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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Nemzeti Kulturális Alap (továbbiakban: NKA) által közzétett a „műemlékek 

elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására" című 

pályázati felhívás kiegészítő forrást biztosíthat a Várkapitányi lak falképrestaurálási 

munkáihoz. 

A benyújtáshoz előzetes restaurátori felmérés (restaurálási terv) szükséges, ami a korábbi 

pályázathoz már elkészült. A Várkapitányi lak két helyiségében -részben NKA pályázati 

támogatásból - már megtörtént a falképek restaurálása, mely az NKA helyszíni ellenőrének 

elnyerte tetszését. Jelenleg zajlik az épület belső felújítása, melyhez szintén sikerült NKA 

pályázati támogatást elnyerni. A belső felújításhoz kapcsolódóan a restaurálási munka II. 

üteme a restaurálási tervben szereplő -eddig meg nem valósult- feladatokra, valamint a 

restaurálás alatt felmerült többlet munkára vonatkozik. 

A restaurálás pályázati kiírás szerinti megvalósításának időtartama 2019. április 1. - 2020. 

december 31. közé eshet. Tekintettel arra, hogy a jelenleg zajló restaurálási II. ütem munkái 

2019 áprilisában kezdődtek meg, így a pályázati felhívásnak megfelelően a támogatási kérelem 

benyújtható. 

A megkötött szerződés alapján a jelenleg zajló munka ellenértéke nettó 16 500 OOO forint. A 

restaurálás közben fellelt falkép maradványok újabb 25 m2-es falfelület restaurálását teszik 

szükségessé. A pótmunka várható költsége a kapott árajánlat alapján nettó 3 OOO 0000 Ft. Így 

a pályázatban tervezett restaurálási munkák összköltsége nettó 19 500 OOO forint. 

A pályázati kiírás szerint a bruttó költség (24 765 OOO Ft) 50%-ára, azaz bruttó 12 382 500 

forint támogatásra nyújthatunk be pályázatot. 

A pályázatban előírt feltételekhez igazodva javaslom, hogy a Képviselő-testület a támogatás 

mértékével megegyező önrészt biztosítson a 2019. évi költségvetés Felhalmozási kiadások/ 

Várkapitányi lak helyreállítása előirányzat terhére sikeres pályázat esetén. 

A restaurálás keretében elvégzendő tevékenységek: a restaurátori tervben meghatározottak 

szerinti - az eddigiekben el nem készült - Várkapitányi lak díszítő falfestéseinek restaurálása. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint 

támogassa a „A gödöllői Várkapitányi lak díszítő falképeinek restaurálása 11 ütem" című 

pályázat benyújtását. 

Gödöllő, 2019 .április „ " 



Határoza javaslat 

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nemzeti Kulturális Alap 

által közzétett műemléképületek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások 

restaurálásának támogatására kiírt pályázati felhívásra ,,A gödöllői Várkapitányi lak díszítő 

falképeinek restaurálása 11 ütem" című pályázat benyújtásával. A képviselő-testület nyertes 

pályázat esetén biztosítja, a megvalósításhoz szükséges önerőt a 2019. évi költségvetés 

Felhalmozási kiadások, Várkapitányi lak helyreállítása előirányzat terhére bruttó 12 382 500 

forint értékben. 

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 

Határidő: Pályázat benyújtására 2019. április 29. 


