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Előterjesztés sorszáma:  

Tárgy: 
A VÉDETT ÉPÜLETEK 2017. ÉVI HOMLOKZATFELÚJÍTÁSI 

PÁLYÁZATA 

Előterjesztő: Neubauer Rudolf polgármester 

Készítette: Philipp Frigyes főépítész 

Döntés: Egyszerű többség 

Minősített döntés indoklása: - 

Ülés: Nyílt ülés 

Zárt ülés indoklása: - 

Költségvetés módosítás: - 

Szükséges előirányzat 
(e Ft): 

bruttó 1.592.207.- Ft 

Bizottságok tárgyalják: - 

Törvényességi észrevétel - 
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ELŐTERJESZTÉS 

a védett épületek 2017. évi homlokzatfelújítási pályázatáról  

 

Tisztelt Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság! 

 

Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 4/2005. (III.24.) sz. önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Értékrend.) 8.§ (7) bekezdés alapján a védett épületek 2017. évi homlokzatfelújítási 

pályázatát 2016. június 30-án a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

meghirdette. A határidőre (szeptember 1.) három pályázat érkezett: 

1. Kossuth Lajos út 18. alatti védett épület homlokzatának felújítására (I. ütem) bruttó 859.600.- Ft 

támogatási kérelem (1. melléklet); 

2. Dózsa György út 16. alatti védett épület homlokzatának felújítására bruttó 275.607.- Ft támogatási 

kérelem (2. melléklet); 

3. Kossuth Lajos út 40. alatti védett területen álló, de egyedileg nem védett épület homlokzatának 

felújítására 457.000.- Ft támogatási kérelem (3. melléklet). 

Mindhárom pályázat szabályosan került benyújtásra: 

- egyik esetében sem áll fenn kötelezi eljárás (Értékrend. 8. § (2) bekezdés); 

- mindegyik esetben teljesítették a pályázati kiírásban meghatározott feltételeket (Értékrend.8. § (8) 

bekezdés). 

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2017.(II.15.) számú önkormányzati 

rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését, melyben bruttó 1.592.207.- Ft 

fedezetet biztosított a védett épületek homlokzatfelújítási pályázatára (költségvetés 1.1. melléklet, 

kiadási jogcímek 2.5. sora). Az Értékrend. 8. § (12) bekezdése értelmében „A pályázatokat a PÜTB az 

éves költségvetést jóváhagyó testületi ülést követő hónap utolsó napjáig bírálja el.” Az Értékrend. 8. § 

(3) bekezdésben foglaltak alapján 50 % önerő vállalása mellett javasolt az alábbi támogatás biztosítása 

utólagos elszámolással: 
1. Jaics Istvánné részére a Kossuth Lajos út 18. alatti védett épület homlokzatának felújítására (I. 

ütem) bruttó 859.600.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás; 

2. Balog-Reményi Tamás részére a Dózsa György út 16. alatti védett épület homlokzatának 

felújítására bruttó 275.607.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás; 

3. Hummel Kornélia részére a Kossuth Lajos út 40. alatti védett területen álló, de egyedileg nem 

védett épület homlokzatának felújítására 228.500.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás és 

228.500.- Ft összegű visszatérítendő támogatás. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni, és átruházott hatáskörben az 

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési 

Bizottság úgy dönt, hogy az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 4/2005. (III.24.) sz. 

önkormányzati rendelet 8. § (12) bekezdésben megállapított átruházott hatáskörben az önkormányzat 

2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) számú önkormányzati rendeletben biztosított 

1.592.207 Ft keretet (1.1. melléklet, kiadási jogcímek 2.5. sora) az alábbiakban osztja fel: 

1. Jaics Istvánné részére a Kossuth Lajos út 18. alatti védett épület homlokzatának (I. ütem) 

felújítására bruttó 859.600.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás; 

2. Balog-Reményi Tamás részére a Dózsa György út 16. alatti védett épület homlokzatának 

felújítására bruttó 275.607.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás; 

3. Hummel Kornélia részére a Kossuth Lajos út 40. alatti védett területen álló, de egyedileg nem 

védett épület homlokzatának felújítására 228.500.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás és 

228.500.- Ft összegű visszatérítendő támogatás. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Kismaros, 2017. március     

 

                Neubauer Rudolf 

          polgármester 

 


