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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2017. augusztus 16-i ülésére 
 

Felhatalmazás támogató döntésben részesült pályázat kapcsán Támogatói Okiratban 
szereplő beruházás megvalósítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Kiskunhalas Város önkormányzata 2016. május 5-én pályázatot nyújtott be a VP-6-7.4.1.1-16 

„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 

létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” pályázati kiírásra, a Képviselő-testület 

2016.április 28-i ülésén kapott felhatalmazása alapján. 

 

A Támogatói Okiratot és mellékleteit a Magyar Államkincstár 2017. augusztus 7-én elektronikus 

úton megküldte, ennek értelmében az elnyert támogatási összeg 14.953.692,- Ft .  

 

Mostani előterjesztésemben a Támogatói Okiratban szereplő beruházás megvalósítására kérem a 

Képviselő-testület felhatalmazását. 

 

A projektek ismertetése: 

 

Tó utcai cigány közösségi ház energetikai korszerűsítése: 

Rövid összefoglaló: 

Az épület jelenlegi nyílászáróinak cseréje, a födémszerkezet megfelelő energetikai tulajdonsá-

gokkal kerül kivitelezésre. A hőszigetelést a belmagasság csökkentésével együtt oldjuk meg. A 

födémszerkezet alá kerülő álmennyezet egyúttal megoldja a gazdaságtalan világítótestek kérdé-

sét is. A gipszkarton álmennyezetbe kerülnek beépítésre az új LED-es világítótestek. Az épület 

elavult fűtési és meleg vízellátási rendszerének cseréje is megvalósul. Az épület tetősíkjára 2 

KW teljesítményű napelemek felszerelése került betervezésre. 

 

A fejlesztés célja Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában levő épület korszerűsítése, az 

épület kihasználtságának növelése, a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása, továb-

bá a gazdaságos, hatékony, valamint fenntartható üzemeltetése. Az épület hőtechnikai adottsága-

inak javítása, hőveszteségének csökkentése, a fűtési és használati melegvíz rendszereinek kor-



szerűsítése, valamint a világítási rendszer energiatakarékos átalakításával történő energetikai 

korszerűsítése a cél. 

 

Megpályázott támogatási összeg:  19.561.090,-Ft 

Elnyert támogatási összeg:   14.953.692,-Ft 

Önerő :       4.607.398,-Ft 

Projekt összes költsége:    19.561.090,-Ft 

Támogatási intenzitás:    76,4% 

 

A projekt tényleges kezdése: 2017.09.01. 

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2019.03.31. 

 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a „Tó utcai cigány közösségi ház energetikai korszerűsítése” című, VP-6-7.4.1.1-16 
kódszámú pályázaton nyertes projektet megvalósítsa, a szükséges intézkedéseket és nyilatko-
zatokat megtegye. 
A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerő összegét, 4.607.398,-Ft-ot a 
2017. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 
 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztályvezető 
Határozatról értesül: Tóth Péter Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztályvezető 
    Csendes Ildikó Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
Kiskunhalas, 2017. augusztus 10. 
 
 
 

 Fülöp Róbert polgármester távollétében: 
       Farkas Dániel alpolgármester s.k. 
 

 


