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Előterjesztés 

A Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Programjára benyújtandó 
pályázatról 

A 1021/2019. (II.6) számú módosított kormányhatározat a Népi Építészeti Program 
megvalósításával összefüggő szakmai, minőségbiztosítási és egyéb feladatok ellátásával a 
Teleki László Alapítványt bízta meg.  
A népi építészeti emlékek helyreállítását megelőző szakmai dokumentációinak 
elkészítéséhez igényelhető támogatásra kérelmet nyújthatnak be a védelem alatt álló népi 
építészeti emlékek (magyar állampolgárságú) természetes és jogi személy tulajdonosai, 
valamint ezen tulajdonosok vagyonkezelői, használói. 
 
A népi építészeti emlék építészeti értékeinek azonosítását és a helyreállítások 
szakszerűségét szolgáló támogatási forma a történeti értékek megállapítását rögzítő, illetve 
az épület szerkezeteinek állapotát értékelő dokumentációk (építészeti felmérés, 
építéstörténeti dokumentáció értékleltárral, statikai és faanyagvédelmi szakvélemény, 
diagnosztika, falkutatás, szakrestaurátori terv) és az építészeti terv elkészíttetésére szolgál. 
 
Önkormányzatunk a Nagy utca 33. szám alatt elhelyezkedő, helyi egyedi védelem alatt álló 
ingatlan vonatkozásában kíván pályázni. A Képviselő-testület a 194/2020.(X.1) számú 
határozatában is megerősítette, hogy szükség van az ingatlan műemléki igényességű 
felújítására. A pályázat benyújtásához szükséges tervek és dokumentációk egy része már 
rendelkezésre áll. A benyújtási határidő 2021.  március 16. Az odaítélhető vissza nem 
terítendő támogatás összege kérelmenként minimum 500 ezer – maximum 1,5 millió Ft.  
A támogatás mértéke önkormányzatok esetén a tevékenység megvalósítása során felmerülő 
összköltség legfeljebb 80%-a, egyéb esetben legfeljebb 50%-a.  
A támogatás folyósítása – a megvalósítás ütemének megfelelően – támogatási előleg 
formájában egy, vagy több részletben történik. 
 
 
Kérem a tisztelt Kképviselő-testület tagjait, hogy támogassák a pályázat benyújtását és a 
szükséges forrás biztosítását. 
 
 
Biatorbágy, 2021. február 23. 
      

            Tarjáni István s.k. 
    Polgármester 
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Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Polgármesterének Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2021. (III. ...) határozata 

 
A Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Programjára benyújtandó pályázatról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre való hivatkozással a képviselő-
testület feladat-, és hatáskörében eljárva úgy határoztam, hogy: 
 

1. A Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Programjára a Biatorbágy, Nagy utca 33. 
szám alatti (452/1 hrsz.-ú) helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan helyreállítását 
megelőző szakmai dokumentációk elkészítéséhez nyújtható támogatás 
igénybevételéhez Biatorbágy Város Önkormányzata pályázatot nyújt be.kíván 
benyújtani; 

2. Gondoskodom a pályázat elkészíttetéséről és benyújtásáról.; 
3. A Polgármester felhatalmazást kap nyilatkozat aláírására, mely szerint a pályázathoz 

saját forrásként a felmerülő összköltség …….Ft 20%-a 2021. évi költségvetésben a 
pályázati önerő tartalék ………keret terhére biztosított.benyújtandó pályázati 
kérelemben foglalt cél megvalósításához szükséges saját forrás a támogatott 
tevékenység megvalósításának teljes időtartama alatt rendelkezésre áll és biztosítja 
annak megvalósítását. 

Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály2021. március 1. 
 
 
 
 
 
        Tarjáni István 
         polgármester 
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