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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Fővárosi Közgyűlés Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsága pályázatot írt ki 
„Műemléki Alap 2009" címmel, mellyel a főváros építészeti értékeinek rekonstrukcióját, 
felújítását kívánja támogatni. 

A támogatás célja a Budapest városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok 
felújítása, restaurálásának segítése. A támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek 
felújítása, restaurálása, visszaállítása. Ilyenek többek között: 
- Kívülről látható arculat-, utcakép-, település-meghatározó részek, mint: 

kerítés 
kapuzat 
előlépcső, kertépítészeti elemek 
előtető 
homlokzat helyreállítása, színezése, falfirkák eltávolítása, falfirka-mentesítés 
külső nyílászárók 
tető 
terasz 
valamint ezek tartozékai, díszítései 

A Hungária krt. 1-3. sz. alatti ún. Kőbányai MÁV-telep 30. sz. épülete mellett található az a 
hősi emlékmű, mely a két világháború között került felállításra az I. világháborúban elesettek 
emlékére. 

Az emlékmüvet - magyarországi hagyományoknak megfelelően - egy talapzaton álló 
kőkereszt és egy két lábon álló, fából készült haranglábból alkotja. A harangláb fedésének 
homlok deszkáin látható áttört népies mintázat ma már ritkán felfedezhető megoldás 
hazánkban. 

Mind a kereszten nyugvó korpusz, mind a fa harangláb az elmúlt évtizedekben erősen 
megrongálódott. A harang tartógerendája és maga a harang már nem lelhető fel, és 
teljességgel tönkrement a faépítmény bádogfedése is. 



A haranglábat a talapzathoz rögzítő vízszintes hevederek elkorhadtak, az oszlopok kifelé 
dőlnek. Félő, hogy ha nem gondoskodunk helyreállításáról, egy nagyobb viharban a szerkezet 
ledől. 

Önkormányzatunk tisztelegve a hősök emléke előtt, és az épített, tárgyi örökség 
megőrzésének elkötelezettjeként fel kívánja újítani az emlékmű-együttest. 

Ennek során restaurálni szükséges a kőkeresztet, annak talpazatát, valamint a faszerkezetű 
haranglábat. Ezzel egyidejűleg az emlékmű közvetlen környezetét is rendezni szükséges. A 
felújítás költségét a szakemberek 1,2-1,5 millió forintra becsülik. 

A pályázati kiírás nem tartalmaz meghatározást a megpályázható összegre illetve a saját 
önrész mértékére. A pályázaton elnyert támogatás felhasználásának véghatárideje: 2010. 
december 30. 

A fentiek alapján javasoljuk, hogy a Kőbányai Önkormányzat nyújtson be pályázatot az 
emlékmű felújításához szükséges munkák támogatására. 

HATÁROZATI JAVASLATOK: 

1. Budapest Fővárosi X. kerület Kőbánya Önkormányzata részt vesz a Fővárosi Közgyűlés 
Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsága által Műemléki Alap 2009 címmel kiírt 
pályázaton a BP. X. ker. MÁV-telep emlékmű felújításával. 

2. Budapest Fővárosi X. kerület Kőbánya Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert a Műemléki Alap 2009 pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz szükséges 
intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. NeszteJi István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Szarvasi Ákos főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2009. július 2. 

Szarvasi Ákos 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 





P Á L Y Á Z A T I K I I R A S 
MŰEMLÉKI ALAP 2009. 

A Fővárosi Közgyűlés Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsága a főváros építészeti 
értékeinek rekonstrukcióját, felújítását támogatni kívánja. A Fővárosi Közgyűlés e célra 
pénzügyi fedezetet különített el, melyet pályázat útján kíván a fenti célra fordítani. 

A támogatás célja a Budapest városképét meghatározó épített 
értékek megmentése, azok felújítása, restaurálásának segítése. A 
támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, 
restaurálása, visszaállítása. Ilyenek többek között: 
- Kívülről látható arculat-, utcakép-, település-meghatározó 

részek, mint: 
kerítés 
kapuzat 
előlépcső, kertépítészeti elemek 
előtető 
homlokzat helyreállítása, színezése, falfirkák eltávolítása, 
falfirka-mentesítés 
külső nyílászárók 
tető 
terasz 
valamint ezek tartozékai, díszítései 

- Belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti értékek, mint: 
kapualj 
lépcsőház 
udvar 
belső közös terek 
valamint ezek díszítései és tartozékai 

A támogatásra az épületek, építmények tulajdonosai és használói 
pályázhatnak. 

