
 
Ikt. szám: 01-55/15/2018.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2018. augusztus 15. napján 815 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.     
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Pándi Gábor alpolgármester, Kollár-Scheller Erzsébet, dr. 
Kutas Gyula, Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Kiss István 
György
 
Távollétét jelezte: Fresz Péter, Kõrössy János, Kozek Gábor   
 
Távollétét nem jelezte: Selymesi Erzsébet
 
Meghívottak: Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 8 
fõvel határozatképes. Tájékoztatásként elmondta, hogy a pályázatíró a július 25-i ülésanyag kiküldése után 
jelezte, hogy a piacfejlesztési pályázat pályázati kiírása szerint a képviselõ-testületi határozat nem lehet 30 
napnál régebbi a pályázat benyújtásakor, így az elõzõ ülésen megtárgyalták ugyan a napirendet, de 
határozatot nem hoztak a témában, s a pályázat benyújtásáról szóló határozatot a mai rendkívüli ülésen kell 
elfogadniuk. A korábban kiküldött elõterjesztéshez képest módosítás nem történt. Szavazásra tette fel a 
napirendi pont elfogadását. 
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontot a jelenlévõ képviselõk (8 fõ) 8 igen (egyhangú) szavazatával 
elfogadta. 
 
Napirendi pont                                                                                               Elõadó
 

1.)      Pályázat benyújtása a helyi piac területének fejlesztésére 
(Et.: 145/2018.)
 

Gromon István
 polgármester

 
1. napirendi pont

Pályázat benyújtása a helyi piac területének fejlesztésére 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 145/2018.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy a piac felújítását 
évek óta tervezik. Az idei költségvetésben a piac felújítására szánt elõirányzat összege 3 millió forint. Nem 
sok, de a rengeteg egyéb feladat mellett csak kis lépésekben tudják a fedezetet biztosítani a piacfelújításra. A 
mostani pályázati lehetõség alapvetõ fordulatot hozhat az ügyben. Bízik abban, hogy a pályázat sikeres lesz, 
és így nagyságrendileg 70 millió forint költséggel felújításra kerülhet a piac területe. Az önrész összege kb. 
15 millió forint. Sajnos a pályázat beadásának határideje nagyon rövid, így a piac épületét nem tudják a 
pályázati támogatásból felújítani, mert ahhoz engedélyes tervek kellenének, amiket ilyen rövid idõ alatt nem 
lehet elkészíttetni.



Az épület felújítása építési engedélyköteles tevékenység lenne, és a tervezetetésre, engedélyeztetési eljárásra 
nem elegendõ az idõ. A pályázat beadásának határideje augusztus 27.
Készült egy koncepcióterv, amelyben a rövid pályázati határidõ miatt kizárólag olyan felújítási elemeket 
terveztek, amelyekhez nem szükséges engedélyezési eljárás. A kiosztott koncepcióterven jól láthatóak a 
javasolt fejlesztések, mellyel a pályázati lehetõséget nagyon jól ki lehet használni. A fejlesztés mûszaki 
tartalmát a felvetõdött igények szerint állították össze. A terv a szilárd burkolatot foglalja magába, továbbá a 
terület elektromos-hálózatának fejlesztését, zöldfelületek kialakítását, szaletliket, parkolókat, ivókutat. 
Amennyiben sikeres lesz a pályázat, akkor részletesebb kiviteli tervet lesz szükséges készíttetniük. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 2

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 106/2018. (VIII. 15.) Kt. sz. határozata a 
helyi termelõi piac fejlesztése a „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” PM-PIAC-2018. szám
ú pályázati kiírásra pályázat benyújtásáról  

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a „Helyi 
piacok fejlesztése Pest megye területén” címmel megjelent pénzügyminisztériumi pályázati kiírásra, a 2085 
Pilisvörösvár, Széchenyi u. 731 és 744 hrsz alatti termelõi piac területének fejlesztésére, az alábbi mûszaki 
tartalommal:

-          2500 m2-nyi szilárd burkolat készítése útszegélylezárással,
-          a terület közvilágítási hálózatának fejlesztése,
-          fák ültetése a kialakított zöldterületben,
-          szaletlik telepítése,
-          ivókutak telepítése,
-          elektromos csatlakozószekrények telepítése az eladók számára.

 
A fejlesztési munka becsült költsége bruttó 69.918.580 forint, az egyéb projektelõkészítés költségeinek 
(terveztetések, mûszaki ellenõrzés, kötelezõ tájékoztatás, közbeszerzés stb.) becsült költsége bruttó 
3.810.000 forint. A pályázat támogatási intenzitása 80%-os, így a szükséges önrész összege bruttó 
14.745.716 forint.    
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz nyilatkozzon arra vonatkozóan, 
hogy legkésõbb a támogatási tevékenység befejezéséig a településrendezési tervet módosítja az 
önkormányzat úgy, hogy az a piactartást lehetõvé tegye a fejlesztéssel érintett területen.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú pályázat elõkészítésére és benyújtására, 
valamint a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.
Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének módosításáról szóló 12/2018. (VIII. 26.) önkormányzati rendeletének pályázati 
önrésztartalék kerete, (22. melléklet 10. sor) és a piactér burkolatának részleges felújítására elõirányzott 
összeg, (24 melléklet 17. sor).   
 
Határidõ: folyamatos                                                                        Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (8 fõ) 8 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      
 
Gromon István polgármester: Megköszönte a jelenlévõk munkáját, és bezárta az ülést 824-kor.         
 

K.m.f.
 
                       Gromon István                                                    dr. Krupp Zsuzsanna 
                         polgármester                                                                     jegyzõ


