kft. között. A megbízási szerződés
alapján elkészítésre került a 69-es kérelem, melyet 2018.05.23-án az NHKV jóváhagyott. Az MT
elkészült, és benyújtásra került az erre vonatkozó Támogatási Szerződés (továbbiakban: TSZ)
módosítási kérelem 2018.08.02-én, azonban a műszaki tartalom a TSZ módosítási kérelem elbírálása
során módosult, melyre tekintettel a TSZ módosítási kérelem visszavonásra került. A
módosítottműszaki tartalommal elkészített 69-es kérelem többszöri NHKV általi elutasítás és ismételt
módosítás után 2019.09.18-án megküldésre került az NHKV Zrt részére, melyet egy újabb módosítás
követett. A 69-es kérelem aláírása után 2019.12.31-én benyújtásra került az NHKV felé, jóváhagyása
2020.01.14-én megtörtént. A jóváhagyott 69-es kérelem alapján az MT 2020.01.22-én elkészítésre
került, az Irányító Hatóság részére 2020.02.14-én benyújtásra került. Az eszközspecifikációk alapján
a 69-es kérelem újbóli benyújtása volt szükséges, mely 2020.07.15-én megtörtént. A szakpolitika
felől 2020.07.28-án tisztázó kérdés érkezett, melyre a válasz 2020.07.30-án megadásra került. Az IH
álláspontja alapján műszaki tartalom csökkentése volt szükséges (mobil rosta, utóaprító), melynek
kapcsán személyes egyeztetés került megtartásra 2020.09.03-án. Ennek értelmében a két kikerülő
tétel értékében az egyéb gépek között egy 40 tonnás rezgőtalpas kompaktor kerülne beszerzésre,
valamint a járművek közé újabb háromtengelyes járművek kerültek a műszaki tartalomba.
2020.07.23-án az NHKV által elfogadásra került a módosított rendszerelem fejlesztési kérelem, majd
- szakpolitika általi javaslatok mentén történő - ismételt módosításának elfogadása 2020.09.17-én
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megtörtént. 2020.10.05-én benyújtásra került a módosított MT-hez kapcsolódó TSz módosítás
2020.11.11-én hatályba lépett.
Eszközspecifikáció készítése
Az eszközspecifikáció elkészítésére irányuló megbízási szerződés 2018.10.08-án került megkötésre
az NFP Nonprofit Kft. és az Adept Enviro Kft között, nettó 12.390.000 Ft értékben.
2020.01.15-én megtörtént a Vállalkozó tájékoztatása a 69-es kérelem NHKV Zrt. általi
jóváhagyásáról, így a vállalkozó szerződés szerinti teljesítési határideje 2020.02.29. volt. A műszaki
tartalom vonatkozásában 2020.02.28-án személyes egyeztetés került megtartásra a Társulás, az MT
készítő, az eszközspecifikáció-, valamint a III-V. kötet készítőjének részvételével, melynek során
pontosításra került a műszaki tartalom. Az átdolgozott eszközspecifikációt a Végső Kedvezményezett
2020.04.14-én jóváhagyta.
Jármű:
A jármű közbeszerzési eljárás minőségbiztosítás indítása 2020.10.21-én megtörtént. Az IH
2021.02.01-jén megküldte a támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú
ellenőrzésről a nyilatkozatot. A közbeszerzési szaktanácsadó a KFF közbeszerzési, jogi
minőségellenőrzést megindította. A KFF 2021.02.24-én megküldte a feltétellel támogató tartalmú
eljárás megindítására vonatkozó tanúsítványt.
A Végső Kedvezményezett 2021.06.01. napján kelt levelében kérte a műszaki tartalom módosítását.
A beszerezni tervezett járművek esetében szükségesnek tartja a Társulás az Üzemeltetővel is
egyeztetettek alapján, hogy a nagyobb teljesítményű járművek hordozójárművei egységes
szerkezettel kerüljenek kialakításra. A nagy-teherautók esetében a lakosság felé egységes képet kíván
a Társulás mutatni, valamint a járművek használata során fontos szempont, hogy a sofőrök kellő
rugalmassággal, tetszőlegesen tudják napi szinten használni a járműveket. A jelenlegi piaci
helyzetben, és megnövekedett közfeladat ellátás tekintetében elengedhetetlen, hogy a sofőr
állománynak ne legyen szükséges összetett betanítási feladatok elsajátítása, új kollégák felvétele
esetén sem, ezzel biztosítva a járművek gyors használatbavételét, és feladatok ütemezett
végrehajtását.
A Társulás kérte az NFP Nonprofit Kft-t, hogy a tervezett jármű beszerzés során, a 4x4-es meghajtású
dobozos jármű kivételével, minden jármű esetében a hordozójármű gyártmánya azonos legyen.
