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ELŐTERJESZTÉS 
 

Torbágy Római Katolikus Plébánia kérelméről 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Torbágy Római Katolikus Plébánia 2004-ben kezdte restauráltatni a templombelső 
szakrális műtárgyait. A főoltár 2016-ban megkezdett restaurálási projektjének eddig 
megvalósult három ütemét mind Biatorbágy Város Önkormányzata, mind a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatta. Az önkormányzat a tavalyi évben a főoltár 
szoborfülkéjéhez tartozó angyal szobrok és függönyelemekre, az oromzaton 
található Szentháromság szoborcsoportra és két puttóra 4.000.000 Ft támogatást 
nyújtott, amellyel a Plébánia szakmailag és pénzügyileg is elszámolt. 
 
2018. októberében, az NKA 25. évfordulója alkalmából megrendezett konferencián a 
fenti projektet nemcsak mint restaurálási folyamatot, hanem egyetlenként, mint 
egyházi restaurálást is kiemelt mintaprojektet mutatták be. 
 
A plébánia képviselő-testülete a 2019. februári ülésén úgy döntött, hogy folytatja a 
felújítást és a főoltár Szent Péter és Szent Pál szobra és a hat gyertyatartó 
restaurálására az NKA örökségvédelmi szakmai kollégiumához pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat benyújtásának alapfeltétele a 9.906.000 Ft restaurálási költség 50%-a, 
azaz 4.953.000 Ft önrész biztosítása, amelyből 953.000 Ft rendelkezésre áll, a 
további 4.000.000 Ft összegre kérik az önkormányzat támogatását. 
 
 
A pályázat benyújtási határideje: 
2019. április 29. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozzon döntést az ügyben. 
 
 
Biatorbágy, 2019. április 08. 
 
 

  Tarjáni István s.k. 
      polgármester 

 
 
Mellékletek: 

- Támogatási kérelem 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (IV. 25.) határozata 

Torbágy Római Katolikus Plébánia kérelméről 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Torbágy 
Római Katolikus Plébánia kérelméről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. a Torbágy Római Katolikus Plébánia részére a főoltár Szent Péter és Szent 
Pál szobra és a hat gyertyatartó restaurálására …………….forint összegű 
támogatást nyújt, melynek fedezetét a 2019. évi költségvetés ……… sora 
biztosítja, 

2. a támogatás az NKA örökségvédelemi szakmai kollégiuma által meghirdetett 
pályázati részvételt biztosítja, az önrészhez való hozzájárulással, melyet a 
Torbágy Római Katolikus Plébánia megpályáz, 

3. felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, a 
Jegyzőt az ellenjegyzésre.  

 
Határidő: 2019. április 28.  
Felelős: Polgármesteri Kabinet 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 
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