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Előterjesztés 
 

Bicske Városi Piac projekthez szükséges önerő biztosításáról 
 

1. előterjesztés száma: 161/2020.  

2. előterjesztést készítő személy neve: Druzsin László 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Székely Nóra 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

1. melléklet: határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség  

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: -  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat – „a Helyi gazdaságfejlesztés 

pályázati kiírás – Bicske Városi Piac – kapcsán” szükséges az önerő biztosításáról a 

képviselő-testületnek döntést hoznia. 

 

A TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007 kódszámú pályázat keretében a Magyar Államkincstár 

egyoldalú szerződés módosításra került sor 2020. májusában úgy, hogy a nettó összeg, azaz 

182.002.433,- Ft támogatási összegként biztosított, az ÁFA, 47.638.998,- Ft összeg szintén 

biztosított, de nevesített forrásként. Az eredeti támogatási összeg 229.641.431,- Ft volt. 

 

A város 2019. évben 250.000.000,- Ft-ot kapott hazai forrásként, amely az önerő részeként 

kerül biztosításra. 

 

Az összes költség 699.139.688,- Ft, amelyből az említett összegek levonása után bruttó 

219.498.257,- Ft biztosítása szükséges. Ez az összeg Bicske Város Önkormányzat 3/2020. 

(II.13.) önkormányzati rendelet 30. melléklet (2020. évi tervezett beruházási kiadásai) 

9.1 soron tervezésre került. Ennek biztosítását igazolni kellett az eredményes közbeszerzés 

lebonyolítása és kivitelezési szerződéskötés során.  

 

A Támogatási Szerződés esetében a vállalt önerőnek pontosan meg kell jelennie, ezért 

szükséges a képviselő-testület döntése. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatban foglaltak szerinti 

jóváhagyását! 

 

 

Bicske, 2020. szeptember 14. 

 

Tisztelettel: 

 

   Bálint Istvánné  

   polgármester  
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      1. számú melléklet a 161/2020. előterjesztéshez 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Tárgy: Bicske Városi Piac projekthez szükséges önerő biztosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 

alábbiak szerint nyilatkozik: 

 

1. a Képviselő-testület a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül 

támogatott „Bicske Városi Piac” című, TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007 azonosítási 

számú projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósításához szükséges, támogatáson 

felüli összeg bruttó 469.498.257,- Ft a 2019. és 2020. évi önkormányzati 

költségvetésben biztosította, 

 

2. a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a projekt teljes költsége az önerővel együtt 

699.139.688,- Ft, amelyből a Projekt elszámolható költsége nettó 182.002.433 forint 

saját forrás bruttó 469.498.257,- Ft, amely önerő az önkormányzat saját 

forrásaként kerül biztosításra. 

 

3. a szükséges többletforrás a 2020. évi költségvetési évben a 3/2020. (II.13.) 

önkormányzati rendelet 30. melléklet 9. és 9.1 soron rendelkezésre áll. 

 

 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

Felelős: polgármester 

 


