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Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

DMegfelelö rész X-szel kitöltendő.
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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofít Korlátolt Felelősségű Társaság (a
továbbiakban: NFP), mint konzorciumvezetö megküldte a , ^udapest Főváros és

Pilisborosjenö Község Önkormányzatai közös derogációs szennyvíz-elvezetési projektje"
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3. számú módosítását egységes szerkezetben a
Kömyezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatásban részesített
szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-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.

Átvizsgálva tervezet megállapítiiató, hogy Pilisborosjenő Önkormányzatára többlet terhet ró
mivel a támogatás összege jelentősen emelkedett. Ezzel kapcsolatban további tájékoztatást
kértünk a Nemzeti Fejlesztési Programirodától.

Üj elem, hogy Uröm község már tagja a megállapodásnak.

Az NFP tájékoztatása szerint jelen tervezetben az építési költségsorok az előzetes tervezői
költségbecslés alapján kerültek meghatározásra.

Üröm Község Önkormányzata tekintetében a PR költségsor a 0,5%-os százalékos korlát
figyelembevételével került meghatározásra. Az építés költségsorokon szereplő összegek az
építési beruházás megvalósítására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás nyertes
ajánlattevojének ajánlati ára alapján a későbbiekben módosításra kerülnek.

Az ingatlan költségsorok - a nyertes ajánlati ár létesítményelemekre vonatkozó arányával
összhangban - a közbeszerzési eljárást követöen módosításra kerülnek.

Az előterjesztés mellékleteként megküldöm az eredeti konzorciumi szerződést és annak az 1
és 2. sz. módosítását is.

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

Pilisborosjenő, 2022. március 8.
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Tömöri Balázs

polgánnester

1. sz. melléklet: K.onzorciumi szerződés

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

3. sz. melléklet: Konzorciumi szerződés 2. sz. módosításijavaslata
4. sz. melléklet: Konzorciumi szerződés 3. sz. módosítási javaslata
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HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. Pílisborosjenö, Budapest és Nemzeti Fejlesztési Programiroda közötti Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás 3. számú - jelen előterjesztés mellékleteként becsatolt -
módosítását az alábbi kikötésekkel fogadja el:

2. A fentiek teljesülését követően felhatalmazza a Polgánnestert, a szerződés aláírására.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: folyamatos




