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7. Napirend: Pályázat benyújtása „Településképet meghatározó épületek külső 

rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” 

című, VP-6-7.4.1.1-16-os kódszámú pályázat 2. célterületére 

 

Tisztelt Képviselők! 

 

Megjelent a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére 

vonatkozó pályázati kiírás a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés VP-6-7.4.1.1-16 pályázat. A pályázati 

kiírás alapján az önkormányzatnak a 2. célterületre célszerű pályázatot benyújtani. Ez a településképet 

meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső 

felújítása.  

 

A pályázati kiírás alapján a maximális támogatási intenzitás mértéke a 2. célterület esetében a 

kedvezményezett járásban lévő település esetében a bruttó összeg vonatkozásában (290/2014.(XI.26.) 

Korm. rendelet alapján) 85 %. 

 

A projekt keretében megvalósításra kerülhetne az épület hőtechnikai adottságainak javítása, 

hővesteség csökkentése, fűtési rendszereinek korszerűsítése, világítási rendszerek energiatakarékos 

átalakítása, napelemek alkalmazása hálózati villamosenergia-termelése céljából, az épület 

villamosenergia-ellátásához. Cserére kerülnének a nyílászárók, az eső-elvezetés felújításra kerülne, 

hasonlóan a tetőszerkezet is. 

 

 

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az MVH-hoz 2016. április 11-től 

legkésőbb 2016. július végéig.  

 

 

A pályázat benyújtásához szükséges testületi határozat elfogadása a fejlesztés megvalósításáról, mely 

tartalmazza a fejlesztés megnevezését és a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát. 

 

 
Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2016.(IV.7.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a ”Településképet 

meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, 

fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című, VP-6-7.4.1.1-16-os kódszámú pályázat 2. 

célterületére. 

 

A fejlesztés megnevezése: Vaszar, Fő u. 17. szám alatti ingatlan teljes külső felújítása, 

energetikai korszerűsítése. 

Fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: Vaszar 1019. 

A fejlesztés szükségességének indoka: a fenti fejlesztés(ek) a település szempontjából előnyös 

és szükséges. Az épület energetikai adottságainak javítása elengedhetetlen. 

A pályázat keretében megvalósuló beruházás rövid leírása: épület külső hőszigetelése, 

nyílászárók cseréje, tetőfedés teljeskörű felújítása, bádogosszerkezetek cseréje, napelem 

elhelyezése, villám- és érintésvédelemhez kapcsolódó munkálatok, akadálymentes bejárat 

kialakítása, térkövezés, csapadékvíz elvezetés, világítási rendszer energiatakarékos 

átalakítása. 

A fejlesztés összköltsége 58.822.000,- Ft, melyhez az önkormányzat 49.998.700,- Ft pályázati 

támogatást igényel és 8.823.300,- Ft önerőt biztosít a költségvetésében.  



Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázati 

dokumentáció aláírására és a pályázat benyújtására. 

Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: pályázati kiírásban adott 
 

Vaszar, 2016. április 4. 

 

 

 Varga Péter 

  


