
 

  

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/224, 225, 233 mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

                         

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Szily kastély homlokzatának felújításával összefüggő kérdésekről 
 
 

A Szily kastély műemléki belső felújítása a közvetlen oktatást szolgáló tantermek és 
kiszolgáló helyiségeinek idei évben történt északi szárny rekonstrukciójának átadásával 
befejeződött. A nyugati épületszárnyban az alagsor felújítása illetve a keleti épületszárnyban 
az étterem bővítése marad el. Az épület homlokzata viszont még egyáltalán nem tükrözi az 
épület belső megújulását. A belső kert vonatkozásában a díszkert kialakítására vonatkozó 
engedélyezési tervek elkészültek, az örökségvédelmi engedély 2014. szeptember 30-án 
kiadásra került. Ehhez kapcsolódóan a csatlakozó terepszintekre figyelemmel elkészült az 
épület homlokzat felújítási terve, mely 2014 májusában engedélyezésre benyújtásra került az 
örökségvédelmi hatósághoz. Az építési engedély kiadása még nem történt meg, a hatóság 
tájékoztatása szerint néhány napon belül várható. 

A Nemzeti Kultruális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma nyílt pályázati 
felhívást tett közzé 5 témakörben, műemléki, régészeti célok megvalósítása érdekében. 

 

 
 
Az önkormányzat pályázati lehetősége az első témakörre vonatkozóan, a homlokzat 
felújítással kapcsolatban nyílik meg. 

Pályázat 1. 
 

Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes 
helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező 
képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatása. 
 
 
Pályázat célja: nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlét, valamint kulturális 
örökségvédelmi (műemléki, régészeti) célok megvalósításának támogatása. 
 

Pályázók köre: Pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles 
műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi 
költségvetési szervek kivételével. 
 

 
Igényelhető támogatás: maximum 13 millió Ft. 
 
Saját forrás biztosítása kötelező a pályázó részére. A pályázó részére előírt kötelező saját 
forrás az összköltségvetés minimum 50 %-a. 
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

- építőipari kivitelezési költsége, 
- restaurálási költségek, 
- műszaki ellenőr díjazása, 
- tervezői művezetés, 
- a kapcsolódó régészeti feltárás költségei (régészeti érintettség esetén). 

http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/epitomuveszet-oroksegvedelem_141201#1


 
 
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. április 1. – 2016. december 31. 
 
Finanszírozás módja: A támogatás utalása a megítélt támogatás és az önrész együttes 
összegéről történő pénzügyi elszámolás benyújtását és elfogadását, a  szakmai beszámoló 
benyújtását, valamint az NKA Igazgatósága által felkért szakértői helyszíni szemléjéről 
készülő szakértői vélemény becsatolását követően történik. 
A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 
költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását 
követően kerülhet sor. 
Részbeszámoló benyújtására maximum egy alkalommal van lehetőség. Az első részlet 
utalására a pénzügyi részbeszámoló elfogadása és a szakmai leírás benyújtása után 
kerülhet sor. A pályázónak részbeszámolási igényét a pályázati adatlap 7. pontjában, az 
egyéb melléklethez feltöltött nyilatkozattal jeleznie kell. 

Nevezési díj: 13 millió Ft támogatási igény esetén 130.000 Ft 
 
Benyújtási határidő: 2014. december 1., éjfélig 

 
Pályázatára javaslom a Szily kastély belső udvari homlokzatának, utcai 
homlokzatának, kerítés felújítására vonatkozóan pályázat benyújtását. 
Műszaki tartalma: 

 belső udvari homlokzat felújítása, belső díszkert terv alapján a csatlakozó terepszintek 
kialakításával 

 utcafronti homlokzat és kerítés felújítás a műemléki épület által határolt  tömbben 

 alagsor felújítással érintett homlokzatain nyílászárók cseréje 

 keleti szárny udvari homlokzata előtt található angolakna lefedése. 

 keleti szárny udvari homlokzatán az étkező bejáratának átépítése, új  
 előtető építése 

 
A felújítás becsült költsége: bruttó 40.000.000 Ft 
 
 

Biatorbágy, 2014. november 11. 
  
Tisztelettel, 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 



 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2014.(   )  
határozata 

A Szily kastély homlokzatának felújításával összefüggő kérdésekről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szily kastély 
homlokzatának felújításával összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést. 
 
I. A képviselő-testület a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelmi 

Kollégiuma nyílt pályázati felhívás 1. altémájára (kódszáma:3235/99) pályázatot nyújt be a 
Szily-kastély belső udvari illetve utcai homlokzatának vonatkozásában. 

II. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészíttetésére és 
benyújtására. 

III. A képviselő testület a kivitelezéshez szükséges bruttó 40.000.000,- Ft-ot  2015. évi 
költségvetésében biztosítja.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. december 1. 
 

 Tarjáni István dr. Kovács András 

    polgármester        jegyző 

 

 


