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ELŐTERJESZTÉS
A helyi piaccal kapcsolatos pályázatról - tartaléklistára kerülésről szóló
döntésről

Tisztelt Képviselő-testület!
2018-ban a Pénzügyminisztérium nyílt pályázati felhívást tett közzé Helyi piacok
fejlesztése (építése, korszerűsítése, felújítása) érdekében. A pályázaton való
részvételről a Képviselő-testület a 2018. július 19-i rendkívüli ülésén tárgyalt. A
határozat alapján megkötésre került a Gelesz és Lenzsér Építészeti, Mérnöki és
Szolgáltató Kft.-vel a Tervezési Szerződés a tervek elkészítésére, a TempoConsulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel az Együttműködési Megállapodás a
pályázatírásra.
A pályázat benyújtásáról a Képviselő-testület a 182/2018. (VIII. 28.) határozatában
döntött.
A Magyar Államkincstár 2019. április 4-én az előterjesztés mellékletét képező
levélben értesítette az önkormányzatot, hogy a PM_PIAC_2018/33 számú
pályázatunk a pénzügyminiszter 2019. március 13. napján hozott döntése
értelmében tartaléklistára került.
Az indokolásban szerepelt, hogy a pályázati dokumentáció megfelelt a pályázati
felhívás által előírt feltételeknek, de az értékelés során jobb pontszámokat kapott
pályázatok támogatásával lekötésre került támogatási keret kimerült, így a pályázat
tartaléklistára javasolt, teljes összeggel.
A pályázat az alábbi okok miatt kapott kevesebb pontszámot:
•
•
•
•
•
•

a beruházás tervezett helyszíne nem barnamezős terület,
az elárusítóhelyek fejlesztésére és a piacépület, csarnok, valamint
üzlethelyiségek kialakítására fordított költségek nem érik el a pályázati
kiírásban preferált arányt,
a csatolt árajánlatok összköltsége jelentősen meghaladja a tervezői
költségvetésben számított összegeket,
a beszerezni kívánt eszközök nem kerültek bemutatásra,
a beruházás környezeti fenntarthatóságának bemutatása nem teljes körű,
a fejlesztés a területi kiegyenlítődés és a versenyképesség szempontjából
nem kedvezményezett járásban, illetve nem 4000 fő alatti településen
valósulna meg.

A Magyar Államkincstár értesítésében a tartaléklista a miniszteri döntést követő 6
hónapig, 2019. szeptember 13. napjáig áll fenn.
A Magyar Államkincstárhoz – az előterjesztés mellékletét képező – kérelemmel
fordultunk, hogy az 5 napos nyilatkozattétel (fenntartjuk-e a pályázatunkat a
tartaléklista fennállásáig), a képviselő-testületi döntés miatt 2019. április 26-ig
kerüljön meghosszabbításra.
Kérem, a T. Képviselő-testületet, döntsön arról, hogy a PM_PIAC_2018/33 számú
pályázatunkat a tartaléklista fennállásáig, fenntartjuk-e.

Biatorbágy, 2019. április 12.
Tarjáni István s.k.
polgármester

Összeállította: dr. Szabó Ferenc aljegyző, Szervezési Osztály

„A” HATÁROZATI JAVASLAT
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019. (IV. 25.) határozata
A helyi piaccal kapcsolatos pályázatról - tartaléklistára kerülésről szóló
döntésről
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
PM_PIAC_2018/33 azonosító számú pályázatot, a tartaléklista fennállásáig (2019.
szeptember 13. napjáig) nem tartja fenn.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály

„B” HATÁROZATI JAVASLAT
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019. (IV. 25.) határozata
A helyi piaccal kapcsolatos pályázatról - tartaléklistára kerülésről szóló
döntésről
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
PM_PIAC_2018/33 azonosító számú pályázatot, a tartaléklista fennállásáig (2019.
szeptember 13. napjáig) fenntartja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály
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Iktatószám:PK-82/2019
Tárgy: Hosszabbítási kérelem

Magyar Államkincstár
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda
Pályázatos Támogatási és Ellenőrzési Osztály
Katics Mirjam osztályvezető
Veress Sára pályázati támogatási referens részére

Kérelem
Alulírott Tarjáni István polgármester Biatorbágy Város Önkormányzat (2051
Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a) képviseletében kérem, hogy a PM_PIAC_2018/33
azonosító számú pályázathoz tartozó nyilatkozat tartaléklistáról dokumentum
megküldésének határidejét 2019. április 26-ig meghosszabbítani engedélyezzék.
A nyilatkozat tételhez képviselő-testületi ülés összehívására van szükség, mely a
visszaküldési határidő meghosszabbítását igényli.

Biatorbágy, 2019. április 08.

Tisztelettel:
Tarjáni István
polgármester

Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda
Pályázatos Támogatási és Ellenőrzési Osztály
Iktatószám: BPM-ÁPI/6824-1/2019
Ügyintéző: Veress Sára
Telefonszám: +3614528919
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Biatorbágy
Baross Gábor utca 2/a
2051
Tárgy: értesítés a(z) PM_PIAC_2018/33 pályázatra vonatkozó döntésről
Tisztelt Pályázó!
Tájékoztatjuk, hogy a(z) PM_PIAC_2018/33 számú pályázatuk a pénzügyminiszter 2019.
március 13. napján hozott döntése értelmében tartaléklistára került.
Indoklás
A projekt megalapozott szükségletre reagál, a pályázati dokumentáció alapvetően megfelel a
pályázati felhívás által előírt feltételeknek, ugyanakkor az értékelés során jobb pontszámot
elért pályázatok támogatásával lekötésre került támogatási keret kimerülése miatt a pályázat
tartaléklistára javasolt, teljes összeggel. Támogatott státuszba kerülés esetén a támogatási
szerződés megkötésének feltétele a jogerős építési engedély rendelkezésre állása, valamint
tételes eszközlista bemutatása a beszerzésre kerülő eszközökről. A fejlesztés keretében egy
önállóan működő helyi termelői piac kialakítása valósul meg az önkormányzat tulajdonában
lévő ingatlanon. A pályázat elsősorban az alábbi szempontok alapján szerzett kevesebb pontot
az elérhető maximumnál: - A beruházás tervezett helyszíne nem barnamezős terület. - A
pályázat egyik fő céljaként meghatározott, közvetlen elárusítóhelyek fejlesztésére és
piacépület, csarnok, valamint üzlethelyiségek kialakítására fordított költségek nem érik el a
pályázati kiírásban preferált arányt. - A költségvetésbe többségében reális projektelemek
kerültek betervezésre, azonban a megvalósíthatóság alátámasztását gyengíti, hogy a csatolt
árajánlatok összköltsége jelentősen meghaladja a tervezői költségvetésben számított
költségeket. Az eszközbeszerzés költségtétel indokoltságát gyengíti, hogy a beszerezni kívánt
eszközök nem kerültek bemutatásra. - A beruházás környezeti fenntarthatóságának bemutatása
nem teljes körű. - A fejlesztés a területi kiegyenlítődés és versenyképesség szempontjából nem
kedvezményezett járásban, illetve 4000 fő alatti településen valósul meg.
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 6 hónapig, 2019. szeptember 13. 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, 2019. április 04.
Tisztelettel:
Katics Mirjam

Veress Sára

osztályvezető

pályázati támogtási referens

s.k.

s.k.

