
1. Napirend Önkormányzati hivatal homlokzat felújítása pályázat 

1 .  N a p i r e n d  
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
Önkormányzati hivatal homlokzat felújítása - pályázat 

 

 

A Börzsöny Térsége Egyesület, mint LEADER helyi akciócsoport (HACS) a tervezési területén 

működő önkormányzatok, egyesületek támogatására VP6-19.2.1.-13-10-21 kódszámon helyi felhívást 

tett közzé településkép megőrzésének támogatásra a településközpontok, közterek funkcionális 

szerepének betöltése, a lakosság település iránti komfortérzetének növelése, az életminőség javítása, 

továbbá turisztikai szempontból a települések iránti látogatottsági igény növelése, a hagyományos 

vidéki közösségi élet megerősítése, a fiatalok helybentartása, a népesség elvándorlásának csökkentése 

érdekében. 

 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetnek vállalnia kell, hogy a projektje megvalósításával 

hozzájárul a település élhetőbbé tétele, kulturális és közösségi terek kialakítása, felújítása, funkcióinak 

bővítése, valamint a helyben elérhető szolgáltatások, szabadidős lehetőségek bővülése céljának 

eléréséhez, továbbá a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozza a projektet. 

 

 

A projekt keretében kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenység: 

• kisléptékű infrastruktúra fejlesztés: minden olyan eszköz, amely a település összképét 

befolyásolhatja/meghatározhatja pl. utcanévtáblák, információs táblák, szobor, zászlók, 

virágtartók, komposztálóedények, fás szárú növények) 

• építési beruházás: településképet meghatározó épületek fejlesztéséhez kapcsolódó építés, 

felújítás, bővítés, átalakítás, parkosítás 

• gépbeszerzés: minden olyan gép, amely a településkép kialakításában fontos szerepet játszik 

pl. fűkasza, fűnyíró traktor, ágaprító stb. 

 

A projekt keretében kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység: 

• kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

 

A projekt keretében választható, önállóan nem támogatható tevékenység: 

• műszaki ellenőri szolgáltatás 

• projektmenedzsment 

• projektelőkészítés 

• terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesít, földmunkák stb.)) 

 

A helyi támogatási kérelem benyújtására 2021.08.02. napjától 2021.10.02. napjáig van lehetőség 

 

A Kormány a HACS által támogatni javasolt, a helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a 

projektre megítélt 500.000 – 5.000.000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a 

rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás intenzitása: 95 %. 

A projekt támogatásának módja: utófinanszírozott. A projekt megvalósításához támogatási előleg nem 

vehető igénybe. Egy adott településről a felhívás keretében maximum egy támogatási kérelem 

támogatható. 

 

A támogatás elnyerése esetén a támogatott kötelezettségei: 

• projekttervet csatol a támogatási kérelméhez 

• a fejlesztés megvalósítását követő 30 napon belül benyújtja a projekt megvalósításáról szóló – 

eszközbeszerzés esetén legalább 5, építési beruházás esetén legalább 10 fotóval ellátott - 

beszámolóját a HACS honlapján történő bemutatáshoz, 
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• a fenntartási időszakban évente adatot szolgáltat a LEADER HACS részére a vállalt 

kötelezettségek teljesítéséről, nyilatkozik azok betartásáról. 

 

Az Önkormányzati Hivatal épülete több mint 10 évvel ezelőtt belső felújításra került, amely beruházás 

nem foglalta magába az épület külső homlokzatának felújítását.  

Az önkormányzati hivatal a település felújított esztétikus, rendezett központjában található, a központi 

tér meghatározó épülete, ugyanakkor az épület külső homlokzatának rossz állapota (vizes, tönkrement, 

lemállott külső vakokat, a lábazat több helyen berepedezett, letört és leomlot) jelentősen rontja a 

nemrégiben felújított, esztétikus látványt nyújtó településközpont képét. 

 A tervezett felújítás eredményeként a hivatali épület esztétikus külsőt kap, és a tiszta, rendezett 

központi térrel összhangba kerül, és így a település központja egységes tetszetős képet nyújt.  

A tervezett felújítás további előnye, hogy az épület külső hőszigetelésének köszönhetően várhatóan 

csökken a hivatal fűtési költsége.  

 

Az Önkormányzati hivatal homlokzati felújításával még inkább megújul a település központja, javul a 

település lakosságának komfortérzete, a település élhetőbbé válik, továbbá a tervezett beruházás 

hozzájárulhat a település iránti látogatottság és elégedettség növekedéséhez, ezért javaslom a pályázat 

benyújtását. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a pályázaton való részvétel tekintetében döntést hozni 

szíveskedjen! 

 

 

Bánk, 2021. július 29. 

 Tisztelettel: 

 

 

 

 Torma Andrea 

 polgármester 

 

 

……/2021. (VIII…….) képviselő-testületi határozati javaslat: 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vidékfejlesztési Program 

keretében a Börzsöny Térsége Egyesület, mint LEADER helyi akciócsoport (HACS) által 

meghirdetett VP6-19.2.1.-13-10-21 kódszámú „Településkép megőrzése” felhívás keretében 

igényelhető támogatásra támogatási kérelmet nyújt be az alábbiak szerint. 

 

- A megvalósítási helyszín: 2653 Bánk, Hősök tere 11. 142 hrsz. 

- A projekt megnevezése: „Önkormányzati hivatal homlokzatának felújítása” 

- A projekt összköltsége 6.439.479 Ft. 

- Az igényelt támogatás összege: 5.000.000 Ft 

- Az önkormányzati önerő összege: 1.439.479 Ft 

- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás (költségvetési célelőirányzat). 

 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját 

forrás összegét a költségvetésében elkülöníti és biztosítja. 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a 

pályázat határidőben történő benyújtásáról. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021.08.02. napjától, de legkésőbb 2021. október 2. 

 


