ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2019. április 24-i ülésére
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
A napirendet tárgyaló ülés:
Előterjesztő:
Az előterjesztést készítette:
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:
A szavazás módja:

2019. április 24.
Képviselő-testület
Kmetty Károly polgármester
Juhász Bálint pályázati referens
nyílt / zárt
rendes / rendkívüli
egyszerű / minősített
nyílt / titkos

A tárgyalandó témakör tárgya:
Döntés többlettámogatási kérelem benyújtásáról és a megvalósításhoz szükséges önerő
biztosításáról
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nemzetgazdasági Minisztérium a 1295/2016. (VI.13.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban
2018. augusztusában meghirdette a „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” című pályázati
kiírást.
A „PM_PIAC_2018 – Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” című pályázatra benyújtott
PM_PIAC_2018/1 azonosító számú pályázatunk 2019. március 13-án született miniszteri döntés értelmében 135 000 000 Ft. vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt keretében kizárólagos
önkormányzati tulajdonú ingatlanon egy helyi termelői piac kerülne kialakításra.
Őrbottyán Város Önkormányzata a projekt építési tevékenységéhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás
lefolytatását megelőzően piackutatási céllal ajánlatkérést folytatott le a pályázathoz is csatolt műszaki
dokumentáció alapján. Az ajánlatkérésre összesen az alábbi 3 ajánlat érkezett:
Ajánlattevő megnevezése
Épkomplex Kft.
Trend Építő Zrt.
Bólem Építőipari Kft.

Bruttó ajánlati ár
156 170 594 Ft.
157 422 685 Ft.
158 688 302 Ft.

A helyi termelői piac építésének, kialakításának elszámolható költsége a pályázat mellékletét képező
tervezői költségvetés alapján került meghatározásra. A pályázatra előkészített műszaki/tervezői dokumentáció és költségvetés alapján az építés becsült értéke és az erre rendelkezésre álló, elszámolható bruttó forrás 135 121 950 Ft. A legalacsonyabb ajánlati ár és az építésére elszámolható bruttó
költség közötti költségnövekmény pontos összege: bruttó 21 048 644 Ft. Az önerő növekedése az
önkormányzat saját hibáján kívüli okból, elsősorban az építőipari árak jelentős emelkedése miatt következett be.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2018. (VIII. 24.) határozatában döntést
hozott, hogy pályázatot nyújt be „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” című pályázati kiírásra. Továbbá a megvalósításhoz biztosítandó saját erőt Őrbottyán Város Önkormányzat környezetvédelmi alapjának terhére 15.000.000 forint összegben biztosítja.
A pénzügyminiszter 2019. március 13-án elfogadta a Pest megyei célzott pénzügyi támogatás felhasználásának eljárásrendjének módosítását, mely tartalmazza a célzott pénzügyi támogatás keretének terhére támogatott projektek számára megítélhető többletforrás igénylésének kereteit. Ennek keretében lehetőség nyílik Őrbottyán Város Önkormányzata számára, hogy a megnövekedett önerő
miatt többlettámogatási kérelmet nyújtson be a Pénzügyminisztérium részére. A többlettámogatási
igény nem haladhatja meg az eredetileg megítélt támogatás 15%-át, továbbá a teljes költségnövekmény tekintetében szükséges a pályázati kiírásban leírt önerő biztosítása is, amely 10%.
A fentiek alapján Őrbottyán Város Önkormányzata a PM_PIAC_2018/1 azonosító számú pályázat
kapcsán az alábbi többlet költségvetési támogatási igényét kívánja benyújtani a támogató felé:
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Rendelkezésre álló elszámolható bruttó költség
a projekt építési tevékenységére
Rendelkezésre álló ajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű bruttó ajánlati ár
Költségnövekmény pontos összege
Többlettámogatási igény
Saját forrás összege

135 121 950 Ft.
156 170 594 Ft.
21 048 644 Ft.
18 943 780 Ft.
2 104 864 Ft.

A teljes bruttó költségnövekmény összege 21.048.644 Ft. Az igényelhető maximális támogatás mértéke a költségnövekmény 90%-a, azaz 18.943.780 Ft. A vállalandó önerő minimális költsége a költségnövekmény 10%-a, azaz 2.104.864 Ft.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2018. (VIII. 24.) határozatában döntést
hozott, hogy pályázatot nyújt be „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” című pályázati kiírásra. Továbbá a megvalósításhoz biztosítandó saját erőt Őrbottyán Város Önkormányzat környezetvédelmi alapjának terhére 15.000.000 forint összegben biztosítja.
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
A pályázati kiírás szerint
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
A pályázati önrész Őrbottyán Város Önkormányzat a beruházási kiadások előirányzat terhére biztosítható.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.
6. HATÁROZAT-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…../2019. (IV. 24.) határozata a
PM_PIAC_2018/1 azonosító számú támogatott pályázathoz kapcsolódó többlettámogatási
igény benyújtásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2018. (VIII. 24.) határozatában döntést
hozott, hogy pályázatot nyújt be „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” című pályázati kiírásra. Továbbá a megvalósításhoz biztosítandó saját erőt Őrbottyán Város Önkormányzat környezetvédelmi alapjának terhére 15.000.000 forint összegben biztosítja. A beérkezett ajánlatok alapján, a
megnövekedett építőipari árak miatt Őrbottyán Város Önkormányzata a PM_PIAC_2018/1 azonosító
számú pályázat kapcsán az alábbi többlet költségvetési támogatási igényét kívánja benyújtani a támogató felé:
Rendelkezésre álló elszámolható bruttó költség a projekt építési tevékenységére
Rendelkezésre álló ajánlatok alapján a legalacsonyabb
összegű bruttó ajánlati ár
Költségnövekmény pontos összege
Többlettámogatási igény
Saját forrás összege

135 121 950 Ft.
156 170 594 Ft.
21 048 644 Ft.
18 943 780 Ft.
2 104 864 Ft.

Beruházással érintett ingatlan címe és helyrajzi száma:
2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 185. (hrsz: 848/13)
A teljes bruttó költségnövekmény összege 21.048.644 Ft. Az igényelhető maximális támogatás mértéke a költségnövekmény 90%-a, azaz 18.943.780 Ft. A vállalandó önerő minimális költsége a költségnövekmény 10%-a, azaz 2.104.864 Ft. A biztosítandó saját erőt Őrbottyán Város Önkormányzata a
beruházási kiadások előirányzat terhére 2.104.864 forint összegben biztosítja.

Őrbottyán, 2019. április 9.
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