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Előterjesztés 

NKA Örökségvédelmi kollégiumának pályázata  
Hazai és nemzetközi műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, 

kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a 
kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatására 

 
„Pannon-tenger kincsei – műemlékvédelmi konferencia” megvalósításáról 

 
A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi kollégiuma pályázati felhívást írt ki „Hazai és 
nemzetközi műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, 
mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a kapcsolódó 
kiadványok megjelentetésének támogatására.” 
 
Igényelhető támogatás: az összköltség maximum 85%-a. 
 
Pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltség minimum 15%-a. A pályázó 
részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium előírja. 
 
Megvalósítás időtartama: 
2017. március 1.–2018. február 28. 
 
Benyújtási határidő: 
2017. március 24. 
 
Pályázatot olyan rendező szerv, szakmai szervezet nyújthat be, amely jogi személyként 
működik.  
 
A program tervezett összköltsége: 1.280.000 Ft a mellékelt költségvetés alapján. 
 
Támogatásra javaslom benyújtani a Biatorbágyi Értéktár Bizottság által kidolgozott 
Pannon-tenger kincsei – műemlékvédelmi konferencia című programot. 
 
Kérem a tisztelt bizottság és képviselő-testület tagjait, hogy támogassák a javaslatot. 
 
Biatorbágy, 2017. március 21. 
 
 
        Tisztelettel: 

   Tarjáni István s.k. 
   polgármester 



 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (III. 30.) határozata 

NKA Örökségvédelmi kollégiumának pályázata  
 

Hazai és nemzetközi műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, 
kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a 

kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatására 
„Pannon-tenger kincsei – műemlékvédelmi konferencia” című projekt 

megvalósításáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Pannon-tenger 
kincsei tematikus év 2017” című projekt megvalósításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 

1. A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi kollégiumának „Hazai és nemzetközi 
műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, 
mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a 
kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatására” kiírt 207108/77 kódszámú 
felhívásra pályázatot nyújt be a Biatorbágyi Értéktár Bizottság által kidolgozott 
„Pannon-tenger  kincsei – műemlékvédelmi konferencia ” címmel, 

2. felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészíttetésére és benyújtására, 
3. a megvalósításhoz szükséges bruttó 192.000,- Ft pályázati önrészt a 2017. évi 

költségvetés pályázati önerő alap keretében biztosítja.  
 
Pályázat benyújtásáért felelős: Polgármester Kabinet 
Határidő: 2017. március 24. 
Megvalósításért felelős: Biatorbágyi Értéktár Bizottság 
Határidő: 2018. február 28. 
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