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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

A Nemzeti Kulturális Alapprogram idén is pályázatot írt ki többek közt 
Veszélyeztetett helyzető mőemlékek állagmegóvásának, részleges vagy teljes 
helyreállításának, valamint mőemlékek szerves részét képezı képzımővészeti alkotások 
restaurálásának támogatására. Ezen forrás felhasználásával sikerült az elmúlt években a 
Múzeum, majd a Galéria épületét felújítani. 

 A mőemléki környezetben lévı nagy múltú épületeink felújítását 2008-ban a 
Városháza épületével tudtuk folytatni, aminek cserépfedésének átrakására sikerült támogatást 
lehívni ugyanezen alapból. Ebben az évben lehetıségünk van a korábbi évek munkáját tovább 
folytatni, a Városháza épületének utcai homlokzat-felújítási munkája elvégzésére pályázati 
támogatást nyerhetünk el. 

Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alapprogram 
Mőemléki és Régészeti Szakmai Kollégiumához Veszélyeztetett helyzető mőemlékek 
állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, valamint mőemlékek szerves 
részét képezı képzımővészeti alkotások restaurálásának támogatására a Városháza felújítása 
tárgyában. Békés Város Önkormányzata jelen pályázatból a Városháza utcai homlokzatának 
felújítását kívánja megvalósítani. 

Az igényelhetı támogatás összege maximum 10 millió forint, de legfeljebb az összes 
bekerülési költség 70 %-a.  
 

Bekerülési 
költség (Ft) 

Támogatási 
arány 

Támogatási 
összeg (Ft) 

Saját erı (Ft) 

11 465 512 70 % 8 025 858 3 439 564 
 
A 2009. évi költségvetésben 5.078 EFt összeget terveztünk a Városháza homlokzat 
felújítására, mely összegbıl 2.576. EFt az elızı évrıl áthúzódó számlák kiegyenlítésére 
szolgál. A megmaradó 2.502 EFt összeg felhasználható az önerıre, a hiányzó 937.254 Ft a 
„Belvizes projekt” (2009. évi költségvetés 4. sz. melléklet IV/3. sora) tervezett összegébıl 
pótolható, mivel a projekt tárgyévben felmerülı, és Békésre esı önereje a testület 54/2009. 
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(III. 2.) határozatával elfogadott konzorciumi megállapodás és a támogatási szerzıdés 1. sz. 
melléklete alapján 1.518 EFt lesz a tervezett 22.854 EFt-tal szemben. 

Határozati javaslat: 

 
Békés Város Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Alapprogram Mőemléki és 
Régészeti Szakmai Kollégiumához Veszélyeztetett helyzető mőemlékek 
állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, valamint mőemlékek 
szerves részét képezı képzımővészeti alkotások restaurálásának támogatására 
pályázatot nyújt be a Békés, Petıfi S. u. 2. szám alatti Városháza felújítási 
munkáinak elvégzésére. A beruházás bekerülési költsége 11.465.512,- Ft, a 
megpályázott támogatás 8.025.858,- Ft, az összes költség 70 %-a. Békés Város 
Önkormányzata a pályázathoz szükséges 3.439.564,- Ft önerıbıl (30 %) 2.502.310,- 
Ft-ot a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009. (II. 13.) KT rendelet 4. sz. melléklete 
II/4. sorában, 937.254,- Ft-ot a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009. (II. 13.) KT 
rendelet 4. számú melléklete IV/3. sorában biztosítja. 
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Békés, 2009. március 16. 
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