Ennek alapján NFP Nonprofit Kft.-t, felkérte a Tervezőt a járműspecifikáció felülvizsgálatra,
átdolgozására 2021.06.11-i határidővel. 2021.06.11-én Tervező megküldte a módosított műszaki
tartalmat, melyet Végső Kedvezményezett 2021.06.23-án jóváhagyott.
A műszaki tartalmi módosítással az eljárás ismételt minőségellenőrzésének lefolytatása válik
szükségessé. A közbeszerzési dokumentáció átdolgozása a módosítások mentén folyamatban van.
Az indikatív árajánlatok ismételt bekérése is szükséges. A Tervező 2021.09.02-én ismét megküldte a
gazdasági szereplők részére az indikatív árajánlatok bekérésére vonatkozó felkérést.
Edényzet:
Az edényzetek beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 2021.03.09-én került megindításra.
2021.04.26-án megtörtént a bontás, 3 db ajánlat érkezett be. A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
igazolások benyújtására a felhívás 2021.06.29-én kiküldésre került, 2021.07.06. 16.00 órai
határidővel. A beérkezett igazolások és leszállított mintaedények ellenőrzése megtörtént, a
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jegyzőkönyveket és fotódokumentációt 2021.07.29-én megküldte a Műszaki szakértő. A
Közbeszerzési Szaktanácsadó hiánypótlást írt ki 2021.08.04-én 2021.08.11-i határidővel.
A határidőben beérkezett hiánypótlást megvizsgálta Közbeszerzési Szaktanácsadó, megfelelőnek
találta. A záró Bíráló Bizottsági dokumentumok 2021.08.18-án aláírásra kerültek. A KFF részéről
2021.09.01-jén hiánypótlási felhívás érkezett, melyre a válaszok 2021.09.02-án feltöltésre kerültek a
KFF szabályossági tanúsítvány kiállításához.
Az eljárás esetében az ajánlati kötöttség ismételt meghosszabbítása szükséges (120 napon túli).
A Kbt. 54. § (7) bekezdése szerint:
„Az ajánlattevők eljárást lezáró döntésről való értesítését megelőzően az ajánlati kötöttség kilencven
napot – építési beruházás esetén, valamint ha a közbeszerzési eljárást jogszabályban előírt folyamatba
épített ellenőrzés mellett folytatják le, százhúsz napot – meghaladó időszakra vonatkozó további
fenntartására irányuló felhívás esetén azonban az ajánlatkérő nem kérheti a biztosíték fenntartását.
Ebben az esetben a kilencven, illetve százhúsz nap leteltét követő tíz napon belül köteles az
ajánlatkérő – a (6) bekezdés alkalmazása nélkül – a biztosítékot visszafizetni az ajánlattevők részére.”
A fentebb leírtakra tekintettel a biztosítékot az Unischo Kereskedelmi Kft. részére 2021.08.24. napját
követő 10 napon belül szükséges visszautalni.
Egyéb gépek:
Az indikatív ajánlatok a gépek tekintetében 2020.06.16-án megérkeztek. A csurgalékvíz tisztító
mégis az egyéb gépek között fog szerepelni, ezért erre vonatkozóan szükséges indikatív ajánlatok
bekérése. A specifikáció módosításra került, azonban a műszaki tartalom az IH állásfoglalásának
okán felülvizsgálata került, egy 40 tonnás kompaktor kerül a beszerzendő eszközök közé, melyre
ugyancsak szükséges indikatív ajánlatok bekérése.

Kivitelezés
A kivitelezési közbeszerzési dokumentáció III-V kötetének elkészítésére irányuló megbízási
szerződés 2018.10.05-én került megkötésre az NFP Nonprofit Kft. és az AQUAREA Mérnöki
Vállalkozási és Szolgáltató Kft között, nettó 13.800.000 Ft értékben. A 2020.09.10-én megküldött,
végleges dokumentációt a mérnök és a Társulás jóváhagyta. Az eljárás minőségbiztosítása
2020.10.08-án megindításra került. Az eljárás megindítására vonatkozó támogató tartalmú
tanúsítványt 2020.12.17-én megküldte a KFF.
Az eljárás 2021.01.12-én megindításra került. Kiegészítő tájékoztatások érkeztek 2021.01.28-án,
2021.02.01-jén és 2021.02.08-án, 2021.02.19-én, 2021.02.23-án, 2021.02.25-én és 2021.03.08-án.
A beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre a válaszok és a módosított dokumentumok 2021.03.23án kiküldésre kerültek az EKR-ben.
