
Izsák Város Polgármesterétől. 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

a Képviselő-testület 2018. február 27-én tartandó  ülésére. 

 

 

Tárgy: Közép-és Kelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és –kezelési fejlesztés 5 

(KKMO 5) projekt konzorciumi együttműködési megállapodás másodikmódosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft képviselője a tegnapi napon küldte meg 

részünkre az előterjesztés mellékletét képező megállapodás módosítását.  

 

A megállapodás módosítása Jászfényszaru és Pusztamonostor vonatkozásában kötendő 

kivitelezésre irányuló szerződés kapcsán benyújtott összköltség növelési kérelem miatt vált 

szükségessé. 

 

A megállapodásban az építési költségek megbontása a kivitelező által megadott 

településenkénti költségkalkulációnak megfelelő, a kivitelezés minden településen az 

Önkormányzat által jóváhagyott műszaki tartalommal valósul meg. 

 

Izsák település vonatkozásában a változások a következők: 

 

__________________________________________________________________________ 

Költségek megnevezése                              elszámolható költség                             változás 

                                                           előző változat        jelenlegi változat 

__________________________________________________________________________ 

Építés/terület előkészítés                   413.339.902 Ft        367.527.814 Ft         -45.812.088 Ft 

Egyéb szolgáltatás 

(PR és nyilvánosság                               2.223.559 Ft            2.223.559 Ft                          0 Ft          

__________________________________________________________________________ 

Összesen:                                           415.563.461 Ft        369.751.373 Ft         -45.812.088Ft 

 

Ennek megfelelőn módosult a támogatási összeg is. 

 

__________________________________________________________________________                                                                     

Költségek megnevezése                             elszámolható költség                              változás 

                                                           előző változat       jelenlegi változat 

__________________________________________________________________________ 

Építés/ terület előkészítés                  375.292.807 Ft        367.732.488 Ft          - 7.560.319 Ft 

Egyéb szolgáltatás 

(PR és nyilvánosság)                             2.018.885 Ft            2.018.885 Ft                          0 Ft       

__________________________________________________________________________ 

Összesen:                                           377.311.692 Ft        335.716.513 Ft          - 7.560.319 Ft 

 

A támogatási arány: 90,795204 % nem változott. Az önerő mértéke a korábbi 38.251.769 Ft-

ról  34.034.860 Ft-ra csökkent. 
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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. 

 

A 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, 2018.február 21. 

 

                                                                                                   (: 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 Kelet- 

Magyarországi szennyvíz- elvezetési és – kezelési fejlesztés 5.” projekt megvalósítása 

megkötött konzorciumi együttműködési megállapodás 2. 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: 2018. március 5. 

 Felelős Mondok József polgármester 

 


