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Tárgy: értesítés a PM_OVODAFEJLESZTES_2017/44 pályázatra vonatkozó döntésről

Tisztelt Pályázó!

Tájékoztatjuk,  hogy  a  PM_OVODAFEJLESZTES_2017/44  számú  pályázatuk  a
nemzetgazdasági  miniszter  2018.  március  29. napján hozott  döntése  értelmében
tartaléklistára került. 

Indoklás
A projekt célja a biatorbágyi férőhelyhiánnyal küzdő, valamint az elavult, leromlott műszaki
állapotban  lévő  Legóvár  konténer  tagóvoda  intézményi  infrastruktúrájának  fejlesztése  és
kiváltása.  A Kulturális  Örökségvédelmi Hivatal  3 éves időtartamra engedélyezte  a konténer
bővítés kialakítását. Az óvoda azóta is itt működik ideiglenesen hosszabbított engedéllyel. Az
eltelt idő alatt  az ideiglenes konténer együttes állapota jelentősen romlott,  melyek felújítása
elengedhetetlen,  az  esetleges  korszerűsítésre  viszont  nincs  lehetőség.  Mindezekre  nyújtana
segítséget jelen projektben szereplő 4 csoportszobás, 100 férőhelyes óvoda építése, hiszen a
konténeróvodában  lévő  teljes  3  csoport  átköltözhetne  az  új  épületbe.  A projekt  műszaki
tartalma kellően megalapozott, vagyis megfelelően bemutatásra került fejlesztés indokoltsága,
azonban a bemutatott adatok szerint az elmúlt 4 évben csökkentett az óvodás korú gyermekek
száma.  Az engedélyköteles  fejlesztési  tevékenység megkezdéséhez illetve megvalósításához
rendelkezésre  áll  jogerős  építési  engedély.  A  projekt  költségvetése  összhangban  van  a
projektben  felsorolt  fejlesztési  igényekkel.  Az  igényelt  támogatás  kizárólag  elszámolható
költségeket tartalmaz. Az eszközbeszerzés 1,5 m Ft feletti tételt nem tartalmaz. 3 db kivitelezői
árajánlatot csatolt a Pályázó, azonban ezek nem kellő részletezettségűek, illetve az ezekben
szereplő  tételek  több,  mint  10%-al  eltérnek  a  költségvetésben  megjelenő  tételektől.Az
árajánlatoktól való eltérést megindokolta a Pályázó az erre vonatkozó tisztázókérdésre adott
válaszában.  A  Pályázó  megfelelően  felmérte  a  megvalósítást  akadályozó  kockázatokat.
Megfelelő  részletezettséggel  bemutatásra  kerül  a  tervezett  projekt  környezeti  és  fizikai
fenntarthatósága.  A műszaki  dokumentáció  tartalmaz  akadálymentesítési  tervfejezetet.  Az
akadálymentesítés  szempontjai  a  projekt  műszaki  tartalmában  és  költségvetésében  is
megjelennek.  A tervezett  beruházás  nem  a  kedvezményezett  járások  besorolásáról  szóló
290/2014.  (XI.  26.)  Korm.  rendelet  alapján  meghatározott  kedvezményezett  járásban  levő
településen valósul meg, nem tartozik a 42/2016. (IX.30.) PMÖ határozat szerinti regionális
szempontból  kedvezményezett  járásba,  a  kedvezményezett  települések  besorolásáról  és  a



besorolás  feltételrendszeréről  szóló  105/2015.  (IV.  23.)  Korm.  rendelet  alapján  nem
kedvezményezett település, azonban 4000 fő lakos alatti népességű Pest megyei település. Az
értékelés  során jobb pontszámot  elért  pályázatok támogatásával  lekötésre  került  támogatási
keret  kimerülése  miatt  a  pályázat  tartaléklistára  javasolt,  teljes  összeggel.  Támogatási
Szerződéskötési  feltétel  az  indikátorok  pontosítása  a  műszaki  és  tartalmi  szempontoknak
megfelelően.

Az  esetleg  felszabaduló  forrás  erejéig  a  tartaléklistára  került  pályázatok  a  listán  elfoglalt
helyezésük sorrendjében kaphatnak támogatást. 

Amennyiben  pályázatuk  a  tartaléklistáról  támogathatóvá  válik,  arról  értesíteni  fogjuk  a
támogatási szerződés megkötésére vonatkozó információkkal együtt.
A tartaléklista a miniszteri döntést követő 90. napig,  2018. június 27. napig áll fenn. 

A  fentiek  alapján  szíveskedjenek  5  napon  belül  írásban  nyilatkozni  a  pályázatkezelő
rendszerben a megfelelő opció kiválasztásával, valamint a „Nyilatkozat tartaléklistáról” nevű
nyilatkozat  kinyomtatásával,  kitöltésével,  aláírásával  és  PDF  formában  a  pályázatkezelő
rendszerbe való feltöltésével, hogy pályázatukat a tartaléklista fennállásáig fenntartják-e.

Budapest, 2018. április 05.

Tisztelettel:

Katics Mirjam Nagy Nikolett

osztályvezető pályázati támogatási referens
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