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Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. számú módosítása elfogadására
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Készítette: dr. Horti Istvánjegyzö

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Fenntartható fejlödés és
településfejlesztési Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minösített

normatív

hatósági
X egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyHt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

DMegfelelő rész X-szel kitöltendő.



TISZTELT KÉPVISELÖ-TESTÜLET!

A NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelösségű Társaság (a
továbbiakban: NFP), mint konzorciiunvezető megküldte a ^udapest Főváros és
Pilisborosjenő Község Önkormányzatai közös derogációs szennyviz-elvezetési projektje"
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. számú módosítását egységes szerkezetben a
Kömyezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatásban részesített
szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminöség-javító beruházások
megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására.

A módosítási javaslatot a Fővárosi Önkormányzat már véleményezte, javaslatai a tervezetbe
bekerültek, tudomásunk szerint a hónap végén a Fővárosi Közgyűlés is tárgyalja.

Áhdzsgálva tervezet megállapítható, hogy Pilisborosjenő Önkonnányzatára nem ró többlet
terhet és a támogatás összege nem változott.

Hátránya, hogy Uröm továbbra sem szerepel beime semmilyen módon. Az NFP úgy
tájékoztatott minket, hogy ennek oka, hogy Uröm község a 2021-es EFK-ban jelenleg nem
szerepel, így a mellékelt 2. sz. módosítás szövegében sem szerepelhet. Az EFK módosítását az
NFP a Kormánynál kezdeményezte. Ha ez megtörténik, akkor a konzorciumi együttműködési
megállapodás újra módosításra kerül. En-ől rövidesen tárgyalást kezdeményeznek Uröm
polgánnesterével és kedvezö esetben Üröm is támogatott partner lesz a projektben.

Az előterjesztés mellékleteként megküldöm az eredeti konzorciumi szerzödést és annak az 1.
sz. módosítását is.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az abban foglaltakat
elfogadni szíveskedjen.

Pilisborosjenő, 2021. június 16.
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HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. Pilisborosjenö, Budapest és Nemzeti Fejlesztési Programiroda közötti Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás 2. számú - jelen előterjesztés mellékleteként becsatolt -
módosítását elfogadja.

2. Felhatalmazza a Polgármestert, a szerzödés aláírására.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: folyamatos

1. sz. melléklet: Konzorciumi szerzödés
2. sz. melléklet: Konzorciumi szerződés 1. sz. módosítása

3. sz. melléklet: Konzorcíumi szerződés 2. sz. módosításijavaslata




