Izsák Város Polgármesterétől.
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. szeptember 19-én tartandó ülésére.
Tárgy: Közép-és Kelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és –kezelési fejlesztés 5
(KKMO 5) projekt konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A bővült társulási megállapodást 2016. október 25-én megtartott rendkívüli ülésen fogadta el
a Képviselő-testület.
I.
A KEHOP-2.2.1-15-2015-00002 Konzorcium az „ Izsák és Térsége szennyvízberuházása”
projekt megvalósítására jött létre, mely Izsák gesztorságával Ágasegyháza és Orgovány
településeket érintette.
A kapcsolódó döntést a Képviselő-testület korábban már meghozta 44/2015.(05.05.) számú
határozatával.:
„Izsák Város Önkormányzat Képviselő –testület úgy dönt, hogy az „Izsák és térsége
szennyvízberuházás”szennyvízelvezetési és- tisztítási program megvalósítása érdekében
jelen határozat melléklete szerint Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt az NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.
A Képviselő-testület felhatalmazza Mondok József polgármestert a mellékelt Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás aláírására, egyben a képviselő testület felhatalmazza a
polgármestert arra, hogy a projekttel kapcsolatos bármely releváns dokumentumot a
későbbiek folyamán önállóan elfogadja, aláírja. Az esetleges változásokról a Képviselőtestületet tájékoztatni kell. Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős Mondok József
polgármester.”
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1084/2016.(II.29.() Korm. határozat módosításra került 2016. október
14-től és a projekt elnevezése „ Közép- és Kelet- Magyarországi szennyvíz- elvezetési és
kezelési fejlesztés 5.”-re módosult.
Ez alapvetően a projektben résztvevő települések számának növekedésével (Kenderes város,
Jászfényszarú város, Pusztamonostor község és Tápiószőlős község), valamint a projekt
költségének változásával jár együtt, ami 4.132.604.515 Ft ( korábban: 530.722.786 Ft)
II.
A projektben az ajánlatkérési dokumentáció összeállítása során készült tervezői
költségbecslés megállapította, hogy a Támogatási szerződésben rögzített Építési
költségsoron szereplő összeg nem elegendő az elvégzendő műszaki tartalmak piaci árnak
megfelelő kivitelezésére, ezért összköltség növelő kérelmet nyújtottak be a támogatási
összeg megnövelésére az Irányító Hatóság felé.

-2A Kormány 1537/2017.(VIII.14.) Korm. számú határozatában elfogadta az
összköltségnövelési kérelmet. A megnövelt támogatás összege: 5.425.504.343 Ft, a
megnövelt önerő mértéke: 550.036.329,-Ft.
Az összeköltségnövelés elfogadása miatt szükséges volt a Támogatási szerződés módosítása,
melyben már a megemelt összegek szerepelnek ( 3. számú módosítás). A Támogatási
szerződéssel összefüggésben szükséges a Konzorciumi megállapodás módosítása is, így
most annak aláírásához kell felhatalmazást adni a Polgármester Úr részére, bár álláspontom
szerint a bevezetőben idézett döntés alapján ezt megtehetné.
Az építési közbeszerzési eljárás során a versenyújranyitás 2017. július 14-én megtörtént.
Mivel Jászfényszaru és Pusztamonostor műszaki tartalmát kiemelve, csak Izsák
agglomeráció, kenderes és Tápiószőlős egyeztetett műszaki tartalmára ment ki a felhívás. Az
ajánlatok bontása 2017. augusztus 3-án megtörtént., jelenleg az árajánlatok értékelése folyik.
III.
Izsák település vonatkozásában a változások a következők:
__________________________________________________________________________
Költségek megnevezése
elszámolható költség
változás
előző változat
jelenlegi változat
__________________________________________________________________________
Építés/terület előkészítés
310.450.336 Ft
413.339.902 Ft
102.889.566 Ft
Egyéb szolgáltatás
(PR és nyilvánosság
1.739.997 Ft
2.223.559 Ft
483.562 Ft
0 Ft
__________________________________________________________________________
Összesen:
312.190.333 Ft
415.563.461 Ft
103.373.128 Ft
Ennek megfelelőn módosult a támogatási összeg is.
__________________________________________________________________________
Költségek megnevezése
elszámolható költség
változás
előző változat
jelenlegi változat
__________________________________________________________________________
Építés/ terület előkészítés
293.401.801 Ft
375.292.807 Ft
81.891.006 Ft
Egyéb szolgáltatás
(PR és nyilvánosság)
1.644.444 Ft
2.018.885 Ft
374.441 Ft
0 Ft
__________________________________________________________________________
Összesen:
295.046.245 Ft
377.311.692 Ft
82.265.447 Ft
A támogatási arány: 94,5084 % nem változott. Az önerő mértéke a korábbi 17.144.088 Ftról 38.251.769 Ft-ra módosult.
Az önerő biztosítása az Uniós fejlesztési fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok
felhasználásának rendjéről szóló 549/2013.(XII.30.) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdés,
valamint a 23.§ (4) bekezdése, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016.(II.29.) Korm.
határozat 2. számú melléklete alapján történik. A 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 77.§ (3a)
bekezdése értelmében arról a Tagok külön nyilatkozatot nem állítanak ki.

-3A Konzorcium vezető a továbbiakban is a NFP Nemzeti fejlesztési Programiroda Nonprofit
Kft. A fentieket túlmenően a megállapodás szövege nem változik.
Tisztelt Képviselő-testület!
Javasolom a határozat-tervezet elfogadását.
I z s á k, 2017. szeptember 15.
(: Mondok József:)
polgármester
Határozat-tervezet:
„Izsák Város Önkormányzat Képviselő –testület felhatalmazza Mondok József polgármestert,
hogy a KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosítóval rendelkező a „ Közép- és KeletMagyarországi szennyvíz- elvezetési és – kezelési fejlesztés 5.” projekt megvalósítása
megkötött konzorciumi együttműködési megállapodás 1. számú módosítását – a Környezeti
és Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatásban részesített
szennyvízelvezetési és tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség- javító beruházások
megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására - aláírja.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos.
Felelős Mondok József polgármester

