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Előterjesztés 
A Torbágyi Katolikus Egyházközség támogatási kérelméről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Torbágyi Római Katolikus Egyházközség a Nemzeti Kulturális Alap pályázati 

támogatásával, az egyházközség tagjainak adományaiból és Biatorbágy Város 

Önkormányzatának anyagi hozzájárulásával lassan egy évtizede végzi a település 

egyik legjelentősebb műemlékének, a torbágyi római katolikus templomnak a 

megóvását, helyreállítását biztosító munkálatokat: 

 2009 – bal oldali mellékoltár restaurálás befejezése, 

 2010 – bejárati homlokzat és torony felújítása, 

 2012 – teljes külső homlokzat felújítása, főbejárat és sekrestye ajtók 

restaurálása, 

 2013 – jobb oldali mellékoltár restaurálás elkezdése,  

 2014 - templombelső festése, világítás és hangosítás felújítása, jobb oldali 

mellékoltár restaurálása. 

 

Az eddig elvégzett felújítási, restaurálási munkákat Biatorbágy Város 
Önkormányzata 2009-2014. évek között összesen 18,6 millió forinttal támogatta. 

 

A soron következő ütemhez, a templom szembenézeti bal oldalán elhelyezkedő 

Nepomuki Szent János mellékoltár és a keresztelő medence fa részeinek 

restaurálásához ismét a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatására számít az 

egyházközség. Tekintettel a pályázathoz előírt ötven százalékos önrész (4 064 000 

Ft) nagyságára, az egyházközség nem tudja azt teljes egészében vállalni, ezért 

kérelemmel fordult Biatorbágy Város Önkormányzatához a hiányzó hányad 

(3 250 000 Ft) biztosítása céljából. 
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Biatorbágy Város Önkormányzata továbbra is kiemelt fontosságúnak tartja a jelentős 

helyi értékek védelmét. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Torbágyi 

Katolikus Egyházközség kérelméről hozza meg támogató döntését. 

Biatorbágy, 2014. november 7. 

 Tisztelettel  

 Tarjáni István s.k. 

 polgármester 
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Határozati javaslat 

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

A Torbágyi Katolikus Egyházközség támogatási kérelméről 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Torbágyi Római Katolikus 

Egyházközség támogatási kérelméről szóló előterjesztést. 

A Torbágyi Római Katolikus Egyházközség pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti 

Kulturális Alap Építőművészet és Műemléki Szakmai Kollégiumához a torbágyi 

katolikus templom Nepomuki Szent János mellékoltárának és a keresztelő medence 

fa részeinek restaurálására. A pályázat benyújtásához szükséges önrész 

biztosításához támogatási kérelemmel fordult Biatorbágy Város Önkormányzatához. 

A képviselő-testület a Torbágyi Katolikus Egyházközség sikeres pályázata esetén a 

szükséges önrész ………. százalékát, azaz …………………. Ft-ot biztosít 2015. évi 

költségvetésében az Egyházközség számára. 

 

 

Felelős: polgármester 
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