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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  

 

 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:  

  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Belügyminisztérium 2018-ban jóváhagyta Pilisborosjenő község csatlakozását a fővárosi 

szennyvíz agglomerációhoz. A Kormány az 1273/2019. (V.14.) határozatával  döntött a KEHOP 

éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 

módosításáról, amellyel biztosítja a 2023. év végi határidőre megvalósítandó szennyvizes 

derogációs projektek támogatását. A 1273/2019 (V.14.) Kormány határozat 1. sz. mellékletében a 

KEHOP 2.2.2-15-2016-00125 projekt támogatási összegét (259.999.999 Ft.) 1.500.000.000 Ft.-tal 

megemelte (1.759.999.999 Ft.) 

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007 -

2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt 

beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, 

a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. 

(XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (1) pontja kimondja, hogy a 2014-2020 programozási időszakban 

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére 

finanszírozott, derogációs és nem derogációs, projektek esetén a Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint konzorciumvezetővel kell 

megkötni a támogatási szerződést. 

 

A jelenleg érvényes támogatási szerződésünk a kormányrendelet szerint készült így a támogató a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok 

Irányító Hatósága, a kedvezményezett pedig a Pilisborosjenő Önkormányzata és a Nemzeti 

Fejlesztési Programiroda Kft.  

 

Legutolsó információnk szerint a Kormány módosította 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletet, 

nem lesz kötelező szerződési partner a Nemzeti Fejlesztési Programiroda, a támogatottak 

szabadon dönthetnek a projektben részt vevő szervezetekről. A rendelet pár  nap múlva Magyar 

Közlönyben is meg fog jelenni. 

 

Önkormányzatunk az információ birtokában előzetesen lebonyolított egy feltételes beszerzési 

eljárást a projektmenedzser szerv kiválasztására – amelyre az ENVIRODUNA Beruházás 

Előkészítő Kft. nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot. 

A Magyar Közlöny megjelenésével a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet hatályossá válik, így a 

beszerzési eljárásunkban jogszerűen eredményt tudunk hirdetni és a támogatási szerződés 

módosítására is lehetőség nyílik. Ennek értelmében a Nemzeti Fejlesztési Programiroda a 

szerződésből kikerül és helyette az ENVIRODUNA Kft, mint projektmenedzser léphet be. 

Amint ez megtörténik, a projektmenedzser szakmai segítségével tervezési közbeszerzést kell kiírni 

Pilisborosjenő csatornahálózatának bővítésére és csatlakozására a fővárosi szennyvíz 

agglomerációhoz, vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációjának elkészítésére, valamint a 

meglévő szennyvíztisztító telep vízjogi engedélyes bontási tervének elkészítésére. 

Ebben az esetben is több közbeszerzési tanácsadóval egyeztettünk, jelenleg úgy tűnik, hogy két – 

uniós eljárásokban is jártas, több évtizedes közbeszerzési gyakorlattal rendelkező - ügyvédi iroda 

közös lebonyolításában 1.350.000 Ft bekerülési összegből le tudja bonyolítani eljárásunkat. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolómat fogadja le. 

 

 



Határozati javaslat: 

Pilisborosjenő Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros Önkormányzata és 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata szennyvízelvezetési és tisztítási beruházásának 

megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Pilisborosjenő, 2020. szeptember 14. 

 

 

 

 

Tömöri Balázs 

Polgármester 

 


