ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2018. augusztus 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 típusa:
A szavazás módja:

2018. augusztus 24.
Képviselő-testület
Kmetty Károly polgármester
Juhász Bálint pályázati referens
nyílt / zárt
rendes / rendkívüli
egyszerű / minősített
nyílt / titkos

A tárgyalandó témakör tárgya:
Döntés a „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” című pályázat benyújtásáról
és a megvalósításhoz szükséges önerő biztosításáról
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pénzügyminisztérium a 1295/2016. (VI.13.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban meghirdette a „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” című pályázati kiírást. A pályázaton való
induláshoz és a megvalósításhoz szükséges önerő biztosításához a képviselő-testület döntése szükséges.
Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén
A pályázati kiírás szerint önállóan támogatható tevékenységek:
a) Fedett és fedetlen elárusítóhelyek, ennek keretében szabadtéri, fedetlen elárusítóhelyek, fedett (tetőszerkezettel ellátott) elárusítóhelyek, árusító pavilonok (áttelepíthető is) kialakítása,
építése, bővítése, felújítása, korszerűsítése.
b) Fedett, zárt árusító teret biztosító piac-épületek (vásárcsarnokok), ezek részeként működő üzlethelyiségek kialakítása, építése, bővítése, felújítása, korszerűsítése
c) A piaci szolgáltatásokhoz szükséges funkcionális helyiségek (pl. raktár, hűtőkamra, élelmiszerbiztonsági ellenőrzés, gomba-szakellenőr részére vizsgáló helyiség), üzemeltetési (pl. piacgondnokság) és szociális helyiségek (pl. nyilvános és személyzeti mosdók, illemhelyek) kialakítása, építése, bővítése, felújítása, korszerűsítése a fejlesztett piaci épületekben vagy önálló épületben elhelyezve
d) A piac működéséhez szükséges alapinfrastruktúra, ennek keretében közművek (pl.
villamosenergia- és vízellátáshoz szükséges hálózat, közvilágítás, szennyvízelvezetés, burkolatba épített víz- és villany csatlakozási pontok), közlekedési felületek (utak, járófelületek, biztonsági sávok, gépjármű parkoló, mozgóbolti árusításra alkalmas helyek) kiépítése, bővítése,
fejlesztése, felújítása, korszerűsítése a piac területén (a telekhatáron belül).
A pályázati kiírás szerint önállóan nem támogatható, kiegészítő tevékenységek:
a) a telekhatáron belüli fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, de a telekhatáron kívül megvalósuló közműfejlesztés
b) gépjárműparkoló kialakítása, fejlesztése a telekhatáron kívül
c) vagyonvédelmet célzó beruházás megvalósítása (pl. kerítés, kamerarendszer)
d) parkosítás, zöldterület fejlesztése, kialakítása a piac területén (a telekhatáron belül); e) használati térelemek (pl. pad, korlát, hulladékgyűjtő edény, kerékpártároló, kerékpártámasz) beszerzése, kialakítása a piac területén (a telekhatáron belül)
e) a piaci tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, mérlegelést, hűtést, tárolást, illetve a ki- és
berakodást segítő gépek, berendezések, eszközök beszerzése
f) megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a fejlesztés által érintett épület(ek) tekintetében; napkollektorok alkalmazása, napelemes rendszer kialakítása, kizárólag a
piac működtetéséhez szükséges energiaigény biztosítása érdekében a tervező által a műszaki leírásban meghatározott módon..
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A maximális támogatási igény pályázóként bruttó 150 millió forint. Őrbottyán adóerő-képessége
alapján a támogatás maximális mértéke 90%, az önerő 10%.
A pályázat 2018. augusztus 27. - szeptember 27. között elektronikusan adható be. A pályázati
igények nagyságrendjének és beérkezési ütemének függvényében a pályázat benyújtása felfüggesztésre kerül.
A fenitek alapján javasolt pályázati cél:
-

A projekt keretében a Rákóczi Ferenc utca 185. szám alatt található ingatlanon parkolók,
közlekedési felületek, fedett és fedetlen árusítóhelyek kerülnek kialakításra. A helyi védelem alatt álló épületekben pedig üzlethelységek, szociális és raktározási funkciók, valamint
üzemeltetési helységek kerülnek kialakításra, telken belüli parkosítással, zöldterület fejlesztéssel.

A teljes bruttó beruházási összköltség 150.000.000 Ft. Az igényelhető maximális támogatás mértéke a
fejlesztési költség 90%-a, azaz 135.000.000 Ft. A vállalandó önerő minimális költsége a fejlesztési
költség 10%-a, azaz 15.000.000 Ft.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
A pályázati kiírás szerint
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
A pályázati önrész Őrbottyán Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának terhére biztosítható.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
6. HATÁROZAT-TERVEZET
6.1
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…../2018. (VIII. 24.) határozata a „Helyi
piacok fejlesztése Pest megye területén” című pályázatról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a „Helyi
piacok fejlesztése Pest megye területén” című pályázati kiírásra.
Beruházással érintett ingatlan címe és helyrajzi száma:
2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 185. (hrsz: 848/13)
A biztosítandó 10% saját erőt Őrbottyán Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának terhére
15.000.000 forint összegben biztosítja.
6.2
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…../2018. (VIII. 24.) határozata a „Helyi
piacok fejlesztése Pest megye területén” című pályázatról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a „Helyi
piacok fejlesztése Pest megye területén” című pályázati kiírásra. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására.
Őrbottyán, 2018. augusztus 24.
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