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ELŐTERJESZTÉS 
 

A helyi piaccal kapcsolatos pályázaton való részvételről 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Pénzügyminisztérium nyílt pályázati felhívást tett közzé Helyi piacok fejlesztése (építése, 
korszerűsítése, felújítása) érdekében. 
 

I. A pályázat főbb paraméterei: 
 
1. Pénzügyi feltételek: 

a) Támogatás formája: vissza nem térítendő  
b) Támogatás mértéke:  

• 90%, amennyiben a település 2017. évi adóerő képessége 20.000 Ft./fő alatti 
• 80%, amennyiben a település 2017. évi adóerő képessége 20.001 – 50.000 

Ft./fő  
• 70%, amennyiben a település 2017. évi adóerő képessége 50.001 Ft./fő feletti 

 
c) Támogatás összege: új piac kialakítása esetén minimum 20 millió forint, maximum 

150 millió forint, meglévő piac fejlesztése esetén minimum 10 millió forint, maximum 
100 millió forint 

d) Kötelező saját forrás mértéke: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és 
igazolását a pályáztató előírja. 
 

2. Pályázók köre: 
Pályázatot kizárólag a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi 
LXIV. törvény 1/1. számú mellékletében felsorolt Budapesti Agglomerációhoz tartozó 
települések, kivéve Budapest, valamint a Pest megye területén található 10 ezer főnél 
népesebb települések önkormányzatai – Ráckeve kivételével kizárólag a település 
belterületére vonatkozóan – nyújthatnak be.  

• A fejlesztés tárgyát képező ingatlannak (ingatlanoknak) a Pályázó 100%-os 
tulajdonában per- és igénymentesnek kell lennie 

• Piac olyan területen alakítható ki és működtethető, amelyen a településrendezési terv 
a piactartást lehetővé teszi. 

• A piac működtetésére vonatkozóan a pályázathoz fenntartási és üzemeltetési tervet 
szükséges csatolni. 

 
3. Támogatható tevékenységek: 

A. Önkormányzati tulajdonú új piac kialakítása; 
B. Önkormányzati tulajdonú meglévő piac fejlesztése. 

 
4. 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, 

élelmiszer-biztonsági 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). 

 
5. Önállóan nem támogatható 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); 
f) a piaci tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, mérlegelést, hűtést, tárolást, illetve a 

ki- és berakodást segítő gépek, berendezések, eszközök beszerzése; 
g) 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. 

 
Helyi termelői piac kialakítása és fejlesztése önállóan csak akkor támogatható, ha Pályázó a 
fentiekben felsorolt önállóan támogatható tevékenységek közül az a) és a d) pontban foglalt 
tevékenységet is megvalósít. 
 
6. Önállóan nem támogatható kötelező tevékenységek: 

a) energiahatékonyság javítása – amennyiben releváns; 
b) szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns; 
c) akadálymentesítés – amennyiben releváns;  
d) nyilvánosság biztosítása; 
e) szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása – amennyiben releváns; 
f) műszaki ellenőr alkalmazása – amennyiben releváns. 

 
7. Nem támogatható tevékenységek 
Jelen Pályázati Kiírás keretében a fenti pontokban meghatározott tevékenységeken 
túlmenően más tevékenységek nem támogathatók. 
 
8. Feltételek  
Önállóan nem támogatható tevékenységekre vonatkozó elvárások – energiahatékonysági 
intézkedések 
A beruházással érintett építményen végrehajtott infrastrukturális beruházás során figyelembe 
venni és lehetőség szerint érvényesíteni szükséges az energiahatékonysági korszerűsítés 
szempontjait, különösen az alábbi beavatkozások esetében: 

a) épület szigetelése, beleértve az utólagos külső hőszigetelést, 
b) nyílászárók részleges vagy teljes körű cseréje, 
c) épület szintű fűtési és/vagy használati meleg vízrendszer korszerűsítése. 

A felújítással, új építéssel összefüggő, energiahatékonyság céljából végzett fejlesztések 
költségei a belső költségarányok tekintetében az építési tevékenységeken belül értendők. 
 



