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Tárgy:  Pályázat benyújtása a Békési 
Városháza felújítására 

Sorszám: IV/8 

Előkészítette: Gál András osztályvezető 
Barna Barbara műszaki ügyintéző 
Műszaki Osztály 

Döntéshozatal módja: 
Minősített többség az SZMSZ 12. § (4) 
bekezdés o) pontja alapján 

Véleményező 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2010. december 16-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma 
pályázatot hirdetett műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy 
teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező 
képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására. Ezen forrás felhasználásával sikerült 
az elmúlt években a Múzeum, majd a Galéria épületét felújítani. 

A műemléki környezetben lévő nagy múltú épületeink felújítását 2008-ban a 
Városháza épületével tudtuk folytatni, aminek cserépfedésének átrakására sikerült támogatást 
lehívni ugyanezen alapból. Ebben az évben, újabb pályázat benyújtása esetén lehetőségünk 
adódhat a korábbi évek munkáját tovább folytatni, a Városháza épületének utcai homlokzat-
felújítási munkája elvégzésére pályázati támogatást nyerhetünk el. E tárgyban 2009. évben 
már benyújtásra került egy pályázat, amely azonban támogatást nem nyert.  

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) 

13 000 000 50 % 6 500 000 6 500 000 
 

A pályázati saját erőt a 2011. évi költségvetés terhére kell vállalni. 
A pályázat beadási határideje 2011. január 28., a megvalósítás 2011. év végére várható 

nyertes pályázat esetén. 

A támogatás elnyerése esetén megszüntetésre kerülne a jelenlegi, a városhoz és a 
környezethez méltatlan állapot, az omladozó, balesetveszélyes homlokzat, a kopott 
nyílászárók és a lezárt járdaszakasz, így a Városháza ismét a település büszkesége lehetne, 
illeszkedve a Galériához, Múzeumhoz. 

Javasoljuk tehát pályázat benyújtását a Nemzeti Kulturális Alapprogram Műemléki és 
Régészeti Szakmai Kollégiumához a Városháza utcai homlokzata felújításának támogatása 
érdekében. 
 
Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 



 2 

Határozati javaslat: 

 
Békés Város Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Alapprogram Műemléki és 
Régészeti Szakmai Kollégiumához a 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 S. u. 2. szám alatti 
Városháza felújítási munkáinak elvégzésére. A beruházás bekerülési költsége 
13 000 000,- Ft, a megpályázott támogatás 6 500 000,- Ft, az összes költség 50 %-a. 
Békés Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges 6 500 000,- Ft önerőt (50 %) 
2011. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások között biztosítja. 

 

Határid ő: intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2010. december 8. 

 
         Izsó Gábor 
        polgármester 
 
 
.....................................  

Jogi ellenjegyző 
 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 

 


