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Előterjesztés településképet meghatározó épület rekonstrukciója pályázatról
Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben található, településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciójának és energetikai fejlesztésének, a közösségi
funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítéseinek, továbbá a többfunkciós
közösségi terek létrehozásának és fejlesztésének érdekében, a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú
pályázat lehetőséget biztosíthat az önkormányzat tulajdonában lévő Művésztelep
fejlesztésre.
A fejlesztéssel érintett ingatlanrészek: a melléképület és a pince felújítása, valamint az istálló
helyiség műteremmé alakítása volnának, a teljes körű fűtés és világítás korszerűsítésével,
illetve megújuló energia (napkollektorok) biztosítása.
A fejlesztéssel biztosíthatóvá válna a jelenlegi képzőművészeti események mellett más
kulturális és egyéb rendezvények, tanfolyamok, népművelő foglalkozások, hagyományőrző
rendezvények megtartására is. A pályázatokat a jelenlegi kiírás szerint 2016. március 28-tól
lehet benyújtani, de olyan információink is vannak, mely szerint minimális változások
várhatóak a kiírásban, és a pályázatok benyújtás is későbbi időpontra tolódik.
Jánoshalma, a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint a komplex programmal fejlesztendő
célterület kategóriába tartozó járási település és a támogatási intenzitás 95%, a maximum
pályázható összeg pedig 50 millió Ft.
Az épület felújításra váró részét megtekintette és felmérte Sándorfi Róbert bajai tervező, és
a mellékletben csatolt árajánlatot adta az engedélyes tervek elkészítésére. Természetesen ez
feltétele a pályázat benyújtásának, ezért ezzel a kiadással számolni kell már ebben az évben,
de jelezném, hogy a projekt előkészítési költségei elszámolhatóak a pályázat keretében.
Az 5 %-os önerő 50 millió Ft esetében 2,5 millió Ft, amelynek szükségessége nyertes pályázat
esetén minden bizonnyal áthúzódik a következő költségvetési évre.
A fentiek alapján, miután a pályázattal kapcsolatos információkat, igaz csak részben, de
megtárgyalták a testület bizottságai is, javasolom a T. Képviselő-testületnek az alábbi
határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VP-6-7.4.1.1-16
kódszámú pályázati felhívásra, és biztosítja az önerőt 2,5 millió Ft. összegben a mindenkori
költségvetés terhére.
A tervezésre elfogadja Sándorfi Tervezőiroda ajánlatát, és a tervezésre biztosítja a nettó 1,25
millió Ft. összeget a 2016. évi költségvetésben.

A Képviselő-testület felkéri Csiba Renátát és dr. Benda Dénes címzetes főjegyzőt a pályázat
elkészítésére, illetve Czeller Zoltán polgármestert a pályázat benyújtására.
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