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Tisztelt Képviselő-testület!

A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása,
megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Epítészeti Program létrehozásáról szóló 1601/2016.
(XI. 8.) Korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban — veszélyeztetett népi
építészeti örökségünk. a népi műemlékek. a müemléki értéket képviselő vidéki épített örökség
megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében — a Népi Epítészeti Program (a továbbiakban:
Program) megvalósítása keretében a Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Tudásközpont
Területi, Epítészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségü Társaság, mint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.) 49. -a szerinti
lebonyolító szerv (a továbbiakban: Lebonyolító) támogatást nyújt népi építészeti emlékek
helyreállításához.

A támoatás célja:
Forrás biztosítása olyan népi építészeti emlékek

- veszélyelhárításához,
- állagmegóvásához, valamint
- részleges vagy teljes helyreállításához,

amelyek az épített örökségnek műemléki értéket képviselő, védelem alatt álló (egyedi
műemlék, nyilvántartott műemléki érték. helyi védelem) elemei.

Értelmező rendelkezések:
a) népi építészeti emlék: a parasztság életformájából adódó, annak megfelelő és azt

szolgáló, a népi közösség hagyományos építőkészségének megfelelő (Saját maga vagy
közösségben — kalákában —‚ esetleg Falusi kismesterek közreműködésével emelt)
alkotások, melyek esztétikája — az anyag, a szerkezet, a forma és a díszítmény
összhangja — elsősorban a népi életmód és életforma velejárója.

b) védelem alatt álló épített örökségi elem: a Miniszterelnökség által a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. * (1) bekezdés d) pontja alapján vezetett
központi, közhiteles műemléki hatósági nyilváitartásban egyedi műemlékként, vagy
nyilvántartott műemléki értékként szereplő örökségi elem, vagy helyi önkormányzati
rendeletben jogerősen megállapított helyi védelem alatt álló népi építészeti emlék.
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A támozatás iénybevételére joosultak köre:
A népi építészeti emlékek helyreállutásához igényelhető támogatásra kérelmet nyújthatnak be
[a továbbiakban: Kérelmező] a védelem alatt álló népi építészeti emlékek természetes és jogi
személy tulajdonosai, vagyonkezelői, használói.

Támoatás összege és mértéke:
Az odaitélhető vissza nem terítendő költségvetési támogatás összege projektenként 1—20 millió
Ft.
A támogatás mértéke természetes szeméLyek esetén a beruházás megvalósítása során felmerülő
összköltség legfeljebb 80%-a, az önkormányzatok és cEvéb szervezetek esetén Ie2feliebb
50%-a.
A támogatás folyósítása a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában,
egy összegben történik.

A támogatási kérelem benyújtására vonatkozó információk:
A támogatási kérelmet a jelen tájékoztató közzétételét követő 30 (harminc) napon belül kell
benyújtani a Lechner Tudásközpont Területi, Epítészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasághoz (postacím: 1507 Budapest, PL 2.) egy eredeti papír példányban,
valamint elektronikus adathordozón szerkeszthető formában is a „Népi Epítészeti Program”
megnevezés megjelőlésével.

A támoatási kérelem elbírálása:
A Támogatási kérelmekröl a Lebonyolító a Miniszterelnökséget vezető miniszter előzetes
szakmai egyetértésével dönt, döntéséről a kérelmezőt a döntés meghozatalát követően írásban
értesíti.

A beruházás megvalósítási ideje 2019. május 31., a pénzügyi teljesítések véghatáddeje 2019.
június 30.

A Durkó utcai tájház hátsó falazata megtört. A főépület tüzfal előtti sarka süllyedésnek indult.

Helweállítási javaslat:
A pályázat benyújtásához örökségvédelmi engedéllyel szükséges rendelkeznünk, mely
megszerzésére tewezéssel együtt 30 nap áll rendelkezésre.

p.
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A pályázati összköltség: bruttó 10.000.000,-Ft forint, támogatás mértéke 50%.

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be népi építészeti emlékek
helyreállításához. Pályázati célként az 5630 Békés, Durkó u. 8. szám, 2387 hrsz. alatti
ingatlan helyreállítását jelöli meg. A pályázati összköltség bruttó 10.000.000,- Ft, az
igényelt támogatás mértéke 50%, azaz bruttó 5.000.000,- Ft, a Saját erö mértéke 50%,
azaz bruttó 5.000.000,- Ft A saját erőt az önkormányzat elfogadott költségvetésében
rendelkezésre álló tarhosi ingatlaneladás bevétele biztosítja.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. március 22.

Iz Gábor
p gánnester

Jogi ellenjegyző

enzugyi ellenjeg zo
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Javasolt pályázati cél: 5630 Békés, Durkó utcai tájház hátsó falazatának helyreállítása.
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