SAJTÓKÖZLEMÉNY
CÉLEGYENESBE FORDULT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
„VÁLLALKOZÓI NEGYED KIALAKÍTÁSA PILISEN” CÍMŰ PROJEKTJE

Előzmények
Pilis Város Önkormányzata 2018.01.25-én sikeres pályázatot nyújtott be az
„Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest
megyében” című, PM_VALLPARK_2017 azonosító számú felhívásra. A projekt a
Magyar

Állam

finanszírozásával

valósul

meg,

támogatója

a

Pénzügyminisztérium.
A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és
Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott
célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések
előirányzatból. A 115,61 millió forint vissza nem térítendő támogatás
segítségével a Pilis, 1025/125, 1025/126 és 1025/127 Hrsz szám alatt található
ingatlanok fejlesztése valósul meg.
A projekt főbb adatai
Kedvezményezett neve:

Pilis Város Önkormányzata

Projekt címe:

„VÁLLALKOZÓI NEGYED KIALAKÍTÁSA
PILISEN”

A szerződött támogatás összege: 115 614 450 forint
Támogatás mértéke (%-ban):

90%

A Támogatási Szerződés száma:
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A pozitív támogatói döntést 2018. július 13-án küldte ki a Magyar Államkincstár.
2018. augusztus 28-án pedig a Támogatási Szerződés mindkét fél aláírását
követően hatályba lépett.

Műszaki átadás
2020.05.13-án kivitelezési munkákat végző G.L.L.A. Kft. (2330 Dunaharaszti,
Gárdonyi Géza utca 6. Adószáma: 14217986-2-13), a szerződés szerint vállalt
határidő betartása mellett, a Vállalkozói negyedet, Pilis Város Önkormányzata
részére átadta.
A műszaki átadás zavartalan lebonyolítását a beruházó által megbízott
műszaki ellenőr felügyelte.
A műszaki átadást követően, a tulajdonos önkormányzat megkezdte a
tárgyalásokat a területen illetékes szolgáltatóval, az objektum rendeltetésszerű
használatához szükséges víz- és csatornahálózat üzemeltetési engedélyek
beszerzésével kapcsolatban.
Jelenleg az engedélyeztetési szakasz tart.
A projekt befejezése
A Magyar Államkincstár 2020.02.26-án közzétett tájékoztatása értelmében,
valamennyi az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és
fejlesztése Pest megyében” című, PM_VALLPARK_2017 azonosító számú felhívás
keretében zajló projekt megvalósításának határidejét 36 hónapra módosította.
Ennek értelmében a „Vállalkozó negyed kialakítása Pilisen” című projekt
befejezésére rendelkezésre álló határidő záró dátuma 2021.08.27.
Tekintettel arra, hogy a pályázat keretében vállaltakat az önkormányzat eddig
rendben teljesítette, így a módosított határidő betartása előreláthatólag nem
ütközik akadályokba.
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