Kiskunhalas Város Képviselő-testületének
4/2008.( 01.30) számú rendelete
a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról szóló
9/2005.(III.02.) Ktr. számú rendelet módosításáról
1. §
A rendelet 4 § (3) pontja az alábbival egészül ki:
A pályázatot a helyben szokásos módon kell közzé tenni.
2. §
A rendelet 4 § (4) pontja a következők szerint módosul:
A pályázatokat a kiírást követően az adott költségvetési év november 30. napjáig
illetve a támogatási keret kimerüléséig folyamatosan lehet benyújtani.
3. §
A rendelet 4 §-a új, (7) ponttal egészül ki:
(7) A pályázati kiírás szövegét a rendelet 2. számú melléklete alapján kell közzé tenni.
4. §
A rendelet 7 § (3) pontja a következők szerint módosul:
A munkák befejezésének bejelentését követő 30 napon belül a polgármester által
megbízott szakember ellenőrzi, hogy a támogatott munkákat az előírások betartásával,
szakszerűen és a védettség követelményeinek megfelelően végezték-e el
5. §
A rendelet új, 2. számú melléklettel egészül ki az alábbi tartalommal:
2. sz. melléklet a 9/2005(III.02.) Krt. sz. rendelethez
Pályázati kiírás
Kiskunhalas Város Polgármestere a 9/2005.(III.02.) Ktr. sz. rendelet alapján pályázatot
hirdet helyi védelemben részesülő épületek felújításának támogatására.
Pályázni lehet az épület védettségéből eredő és a rendeltetésszerű használathoz szükséges
fenntartás mértékét meghaladó, a védett érték megóvására irányuló felújítási munkálatok
költségeinek kiegészítéséhez az alábbi építési munkanemek körében:
 tetőfedés felújítása, indokolt esetben cseréje
 védett homlokzati felületen tagozatok felújítása, helyreállítása, festése
 homlokzati nyílászárók és kapuzatok felújítása, indokolt esetben cseréje
 utcai homlokzaton meglevő épületgépészeti és reklámszerelvények átalakítása,
áthelyezése

 utólagos vízszigetelési munkák
 az épület állagmegóvását elősegítő nem ideiglenes munkálatok
Pályázatot nyújthat be az a jogi vagy magánszemély, jogi személyiség nélküli szervezet illetve
társasházi közösség, akinek a tulajdonában vagy kezelésében van a 18/2003(VII.31.) Ktr. sz.
rendeletének mellékletében szerepelő helyi védettségű épület valamelyike.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 pályázati adatlapot
 építési engedély köteles munka esetén jogerős építési engedélyt és
engedélyezési tervdokumentációt
 nem építési engedély köteles munka esetén a nem pályázó
társtulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát
 munkálatokhoz tartozó tételes költségvetést
 az épület állapotát részletesen bemutató fényképeket
A pályázatot a polgármesternek címezve a főépítészhez kell benyújtani, a pályázatok
benyújtásának határideje november 30. Támogatás a költségvetési keret kimerüléséig adható.
Nem pályázhat az, akinek az önkormányzattal szemben fizetési hátraléka van.
Kiskunhalas, ………………………..
6. §
Záró rendelkezések
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekre is
alkalmazni kell.
Kiskunhalas, 2008. január 28.
Dr. Várnai László
polgármester

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2008. január 30.
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jegyző
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