 
6. Megvalósítás időtartama: a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 
legfeljebb 24 hónap. 
 
7. Benyújtási határidő: A támogatási kérelmeket augusztus 27-étől lehet beadni, 2018. 
szeptember 26. napjáig. 
 

II. Ajánlatkérés Pályázatírásra 
 
A „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén (Pályázati kiírás kódja: PM_PIAC_2018)’’ 
című pályázat (továbbiakban: pályázat) kapcsán Biatorbágy Város Önkormányzata nevében 
egyedi pályázatírási feladatok ellátására (továbbiakban: pályázati szolgáltatás) Ajánlatkérő 
levelet küldtem az alábbi 3 potenciális pályázatíró cégnek a alábbi bírálati szempontok 
alapján: 
AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA: 

Gazdaságilag (összességében) legelőnyösebb ajánlat kerül kiválasztásra az alábbi 
bírálati szempontok és értékelési módszertan alapján: 

Bírálati részszempont Értékelés módszere 

A. a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás (ajánlati ár), 

• A1 pályázati dokumentáció 
összeállítása/fenntartási és 
üzemeltetési terv elkészítése 

• A2 sikerdíj/Támogatási 
Szerződés megkötésében 
közreműködés 

Az értékelés módszere a fordított arányosítás 
módszere, amely szerint a legalacsonyabb 
összegű nettó ajánlati árat megajánló 
ajánlattevő kapja az adható legmagasabb 
pontszámot (10 pont), míg a többi 
megajánlás a legkedvezőbb megajánláshoz 
képest arányosan kevesebbet kap. 
Pontszám = 10 × Legkedvezőbb tartalmi 
elem/Aktuális tartalmi elem 

Gazdaságilag (összességében) 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 

A1 és A2 pontszámok összesítése alapján a 
legtöbb pontot szerző ajánlattevő. 

 
Benyújtási határidőig 2 pályázati anyag érkezett be, melyet jelen előterjesztés mellékleteként 
csatolva megküldök. 
 

III. Tervezés 
 

Városközpontban (Biatorbágy, Ybl Miklós sétány – Viadukt utca között lévő 1518/18 hrsz-ú 
telek területe és közvetlen környezete) új termelői piac és új szabadtéri színpad elkészítése 
engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítésére Tervezői Ajánlatot kértem be a Gelesz 
és Lenzsér Kft. Tervező irodától. A beérkezett ajánlatot jelen előterjesztéshez Pótanyagként 
csatolom. 
 
Biatorbágy, 2018. július 17. 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

Mellékletek: 
- Pályázati kiírás (pdf) 
- Tempo-Consulting Kft. Ajánlata pályázati szolgáltatásra 
- Hazai Pálya Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlata pályázati 

szolgáltatásra 

Készítette: Barsiné Vajk Ágnes 
Ellenőrizte: K. Horváth Mónika 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (VII. 19.) határozata 

A helyi piaccal kapcsolatos pályázaton való részvételről 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi piaccal kapcsolatos 
pályázaton való részvételről - ”Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” 
(pályázati kiírás kódja: PM_PIAC_2018) című pályázaton való indulásról szóló 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntéseket hozza: 
 

1) a Pénzügyminisztérium nyílt pályázati felhívására (PM_PIAC_2018) 
pályázatot nyújt be a Biatorbágy, Ybl Miklós sétány – Viadukt utca között lévő 
1518/18 hrsz-ú telek területe és közvetlen környezetében tervezett új termelői 
piac és új szabadtéri színpad megépítésére; 
 

2) felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges szerződéseket kösse meg 
Helyi Piacok fejlesztése Pest megye területén címmel megjelent pályázati 
felhívásra (Pályázati kiírás kódja: PM_PIAC_2018) az új termelői piac és új 
szabadtéri színpad engedélyes terveinek elkészítésére 
a …………………………….. tervező irodával, majd a ………………….-vel a 
pályázati szolgáltatás keretében Biatorbágy Pályázati anyagát rakja össze és 
a pályázati anyagot a beadás előtt a Képviselő- testület elé terjessze be 
jóváhagyásra. 
 
 

 
Pályázat benyújtásáért felelős: Műszaki osztály 
Határidő: 2018. szeptember 26. 
 
Kivitelezésért felelős:Műszaki Osztály 
Határidő: 2019.december 31. 























































































 

  

 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 
 

Ajánlattevő adatai: 
 

Neve: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

Székhelye: 2194 Tura, Erdész utca 8. 

