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Tárgy: Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület pályázati részvétele 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében 

megvalósuló civil programelem - civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatására. 

Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület pályázatot kíván benyújtani a civil 

szervezetek ingatlan beruházási és fejlesztési támogatási kategóriában a 2463 Tordas, Petőfi 

utca 6. szám alatti ingatlanon. 

 

A maximálisan igényelhető támogatási összeg 6 millió forint, melyen belül a következő 

ingatlanfelújítási munkákat kívánjuk lehetőség szerint, az általunk felállított fontossági 

sorrendben (költségek függvényében amennyire lehetőség lesz) elvégezni: 

 vezetékes gáz bevezetése az új épületrészbe, gázkazán beszerzése terveztetéssel, 

engedélyeztetéssel. A nyomvonalon a régi házrészben nem megfelelően kialakított, ide 

kapcsolódó dolgok is rendeződnek. 

 villamos energia teljesítmény bővítés 

 festés (beltéri, részben kültéri) 

 kerítés építése az utcafronton 

 régi ház utcafronti nyílászáróinak felújítása/ cseréje 

 kulé ágy tornác mentén szikkasztóval 

 térkő 

 fa táblás kerítés kihelyezése a bal oldali szomszéd felől 15 méter hosszan. 

 

A pályázat benyújtásához az önkormányzat részéről szükséges dokumentumok: 

- A beruházással érintett ingatlanra a pályázat benyújtása előtt megkötött ingyenes 

használati megállapodás, mely minimum 5 évre szól. 

- Nyilatkozat a megvalósítás helyéről. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelmet vitassa meg és a határozati 

javaslatot fogadja el. 

 

A határozat elfogadásához az Mötv alapján egyszerű többség szükséges. 

 

Tordas, 2020. július 24. 

 

        Juhász Csaba  

        polgármester 

 

dr. Zay Andrea 

jegyző 



 

Határozati javaslat 

 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

94/2020. (VII. 28.) határozata 

Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület pályázati részvételéről 

 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Teremtőkert Kulturális és 

Művészeti Alkotó Egyesület pályázati részvételét a Magyar Falu Programban. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt hozzájáruló nyilatkozat aláírására, valamint a 

következő tartalmú megállapodás aláírására az alábbi feltételekkel: 

- az önkormányzat 6 évre ingyenes használatba adja az ingatlant 

- a jelzálogjog és/vagy elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése kizárólag a fenntartási 

időszak végéig szólhat 

- a fenntartási időszak után a pályázaton elnyert támogatással megvalósult beruházások 

az önkormányzat tulajdonába kerülnek. 

 

Az önkormányzat a Teremtőkert Egyesülettel legkésőbb 2020. augusztus 31-ig átfogó 

megállapodást köt, mely a fentieken kívül rendezi a korábbi pályázatból megvalósult bővítés 

használati jogait is. 

 

felelős: jegyző, polgármester 

határidő: azonnal 

 

 

 

 

 


