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Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt időszakban jelentek meg az Európai Unió 2014-2020-as költségvetési ciklusában
Vidékfejlesztési Program-pályázatok, melyeket a „Pannónia Kincse” Leader-egyesület koordinál. A
korábban beadott VP-6-7.4.1.1-16 „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója” c.
pályázatunk elutasításra került.
A VP6-19.2.1.-70-3-17 sz1. pályázatban bruttó 9,2 millió Forint összeg pályázható, melyből a
pályázati kiíró maximum 85%-ot, azaz 7,8 millió forint összegű támogatást ítélhet meg, a fennmaradó
összeget önerőből kell biztosítania a pályázóknak. A pályázat beadási határideje: 2018. július 31. Az
Önkormányzat az előkészítő munkálatokat megtette. A pályázat megírását a jegyző végzi el, így ez
költséget nem jelent az Önkormányzat számára.
A pályázat műszaki tartalma a településképet meghatározó épületek felújítását és energetikai
korszerűsítését tartja szem előtt. A pályázati kiírás alapján a pályázatok célja meglévő épület,
építmény és épületrészek külső felújítása, valamint energiahatékonyságot, megújuló energia
hasznosítását célzó beruházás, valamint az ahhoz kapcsolódó belső felújítás, bővítés, korszerűsítés.
Az Önkormányzat, mint pályázati partner, a Rábapatonai Római Katolikus Plébánia
kizárólagos tulajdonában álló Rábapatonai Katolikus Templom (Rábapatona, 855 hrsz.) épületének
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A pályázati kiírás elérhetősége: http://pkle.hu/Felh/3.pdf
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lábazati felújítási munkálatait adná be a pályázat keretein belül. A felújítás összköltsége nettó
7.846.570. Ft + 2.118.574. Ft ÁFA, összesen bruttó 9.965.144 forint. A pályázati dokumentáció
összeállítása során az alábbi felújítási munkálatok kerültek meghatározásra:
Tervezett felújítás célja:
1. utólagos talajnedvesség elleni falszigetelés készítése
2. szellőző, falszárító vakolat készítése a lábazat felett átlagosan 80 cm magasságig
Természetesen a fenti igények és elvárások még pontosításra kerülnek a pályázat összeállítása során,
valamint a remélhetőleg elnyert támogatási összeg nagyságának ismeretében.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület
elé:
Határozati javaslat:
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a templom
felújításával és a projekt végrehajtásával a vidéki élet minőségét kívánja javítani.
2.) A Képviselő-testület ezen célkitűzésének megvalósítása érdekében a
Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett VP6-19.2.1.-70-3-17 pályázati
felhívás alapján pályázatot nyújt be a településkép szempontjából meghatározó
épületek felújítására, a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerint. A felújítás
jelentős mértékben hozzájárulhat a település fejlődéséhez. A fejlesztés céljával a
képviselő-testület egyetért, a szükséges önerőt vállalja.
3.) A fejlesztés megnevezése: A vonzóbb vidéki települési környezet kialakítása
Rábapatona községben
A pályázattal érintett helyrajzi számok és az ingatlanok megnevezése:
1. Rábapatonai Római Katolikus Templom, Rábapatona, 855 hrsz.
4.) A Képviselő-testület meghatalmazza a
benyújtásához szükséges intézkedéseket
dokumentumokat aláírja.

polgármestert, hogy a pályázat
megtegye, az ahhoz szükséges

Felelős:

Molnár-Nagy Béla Polgármester

Határidő:

A pályázat beadására: 2018. július 31.

Kelt: Rábapatonán, 2018. május 23. napján
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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