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ELŐTERJESZTÉS
Torbágyi katolikus templom restaurálási projektjének támogatásáról
ELŐZMÉNY
A Torbágy Római Katolikus Plébánia templombelső szakrális tárgyainak, illetve
oltárrestaurálásának hosszú évekre visszatekintő programját mind Biatorbágy Város
Önkormányzata, mind a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
− Biatorbágy Város Önkormányzata 2011-ben a Páduai Szent Antal mellékoltár
restaurálására 7.762.500 Ft-ot biztosított a 2011-es és 2012-es költségvetés terhére.
− 2013-ban ugyanezen projektcél folytatására 4.300.000 Ft-tal járult hozzá.
− 2014-ben a Nepomuki Szent János bal oldali mellékoltárának és a keresztelő
medence fa részeinek restaurálására a testület 3.250.000 Ft támogatást szavazott
meg a 2015. évi költségvetés terhére, amely összeg felét későbbi
határozatmódosítással a 2016. évi költségvetésére terhelte.
− 2016-ban 3.500.000 Ft és 2017-ben ugyancsak 3.500.000 Ft összegű forrást
biztosított a templom Főoltár retablojának, oltárhátfalának restaurálása céljából.
− 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.
− 2019-ben 4.000.000 Ft-os támogatással járult hozzá a templom főoltár Szent Péter
és Szent Pál szobra és a hat gyertyatartó restaurálási munkáihoz.
− 2020-ban a felújítás a szószék alsó részére, az ún. szószékkosár restaurálására
terjedt ki, amelyhez a város 3.500.000 Ft-tal járult hozzá.
A támogatásokkal a Plébánia szerződésszerűen szakmailag és pénzügyileg elszámolt.
Kapcsolódó határozatok: 10/2011 01.27), 38/2013 (02.28), (160/2014.(XI.27.) és 48/2015.
(III. 26.), 52/2016. (II. 25.),55/2018 (II.22), 99/2019. (IV.25.).
2021
A plébánia képviselő-testülete döntött arról, hogy folytatva a templombelső rekonstrukciós
munkáit az idén is pályázatot nyújt be az NKA Örökségvédelem Kollégiumához műemlék
épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának,
felújításának, megvalósításának célja érdekében. Projektcélként a szószék felső része és a
keresztelőmedence restaurálását, valamint a Páduai Szent Antal oltárról hiányzó lebegő- és
oromzati puttó rekonstrukcióját határozta meg.
A pályázati önrész 4.699.000 Ft-os biztosításhoz kérik az önkormányzat 4.200.000 Ft-os
támogatását. A plébániának 499.000 Ft áll rendelkezésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 03.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait álláspontjuk kialakítására.
Biatorbágy, 2020. május 4.
Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Polgármesterének
../2021. (…….) határozata
Torbágyi katolikus templom restaurálási projektjének támogatásáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre
való hivatkozással a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést
hozom:
1. a Torbágyi katolikus templom szószék felső része és a keresztelőmedence
restaurálása, valamint a Páduai Szent Antal oltárról hiányzó lebegő- és oromzati
puttó restaurálási munkálataihoz Biatorbágy Város Önkormányzata 4.200.000 Forint
összegű támogatást biztosít, melynek fedezetét a 2021. évi költségvetés általános
tartalékkerete 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: 2021. május 20.
Felelős: Polgármester
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