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Tárgy: Pályázat benyújtása a Városháza 

udvari homlokzatának felújítására 

Sorszám: IV/1 

 

Előkészítette: 

 

Gál András osztályvezető 

Műszaki Osztály 

Döntéshozatal módja: 

Minősített többség az SZMSZ 18. § (3) 

bekezdés f) pontja alapján 

Véleményező 

bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2014. november 24-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot 

hirdetett Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes 

helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező 

képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására (Altéma kódszáma: 3235/99). Ezen 

forrás felhasználásával sikerült az elmúlt években a Múzeum, a Galéria épületét, majd a 

Városháza utcafronti homlokzatát 3 ütemben felújítani. 

Ebben az évben, újabb pályázat benyújtása esetén lehetőségünk adódhat a korábbi 

évek munkáját tovább folytatni a Városháza épületének udvari homlokzat-felújítási, 

állagmegóvási munkájával.  

A jelenlegi kiírás szerint az igényelhető támogatás összege maximum 13 millió forint, 

de legfeljebb az összes bekerülési költség 50 %-a.  

 

Bekerülési 

költség (Ft) 

Támogatási 

arány 

Támogatási 

összeg (Ft) 
Saját erő (Ft) 

26 000 000,- 50 % 13 000 000,- 13 000 000,- 

 

A pályázati saját erőt a 2015. évi költségvetés terhére kell vállalni. A pályázat beadási 

határideje 2014. december 01.. A megvalósítás 2015. április 1.–2016. december 31. közötti 

időszakban várható nyertes pályázat esetén. 

A támogatás elnyerése esetén megszüntetésre kerülne a jelenlegi, a városhoz és a 

környezethez méltatlan állapot, az omladozó homlokzat, hiszen az Energiatakarékos 

átalakítás Békés város intézményeiben című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0024 jelű projekt 

keretein belül 2014-ben az épület energetikai felújítása is megtörténik, így a Városháza ismét 

a település büszkesége lehetne. 

Javasoljuk a pályázat benyújtását a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és 

Örökségvédelem Kollégiumához a Városháza udvari homlokzat felújításának, 

állagmegóvásának támogatása érdekében. 

A pontos bekerülési költség és az ennek alapján megpályázott összeg, valamint a saját 

erő meghatározására a Pénzügyi Bizottság ülésén kerül sor.   
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Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

Határozati javaslatok: 

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap 

Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által meghirdetett, műemlék 

épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, 

felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti 

alkotások restaurálásának támogatására pályázatot nyújt be a Békés, Petőfi Sándor 

utca 2. szám alatti Városháza felújítási munkáinak elvégzésére. A beruházás 

bekerülési költsége ……………………….- Ft, a megpályázni kívánt támogatás 

összege ………………………….- Ft, az összes költség 50 %-a. Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges …………………...- Ft 

önerőt (50 %) az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a felhalmozási 

előirányzatai terhére biztosítja.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a 

pályázat benyújtásával kapcsolatos szükséges jognyilatkozatok megtételére, 

aláírására.  

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2014. november 13. 

 

         Izsó Gábor 

        polgármester 

 

 

 .....................................  

Jogi ellenjegyző 

 

 .....................................  

Pénzügyi ellenjegyző 

 


