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4 .  N a p i r e n d  
 

 

ELŐTER JESZTÉS  

népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre igényelhető támogatás 
 

A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, 

fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program folytatásáról szóló 1021/2019. (II.6.) Korm. határozatban 

foglalt kormányzati szándékkal összhangban – veszélyeztetett népi építészeti örökségünk, a népi 

műemlékek, a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása 

érdekében – a Népi Építészeti Program (a továbbiakban: Program) támogatást nyújt egyedi védelem alatt 

álló népi építészeti emlékek helyreállításához. A 1021/2019. (II.6) számú módosított kormányhatározat a 

Népi Építészeti Program megvalósításával összefüggő szakmai, minőségbiztosítási és egyéb feladatok 

ellátásával a Teleki László Alapítványt (a továbbiakban: Megvalósító) bízta meg. 

A támogatás célja forrás biztosítása olyan, Magyarország területén álló népi építészeti emlékek 

veszélyelhárítását, állagmegóvását, részleges vagy teljes helyreállítását megelőző és megalapozó 

előkészítő dokumentációk, kutatások elkészítéséhez, amelyek az épített örökségnek műemléki értéket 

képviselő, egyedi védelem alatt álló elemei. A forráson keresztül a Megvalósító célja a hagyományos 

építészeti értékek megőrzése és helyreállítása a hagyományos építési technikák újraélesztésével. 

Az odaítélhető vissza nem terítendő támogatás összege kérelmenként minimum 500 ezer – maximum 1,5 

millió Ft. 

A támogatás mértéke természetes személyek és önkormányzatok (ideértve a kisebbségi önkormányzatokat 

is) esetén a tevékenység megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a, egyéb esetben 

legfeljebb 50%-a. 

A támogatási kérelmek benyújtási határideje 2021. március 16. 17:00 óra, mely a Teleki László 

Alapítvány által üzemeltetett online felületen (www.nepiprogram.hu), kizárólag elektronikus formában 

tehető meg. 

Bánk Község Önkormányzata a tulajdonában lévő, helyi védelem alatt álló Bánk, Petőfi út 27. szám (168 

hrsz.) alatti népi lakóház felújítására 2020. évben a képviselő-testület döntése alapján pályázatot nyújtott 

be. Az Önkormányzat támogatási kérelme forráshiány miatt és a megfelelő előkészítő dokumentációk 

(építéstörténeti dokumentáció és értékleltár, faanyagvédelmi szakvélemény, statikai szakvélemény) 

hiányában elutasításra került. 

Jelen pályázati kiírás keretében az épületfelújítás hiányzó szakmai előkészítő dokumentációinak 

(faanyagvédelemi szakvélemény, statikai szakvélemény, építéstörténeti dokumentáció és értékleltár és az 

ezek alapján átdolgozott tervdokumentáció) elkészítésére lehet támogatást igényelni, mely megalapozza a 

tervezett épületfelújítás eredeti történeti szerkezeteket megtartó szemléletű megújulását. 

 

A Bánk, Petőfi út 27. szám alatti (168 hrsz.) népi lakóház felújítására vonatkozó szakmai előkészítő 

dokumentáció elkészítésének költsége a beérkezett árajánlatok alapján: 

• faanyagvédelmi szakvélemény: 250.000 Ft + áfa,  

• építéstörténeti dokumentáció és értékleltár: 160.000 Ft + áfa 

• statikai szakvélemény: 140.000 Ft + áfa 

• műszaki tervdokumentáció elkészítése: 630.000 Ft + áfa 

 összesen 1.180.000 Ft + áfa. 

Javaslom, hogy a jelenlegi pályázati lehetőséggel élve, a helyi védelem alatt álló Bánk, Petőfi út 27. szám 

alatti népi lakóház felújítására vonatkozóan kerüljön benyújtásra a szakmai előkészítő dokumentáció 

elkészítésére irányuló támogatási kérelem. 

 

 
Bánk, 2021. február 12. 

 
 Torma Andrea 

 polgármester 

http://www.nepiprogram.hu/
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…………/2021. (II…...) h a t áro z a t i  j a v a s l a t  

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírusvilágjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 

Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ 

(4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva - miszerint veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja – a képviselő-

testület tagjaival történő egyeztetés alapján az alábbi határozatot hozom: 

 

Bánk Község Önkormányzata a Népi Építészeti Program folytatásáról szóló 1021/2019. (II. 6.) Korm. 

határozat alapján támogatási kérelmet nyújt be a Teleki László Alapítványhoz a Népi Építészeti értékek 

megújulását támogató szakmai előkészítésre igényelhető támogatásra az alábbiak szerint. 

 

- A megvalósítási helyszín: 2653 Bánk, Petőfi út 27. 168 hrsz. 

- A projekt megnevezése: „Bánk, Petőfi út 27. szám alatti népi lakóház felújításának szakmai 

előkészítése” 

- A projekt teljes költsége 1.498.600 Ft. 

- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 20 %-a, bruttó 299.720 Ft. 

- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás (költségvetési célelőirányzat). 

- Az igényelt támogatás összege: bruttó 1.198.880 Ft. 

 

Bánk Község Önkormányzata a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 

költségvetésében elkülöníti és biztosítja. 

 

A veszélyhelyzetben hatályos szabályozás értelmében a Polgármester – külön képviselő-testületi határozat 

nélkül – jogosult a pályázatot benyújtani és a szükséges jognyilatkozatokat megtenni.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021. március 16. 

 


