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Előterjesztés 

 
A „Népi építészeti emlékek helyreállítása” pályázatról 

  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/2017. (IX. 28.) számú 
határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Lechner Tudásközpont által 
meghirdetett „Népi építészeti emlékek helyreállítása” témában a Biatorbágy Nagy u. 31. sz. 
alatti „Bábosház” rekonstrukciójára. A pályázati döntés értelmében 18.000.000 Ft-os 
támogatásban részesült a pályázat. 

Biatorbágy Város Önkormányzata 31/2018.(II.14.) határozatának megfelelően a „Népi 
építészeti emlékek helyreállítása – Biatorbágy, Nagy utca 31. alatti ingatlan (Bábosház) 
felújítási munkáinak kivitelezése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás került kiírásra, és a 
határozatban megjelölt 5 szervezetnek az ajánlati felhívás kiküldésre került. 
 
A Képviselő-testület a 93/2018 (III. 29.) határozatával a közbeszerzési eljárást, mivel az 
ajánlatok ellenértéke a rendelkezésre álló fedezettet meghaladta, a Kbt. 75.§ (2) bekezdés 
b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította. 
 
A Támogatási Szerződés szerint a támogatás felhasználásának (fizikai megvalósítás) 
határideje: 2018. május 31. napja. 
Ez a közeli határidő már nem teszi lehetővé újabb közbeszerzési eljárás kiírását, 
lebonyolítását, és a kivitelezést. 
Ezért a pályázattól, a Támogatási Szerződés VI. fejezetben foglaltak alapján Biatorbágy 
Város Önkormányzata kéri a Támogatótól a szerződéstől való elállás lehetőségét 
biztosítani. 

 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő testületet, hogy hozza meg döntését. 

 
Biatorbágy, 2018. április 20.  
 
  
                                          Tisztelettel: 
  
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 
 
Összeállította: dr. Szabó Ferenc aljegyző 

http://www.biatorbagy.hu/


Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő - testületének 
 

…/2018. (IV. 26.) számú önkormányzati határozata 
 

A „Népi építészeti emlékek helyreállítása” pályázatról 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. visszavonja a 200/2017. (IX. 28.), és a 279/2017. (XII. 14.) számú határozatait, 
2. a támogatást nem kívánja igénybe venni, 
3. a Lecner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társasággal megkötött Támogatási Szerződéstől, a szerződés VI. 
fejezete 30. pont j) pontja alapján kéri az elállást, mivel a támogatott tevékenység 
megvalósítása tartós akadályba ütközik.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Kabinet 