A pályázatokat 1 példányban, 2009. augusztus 31-ig kell postán beküldeni vagy a Fővárosi 
Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest, V. kerület, Bárczy István utca 1-3. sz.) 
félfogadási időben benyújtani: hétfőtől csütörtökig 800 - 1630, pénteken 800 - 1400 óráig. 

Csak lezárt borítékban benyújtott (beérkezett) pálvázatok vehetők figyelembe. 
A borítékra kérjük ráírni: 

MŰEMLÉKI ALAP 2009. 



A pályázatoknak mellékletként tartalmaznia kell: 

- az érintett épület helyrajzi számát; az elvégezni kívánt munka leírását, 
- amennyiben civil szervezet pályázik, annak szervezeti formája, közhasznúsági 

minősítése, bírósági nyilvántartási száma, adószáma, hatóköre, főbb tevékenységei, 
bankszámlaszáma 

- építési engedélyhez kötött munka esetén a jogerős építési engedélyt, 
- ha az elvégezni kívánt munka nem engedélyköteles, akkor névjegyzékben szereplő 

építésztervező által készített műszaki leírás 
- fénykép-dokumentációt a jelenlegi állapotról; 
- a tervezett befejezési határidőt (legkésőbb 2010. december 30.); 
- a tételes kiviteli költségvetést; 
- a megpályázott pénzösszeg megjelölését; 
- előzetes kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a 

pályázati feltételek szerint használják fel; 
- kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a pályázat szerinti felújítást 

2010. december 30-ig elvégzik; 
- több tulajdonos, vagy használó esetén a tulajdonos(ok) meghatalmazását az őket 

képviselő személy részére, a pályázaton való részvételre és annak lebonyolítására, a 
szerződések aláírására; ( ha a képviseletet cég látja el, akkor a megbízási szerződés és az 
aláírási címpéldány is szükséges.) 

- a mellékelt pályázati űrlapot kitöltve, 2 példányban. 
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

14. § szerinti nyilatkozatokat ( a társasházak nem tartoznak az említett törvény hatálya alá, így 
a társasházak esetében nyilatkozat csatolása nem szükséges. )A nevezett törvény által előírt 
nyilatkozatok mintáit jelen pályázati kiírás 1-3. mellékletei tartalmazzák. A Műemléki Alap 
2009. pályázat döntés-előkészítő és döntéshozó személyeinek névsora a pályázati kiírás 4. 
számú mellékletében található. 

A támogatásra csak még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni. 

A pályázatokat a Fővárosi Közgyűlés Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsága bírálja 
el. A támogatást elnyert pályázókkal a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság elnöke 
támogatási szerződést köt, mely a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét, 
feltételeit, az ellenőrzés és pénzügyi elszámolás szabályait tartalmazza. 
A határidőn túl benyújtott, valamint a tartalmilag vagy formailag nem megfelelő pályázatokat 
érdemi vizsgálat nélkül elutasítják. 
A beérkezett pályázatokat a kiírók 2009.október 3 l-ig elbírálják. 
A döntésről ezt követően 20 munkanapon belül a pályázók értesítést kapnak. A döntés 
végleges, felülbírálatát kérni nem lehet. 
Melléklet: adatlap 2 pld 

nyilatkozatok 
Műemléki Alap döntés-előkészítő és döntéshozó személyeinek névsora 

Budapest, 2009. május 

a Fővárosi Közgyűlés 
Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsága 



MŰEMLÉKI ALAP 2009. 

A pályázó (közös képviselő, vagy a szerződés aláírásával közgyűlési jegyzőkönyv szerint 
megbízott képviselő) neve, címe, telefonszáma, e-mail címe: 

A pályázat tárgya (az épület címe, helyrajzi száma, funkciója): 

Milyen munkák elvégzésére kéri a támogatást: 

A kért támogatás összege: 

Mellékletek: a pályázati kiírás szerint: 