2021.04.01-jén újabb kiegészítő tájékoztatás érkezett, melyre a válaszok és módosított közbeszerzési
dokumentumok 2021.04.06-án kerültek megküldésre. A Közbeszerzési Szaktanácsadó
kezdeményezte a korrigendum feladását és az ajánlattételi határidő 2021.04.19-re módosult. Az
ajánlattételi határidőig 3 db ajánlat érkezett be, melyek értékelése folyamatban van. 2021.05.05-én
hiánypótlási felhívás került kiküldésre ajánlattevők részére 2021.05.12-i határidővel. A beérkezett
hiánypótlásokat a tervező megfelelőnek találta. A közbeszerzési szaktanácsadó előterjesztését
megküldte 2021.05.21-én. A Kbt. 69 § (4) szerinti igazolások igazolások 2021.06.03-án beérkeztek
ajánlattevőtől. A záró bíráló bizottsági jegyzőkönyvek 2021.06.22-én aláírásra kerültek, a
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közbeszerzési szaktanácsadó kezdeményezte a KFF zárótanúsítvány kiállítását. A zárótanúsítvány
2021.06.29-én kiállításra került. A döntés 2021.07.05-én került aláírásra, és az összegzés kiküldésre
került. A szerződés adategyeztetése megtörtént, Vállalkozó megküldte a biztosítás tervezeteket,
melyet a Közbeszerzési Szaktanácsadó ellenőrizte. Az észrevételek alapján módosított biztosítás
tervezeteket várjuk Vállalkozótól. Tekintettel arra, hogy az összegezés kiküldésével
meghosszabbított ajánlati kötöttség lejár, a kötöttség fenntartására a konszenzusos felkérés kiküldésre
került az ajánlattevők részére 2021.08.31-én.
Műszaki szakértő
A tevékenységre vonatkozó vállalkozási szerződés aláírása 2020.05.18-án megtörtént az NFP
Nonprofit Kft és a Hojsza’99 Kft között, nettó 14 930 000 Ft értékben. A szerződés 2020.09.23-án
hatályba lépett. Teljesítés még nem történt.
Műszaki ellenőr
A műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan 2020.05.12-én aláírásra került a megbízási
szerződés az Envecon Kft-vel, nettó 12 500 000 Ft + ÁFA értékben, hatályba lépése az aláírás napján
megtörtént. Teljesítés még nem történt.
PR és nyilvánosság
A PR feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés 2018.03.12-én került megkötésre az Társulás
és a HDR Invest Kft között, nettó 14.299.000 Ft értékben. A szerződés a felek aláírásának napján
lépett hatályba.
A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök a következők.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikációs (cselekvési) terv készítése
Nyomtatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése
A kedvezményezett internetes honlapján projekt-aloldal létrehozása és folyamatos
működtetése, frissítése
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
Sajtónyilvános projektnyitó rendezvény szervezése
A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése
Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan (2 alkalommal)
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
A beruházás 2. helyszínére (Tura) vonatkozóan a „C” tábla kihelyezése
A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése
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2021.09.02-ig elvégzett feladatok:
•
•
•
•
•
•
•
•

A Kommunikációs (cselekvési) terv a Végső Kedvezményezettel történt egyeztetés szerint
elkészítésre került, melyet az Irányító Hatóság 2018.08.03-án fogadott el.
A beruházás helyszínén kihelyezésre került a "B" típusú tábla elkészült az Irányító Hatóság
2018.09.06-án történt jóváhagyása alapján.
Három alkalommal szórólapok kerültek terjesztésre a lakosság részére.
2018.11.08-án megrendezésre került a projekthez kapcsolódó nyitó rendezvény.
2018.11.08-án sajtómegjelenések történtek online médiákban.
A „B” típusú tábláról, valamint a nyitórendezvényről fotódokumentáció készült.
Létrehozásra került a projekt aloldal: http://kehopzagyvakornyekitarsulas.hered.hu/
A beruházás 2. helyszínére vonatkozóan a „C” tábla IH általi jóváhagyása megtörtént, jelenleg
folyamatban a tábla készítése, és helyszínen való kihelyezése.

Ezúton jelezzük, hogy a Végső Kedvezményezettek a projektről információkat találnak az NFP
Nonprofit Kft. honlapján (http://projektek.nfp.hu/map), valamint az androidos telefon készülékek
esetében a Play Áruházban elérhető „NFP Projektek” című applikáció letöltésével és használatával
is, melyek adattartalma folyamatosan frissül.”
Szemléletformálás
Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben
rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal
(NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás
biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát.
Az NKOH döntéséről szóló értés 2020.01.20-án a központi felületükön keresztül megérkezett.
Döntésük, hogy a kommunikációs beszerzés megvalósításához annak Hivatal általi lefolytatásával
hozzájárul. További teendőkről még várja az NKOH tájékoztatását az NFP.
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