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Tisztelt Mindenki! 
 
Köszönöm Attilának az emailt, mi is megkaptuk az Önkoritól a pályázati anyagot. 
Természetesen, ha pályázunk, mi elkészítjük a pályázati anyagot és beadjuk (persze 
előtte közgyűlés dönt róla). 
 
A pályázaton való részvétel technikai és pénzügyi tervezésénél javaslom az alábbiak 
figyelembe vételét: 

 a 2019-es pályázaton a Cukor u.- Papnövelde u.- Veres P. u. főfali 
szigetelésével pályáztunk, aminek a pályázatra benyújtott összege a HIO 
ajánlata alapján összesen 7.945.240 Ft volt. ennek 10%-át (nem a kért 
v40%-ot) adta az önkormányzat vissza nem térítendő támogatásként 
(794.524,-Ft), így a szükséges önerő ehhez 7.150.716,-Ft lesz. Ezzel nem 
lehet még egyszer pályázni (azonos műszaki tartalom). A szigetelésnek lesz 
meg most az engedélye kiegészítve a szomszédos épülettel érintkező 
falunk szigetelésével. Ez utóbbi nem volt benne a tavalyi pályázatban, ezzel 
lehetne pályázni II ütemként. 

 jelenleg 4,7 MFt van a számlánkon 
 a tető állapota is kritikus, azonban annak felújításának finanszírozására saját 

erőből kétséges, itt egy értékesítés adhatna esetleg megoldást, de ebben 
nincsen döntés egyenlőre. 

 az árkád értékesítése (bérbeadása): itt két dolgot kell megoldani: az első az 
Athenaeum bejárást biztosító "folyosó" kiépítése és birtokba adása nekik, 
másrészt nyílt pályázat, amint konkrét feltételekkel (előre definiált 
szerződési feltételekkel, funkcióval, magas kaucióval, stb.) lehet pályáznia 
mindenkinek (így az előbérleti kérdést is megoldhatjuk az esetleg tulajdonos 
általi érvényesítés esetére...). Ugyan akkor ez a bevétel -figyelemmel annak 
havi folyósítására- nem tudja pótolni a felújításhoz szükséges önerőt, de 
hosszútávon rendezné az árkád sorsát és használatát végre. 

Mindezek alapján jelenleg a meglévő pályázat felhasználásához is szükséges lenne 
még 3 MFt saját pénz is. 
 
Jelenleg Szeéphalmi doktor halálával a végrehajtás a hagyatékival folyik, itt 2,2 MFt. 
a tartozás. Az Athenaeum Kft tartozása összesen 310 eFt. Ez az összesen 2,5 MFt a 
behajtás szempontjából elhúzódó tételek lesznek, így erre nem tudunk idén alapozni. 
A többi tartozó felszólítottuk és fizetgetnek már. Vagyis ennyit valahonnan pótolni 



kell. A kerületben pályázati pénz visszaadni nem jó, mert akkor kimaradunk egy időre 
a pályázási lehetőségből (adott esetben akár 4 évre). 
 
A tetőtér értékesítés ügyében a legkézenfekvőbb az lenne, ha a tetőtér alattiak 
vennék meg a tetőteret maguk felett, hiszen így nem nő az albetétek száma és a 
tulajdonosok sem bővülnek. De ez több dologtól függ: a tulajdonosok vételi 
szándékától, az ártól és persze a beépíthetőség fizikális és hatósági lehetőségeitől. 
 
A 2020-as pályázaton részt tudunk venni -ahogy Sajtos úr is írta- a szigetelés II. 
ütemével, azaz a szomszédos házzal érintkező falunk szigetelésével, amire 
vonatkozóan a tervek rendelkezésre állnak és -ha jól tudom- akkor itt injektálásról 
van szó. Erre kérünk be ajánlatokat és annak alapján lehetne dönteni a pályázaton 
való részvételről (ehhez az önerőt ugyan tudjuk most pillanatnyilag igazolni 
a pályázat beadásakor, de a valóságban ehhez is be kell gyűjteni majd az önerőt 
valahogy, ami csak külön befizetéssel lehetséges). Ha nyerünk, akkor viszont meg 
kell csinálni (ld. fent írtak a pályázat visszaadásáról) 2+1 év alatt. 
Minden esetre az injektálásra kérek be ajánlatokat. 
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