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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
                   Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország Kormányának felhívása alapján a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának 
és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 
tárgyú, VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázat 2. célterületére a vidéki térségek településképét 
meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítésére pályázat adható 
be, mely alapján az Önkormányzat tulajdonát képező Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. 
szám alatti épület tetőszerkezetének felújítását, külső nyílászárók cseréjét, vízszigetelését és 
homlokzat javítását, festését lehetne megvalósítani. 
 
A tényleges felújítás során elvégzendő tevékenységek az épület felmérése és a költségek 
ismeretében határozható meg. 
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege 50 millió Ft a 
rendelkezésre álló forrás erejéig.  
 
A támogatási intenzitás a makói járásban lévő települések esetében 85 %.  
 
Maximális támogatási összeg igénybevétele esetén a szükséges önerő 8.823.500,- Ft. 
 
A Halma Aszaló Kft. (6348 Érsekhalma, hrsz. 248.) vállalja a pályázat elkészítését, melyért 
nem kér alapdíjat, viszont sikeres pályázat esetén a projekt teljes költségvetésének 2,5 %-a 
megilleti a Kft.-t.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a pályázat 
beadásáról dönteni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2016. március 24. 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
            polgármester 
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___/2016.(III. 29.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a pályázat 
előkészítése a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú felhívásra tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy a VP-6-
7.4.1.1-16 kódszámú felhívás 2. célterületére a vidéki térségek településképét meghatározó 
épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítésére pályázatot kíván benyújtani az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti ingatlan 
felújítására. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a pályázat 
megalapozásához és benyújtásához szükséges felméréséket végeztesse el, és az alapján 
készíttessen árkalkulációt, melyet terjesszen elő a Képviselő-testület következő ülésére. 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
 
 


