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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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 alapján az 

önkormányzat szennyvízberuházását kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel 

(továbbiakban: NFP Kft.) konzorciumban valósíthatja meg. 

 

A Kormány 1560/2016. (X.13.) Korm. határozatával a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016.(II.29.) Korm. határozatot módosította. Ez a 

technikai módosítás érinti a „Szennyvízhálózat bővítése Polgáron” tárgyú projektet is, amely szerint a 

továbbiakban a KEHOP-2.2.1 konstrukció keretében az „Északkelet- Magyarországi szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 3. (ÉKMO 3)” projekt megnevezés alatt fog megvalósulni. Az összevonás feltétele volt egy 

új, közös (NFP Kft., Egyek, Nagyrábé, Polgár, Görbeháza) konzorciumi együttműködési megállapodás 

megkötése, melyet a Képviselő-testület a 133/2016.(X.20.) számú határozatával jóváhagyott. 

 

Az NFP Kft. a beruházáshoz szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatta, mely eredményeként az összköltség 

növekedett. A Magyarország Kormánya az összköltség növekedést támogatja és jóváhagyta, ezért kérte az 

Irányító Hatóság a konzorciumi együttműködési megállapodás módosítását. 

 

Az NFP Kft. megküldte a konzorciumi együttműködési megállapodás tervezetét, mely az előterjesztés 

mellékletét képezi. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Polgár, 2017. december 4. 

 

      Tisztelettel: 

          Tóth József 

          polgármester 

 

  



 

 

Határozati javaslat 

…./2017 (….) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Javaslat az „Északkelet Magyarországi 

szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3. (ÉKMO 3) tárgyú projekt megvalósítása érdekében megkötött 

konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékleteként csatolt 

konzorciumi együttműködési megállapodás tervezetét jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 


