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ELŐTERJESZTÉS

Torbágyi katolikus templom restaurálási projektjének támogatásáról

A Torbágy Római Katolikus Plébánia 2004-ben kezdte restauráltatni a templombelső
szakrális műtárgyait. A főoltár 2016-ban megkezdett eddig megvalósult restaurálási
projektjének mind Biatorbágy Város Önkormányzata, mind a Nemzeti Kulturális Alap
támogatta. Az önkormányzat 2018-ban 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. A 2019. évi támogatás a Szent Péter és
Szent Pál szobra és a hat gyertyatartó restaurálási munkáihoz járult hozzá.  A
jelenleg tervezett projekt kiterjed a szószék alsó részére, az ún. szószékkosár
restaurálására.
A plébánia képviselő-testülete döntött arról, hogy a felújításra NKA Örökségvédelem
Kollégiumához pályázatot nyújt be, műemlék épületek és építmények
állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának,
megvalósításának célja érdekében.

A pályázati önrész 4.000.000 Ft-os biztosításhoz kérik az önkormányzat 3.500.000
Ft-os támogatását. A plébánia híveinek felajánlásából 500.000 Ft áll
rendelkezésükre.

Biatorbágy, 2020. március 18.

Tarjáni István s.k.
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Biatorbágy Város Polgármesterének
…/2020. (III.   .) számú

határozata 

Torbágyi katolikus templom restaurálási projektjének támogatásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú
kormányrendeletre tekintettel, a Torbágyi katolikus templom restaurálási projektjének
támogatásáról tárgyában az alábbi döntést hozom:

1. a Torbágyi katolikus templom szószékkosárának restaurálási munkálataihoz
Biatorbágy Város Önkormányzata 3.500.000 Forint összegű támogatást
biztosít, melynek fedezetét a 2020. évi költségvetés civil pályázati
támogatás/ általános tartalékkeret sora biztosítja,

2. a támogatás a Torbágyi Katolikus Plébániának az NKA Örökségvédelem
Kollégiumának műemlék épületek és építmények állagmegóvásának,
részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, megvalósításának célja
érdekében kiírt pályázaton való részvételét biztosítja, az önrészhez való
hozzájárulással,

3. támogatási szerződés megkötéséről gondoskodom.

Határidő: 2020. április 15.
Felelős: Polgármester Kabinet
Végrehajtásért felelős: Kabinet, Pénzügyi Osztály

………………………………
Tarjáni István

                                     polgármester



 


	elt_Torb_kat_plebania_kerelme
	Végrehajtásért felelős: Kabinet, Pénzügyi Osztály

	Torbágy Önkormányzat felé kerelem ALAIRT_NKA_2020sc