Belföldi adószáma: 14886708-2-13 

Bankszámlaszáma: 10401048-49575649-57551008 

 
Alulírott, Tempo-Consulting Kft. Ajánlattevő a Biatorbágy Város Önkormányzata, mint 
Ajánlatkérő által kiírt MO-1068/4/2018 ikt. számú ajánlatkérés ajánlattevőjeként nyilatkozom, 
hogy  
 

- miután az Önök ajánlatkérésének feltételeit megvizsgáltam, azokat elfogadom, és az 

ajánlatkérés feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok 

szerint ajánlatot teszek az ajánlatomban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron. 

- nyertességem esetén kész és képes vagyok az ajánlatban, valamint az 

ajánlatkérésben előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és 

teljesítésére. Nyertességem esetén vállalom az ajánlatkérésben előírt feltételeknek 

megfelelően a szerződés megkötését. 

- nyilatkozom továbbá, hogy nem tartozok az ajánlatkérésben előírt kizáró okok hatálya 

alá. 

- nyilatkozom, hogy a benyújtott felolvasólap szerinti ár tartalmaz valamennyi, a 

szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, valamint a pályázat kiírásban foglaltak 
szerint felmerülő költséget. 

 

Kelt: Dunakeszi 2018. év július hónap 13. napján 
 
 
 

(cégszerű aláírás) 

 



 

2. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 
 

Ajánlattevő adatai: 
 

Neve: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

Székhelye: 2194 Tura, Erdész utca 8. 

Belföldi adószáma: 14886708-2-13 

Bankszámlaszáma: 10401048-49575649-57551008 
 
 

 
Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre 
kerülnek: 
 

A BÍRÁLATI SZEMPONT MEGNEVEZÉSE 
 

A. a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (ajánlati ár), 

A1. pályázati dokumentáció összeállítása / 
fenntartási és üzemeltetési terv elkészítése 200.000,- Ft + ÁFA 

A2. sikerdíj/ Támogatási Szerződés 
megkötésében közreműködés 

 
2,8 %-a +ÁFA; 
 

 
 
  

 
Kelt: Dunakeszi 2018. év július hónap 13. napján 
 
 
 
 

(cégszerű aláírás) 

 
 
 



 

  

 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 
Ajánlattevő adatai: 

 

Neve: Hazai Pálya Gazdasági Tanácsadó Kft. 

Székhelye: 1163 Budapest, Ágoston Péter utca 6/2 

Belföldi adószáma: 23185562-2-42 

Bankszámlaszáma: 12011409-01272597-00100000 

 

Alulírott Hazai Pálya Gazdasági Tanácsadó Kft. Ajánlattevő a Biatorbágy Város 
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt MO-1068/4/2018 ikt. számú ajánlatkérés 
ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy  

 
- miután az Önök ajánlatkérésének feltételeit megvizsgáltam, azokat elfogadom, és az 

ajánlatkérés feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok 
szerint ajánlatot teszek az ajánlatomban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron. 

- nyertességem esetén kész és képes vagyok az ajánlatban, valamint az 
ajánlatkérésben előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és 
teljesítésére. Nyertességem esetén vállalom az ajánlatkérésben előírt feltételeknek 
megfelelően a szerződés megkötését. 

- nyilatkozom továbbá, hogy nem tartozok az ajánlatkérésben előírt kizáró okok hatálya 
alá. 

- nyilatkozom, hogy a benyújtott felolvasólap szerinti ár tartalmaz valamennyi, a 
szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, valamint a pályázat kiírásban foglaltak 
szerint felmerülő költséget. 

 

Kelt: Budapest, 2018. év július hónap 14. napján 
 

 
 
 

 



 

FELOLVASÓLAP 
 

Ajánlattevő adatai: 
 

 
 

Neve: Hazai Pálya Gazdasági Tanácsadó Kft. 

Székhelye: 1163 Budapest, Ágoston Péter utca 6/2 

Belföldi adószáma: 23185562-2-42 

Bankszámlaszáma: 12011409-01272597-00100000 
 
 
 

 
Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre 
kerülnek: 
 

A BÍRÁLATI SZEMPONT MEGNEVEZÉSE 
 

A. a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (ajánlati ár), 

A1. pályázati dokumentáció összeállítása / 
fenntartási és üzemeltetési terv elkészítése 

300.000,- Ft + ÁFA 

A2. sikerdíj/ Támogatási Szerződés 
megkötésében közreműködés 

 
3,5 %-a +ÁFA; 
 

 
 
  

 
Kelt: Budapest, 2018. év július hónap 14. napján 
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