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4 .  N a p i r e n d  
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
Népi lakóház felújítása - pályázat 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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 Népi Építészeti Program a műemléki értéket képviselő, védelem alatt álló, épített örökség egyedi 

elemeinek veszélyelhárításához, megóvásához, részleges vagy teljes helyreállításához biztosít forrást. 

Az odaítélhető vissza nem terítendő támogatás összege kérelmenként minimum 500 ezer – maximum 20 

millió Ft. 

A támogatás mértéke természetes személyek és önkormányzatok esetén a tevékenység megvalósítása 

során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a. 

A támogatási kérelmek benyújtási határideje 2021. október 21. 24:00 óra, mely a Teleki László 

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

tehető meg. 

Az Önkormányzat a tulajdonában lévő, és helyi védelem alatt álló Petőfi út 27. szám (168 hrsz.) alatti népi 

lakóház felújításra szorul, ezért javaslom a pályázat benyújtását.  

 

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

alapján a felújítás teljes költsége: 28.416.668 Ft.  

A felújítással kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenység költsége: bruttó 250.000 Ft 

Tekintettel arra, hogy a pályázati támogatás maximális mértéke 20.000.000 Ft, a felújítás megvalósítása 

érdekében a támogatási összegen felüli költségeket (8.676.534 Ft) az önkormányzatnak saját költségvetése 

terhére szükséges biztosítani. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a pályázaton való részvétel tekintetében döntést hozni 

szíveskedjen! 

 

 

Bánk, 2021. október 15. 

 Tisztelettel: 

 

 

 

 Torma Andrea 

 polgármester 

 

 

 

http://www.nepiprogram.hu/
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…………/2021. (X..…...) Képviselő – testületi h a t á r o z a t i  j a v a s l a t  

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 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 és 

épületfelújításra 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 felújítása” 

- A projekt költsége 24.987.668 Ft. 

- Az önkormányzati saját erő (minimum az elszámolható költségek 20 %-a): bruttó 4.997.534 Ft. 

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

- Az igényelt támogatás összege: bruttó 19.990.134 Ft. 

 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját 

forrás összegét (bruttó 4.997.534 Ft) a költségvetésében elkülöníti és biztosítja. 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a 

pályázat határidőben történő benyújtásáról. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021. október 21. 


