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A tárgyalandó témakör tárgya:
Döntés többlettámogatási kérelem benyújtásáról és a megvalósításhoz szükséges önerő
biztosításáról
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nemzetgazdasági Minisztérium a 1295/2016. (VI.13.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban
2017. decemberében meghirdette az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása
és fejlesztése Pest megye területén” című pályázati kiírást.
Őrbottyán Város Önkormányzatának a „PM_VALLPARK_2017 Önkormányzati tulajdonú vállalkozói
parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” című pályázati kiírásra benyújtott
PM_VALLPARK_2017/5 azonosító számú pályázata, 2018. július 2-án született miniszteri döntés értelmében 188 665 866 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, a projekthez kapcsolódó támogatási
szerződés hatályba lépett. A projekt keretében egy új iparterület kerül kialakításra, a megvalósítani
kívánt tevékenységek között szerepel az alapinfrastruktúra és közlekedési felületek kialakítása mellett
egy ipari csarnok építése is.
Őrbottyán Város Önkormányzata a projekt részét képező új ipari csarnok építéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatását megelőzően piackutatási céllal ajánlatkérést folytatott le az ipari csarnok építéséhez kapcsolódóan az elkészült kiviteli tervek alapján. Az ajánlatkérésre összesen az alábbi
4 ajánlat érkezett:
Ajánlattevő megnevezése
Épkomplex Kft.
Gazsi és Gazsi Kft.
Trend Építő Zrt.
Struktor Kft.

Bruttó ajánlati ár
141 517 468 Ft.
143 101 447 Ft.
144 324 485 Ft.
144 766 717 Ft.

Az új ipari csarnoképület építésének elszámolható költsége a pályázat mellékletét képező tervezői
költségvetés alapján került meghatározásra. A pályázatra előkészített műszaki/tervezői dokumentáció
és költségvetés alapján az új építés becsült értéke és az erre rendelkezésre álló, elszámolható bruttó
forrás 111 661 575 Ft. A legalacsonyabb összegű árajánlat ajánlati árának bruttó összege 29.855.893
Ft-tal haladja meg a tervezői költségvetésben is szereplő új csarnok építésére vonatkozó bruttó elszámolható költséget.
Az új épület építésének elszámolható költsége a pályázat mellékletét képező tervezői költségvetés
alapján került meghatározásra. A tervezői költségvetés 2018. januárjában készült. A kiviteli tervek
alapján lefolytatott piackutatási célú ajánlatkérés 2019. márciusában került lebonyolításra. A tervezői
költségvetés készítése és az ajánlatkérés között eltelt 14 hónap alatt az építőipari árak az országos
tendenciáknak megfelelően jelentős mértékben emelkedettek, amely az anyag- és munkadíjakra egyaránt érvényes. Az építőipari árak anyag- és munkadíjának jelentős emelkedése okozza a tervezett
építési költségek emelkedését.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (I. 10.) határozatában döntést hozott,
hogy pályázatot nyújt be az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése
Pest megye területén” című pályázati kiírásra. Továbbá a megvalósításhoz biztosítandó saját erőt
Őrbottyán Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának terhére 20.962.874 forint összegben
biztosítja.
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A pénzügyminiszter 2019. március 13-án elfogadta a Pest megyei célzott pénzügyi támogatás felhasználásának eljárásrendjének módosítását, mely tartalmazza a célzott pénzügyi támogatás keretének terhére támogatott projektek számára megítélhető többletforrás igénylésének kereteit. Ennek keretében lehetőség nyílik Őrbottyán Város Önkormányzata számára, hogy a megnövekedett önerő
miatt többlettámogatási kérelmet nyújtson be a Pénzügyminisztérium részére. A többlettámogatási
igény nem haladhatja meg az eredetileg megítélt támogatás 15%-át, továbbá a teljes költségnövekmény tekintetében szükséges a pályázati kiírásban leírt önerő biztosítása is, amely 10%.
A fentiek alapján Őrbottyán Város Önkormányzata a PM_VALLPARK_2017/5 azonosító számú pályázat kapcsán az alábbi többlet költségvetési támogatási igényét kívánja benyújtani a támogató felé:
Rendelkezésre álló elszámolható bruttó költség
az új ipari csarnoképület építésére
Rendelkezésre álló ajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű bruttó ajánlati ár
Költségnövekmény pontos összege
Többlettámogatási igény
Saját forrás összege

111 661 575 Ft.
141 517 468 Ft.
29 855 893 Ft.
26 870 304 Ft.
2 985 589 Ft.

A teljes bruttó költségnövekmény összege 29.855.893 Ft. Az igényelhető maximális támogatás mértéke a költségnövekmény 90%-a, azaz 26.870.304 Ft. A vállalandó önerő minimális költsége a költségnövekmény 10%-a, azaz 2.985.589 Ft.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (I. 10.) határozatában döntést hozott,
hogy pályázatot nyújt be az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése
Pest megye területén” című pályázati kiírásra. Továbbá a megvalósításhoz biztosítandó saját erőt
Őrbottyán Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának terhére 20.962.874 forint összegben
biztosítja.
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
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye:
6. HATÁROZAT-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2019. (IV. 03.) határozata a
PM_VALLPARK_2017/5 azonosító számú támogatott pályázathoz kapcsolódó többlettámogatási igény benyújtásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (I. 10.) határozatában döntést hozott,
hogy pályázatot nyújt be az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése
Pest megye területén” című pályázati kiírásra. Továbbá a megvalósításhoz biztosítandó saját erőt
Őrbottyán Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának terhére 20.962.874 forint összegben
biztosította. A beérkezett ajánlatok alapján, a megnövekedett építőipari árak miatt Őrbottyán Város
Önkormányzata a PM_VALLPARK_2017/5 azonosító számú pályázat kapcsán az alábbi többlet költségvetési támogatási igényét kívánja benyújtani a támogató felé:
Rendelkezésre álló elszámolható bruttó költség az új ipari
csarnoképület építésére
Rendelkezésre álló ajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű
bruttó ajánlati ár
Költségnövekmény pontos összege
Többlettámogatási igény
Saját forrás összege

Beruházással érintett ingatlan címe és helyrajzi száma:
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111 661 575 Ft.
141 517 468 Ft.
29 855 893 Ft.
26 870 304 Ft.
2 985 589 Ft.

2162 Őrbottyán, Csomádi u. (hrsz: 5001/1, 5001/2, 5001/3, 5001/4, 5001/5)
A teljes bruttó költségnövekmény összege 29.855.893 Ft. Az igényelhető maximális támogatás mértéke a költségnövekmény 90%-a, azaz 26.870.304 Ft. A vállalandó önerő minimális költsége a költségnövekmény 10%-a, azaz 2.985.589 Ft. A biztosítandó többlet saját erőt Őrbottyán Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának terhére 2.985.589 forint összegben biztosítja.
Őrbottyán, 2019. április 01.
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