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A Képviselő-testület 2018. január 25-i ülésére

Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására a Nemzeti Kulturális Alap felhívására: „ A
Várkapitányi lak belső részleges felújítási munkáinak kivitelezése" címmel
Előterjesztő:

Dr. Gémesi György polgármester

gödöllői

Tisztelt Képviselő-testület!
A Nemzeti Kulturális Alap által közzétett a

állagmegóvásának,
műemlékek

elválaszthatatlan részét

támogatására"
belső

részleges vagy teljes

című

képező

pályázati felhívása

„műemlék

épületek és építmények

helyreállításának, felújításának,
képzőművészeti

kiegészítő

valamint

alkotások restaurálásnak

forrást biztosíthat a Várkapitányi lak

felújítási munkáihoz.

A támogatás keretében 50 %-os intenzitás mellett legfeljebb 15 OOO OOO forint támogatásra
lehet kérelmet benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje 2018. február 28.
A 5870 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú,
belső

lak) IV. ütemében a földszint

műemléki védettségű

épület (egykori Várkapitányi

helyreállítására kerül sor:

belső

nyílászárók,

padlószerkezetek, elektromos- és gépészeti rendszerek, mosdóhelyiségek, valamint a
helyiségek falainak és mennyezeteinek felújítása készül el.
Az NKA Örökségvédelmi Kollégiuma által kiírt pályázati felhívásra a földszint belső
helyreállítási

munkái

közül

a

kőrestaurálási

munkálatok

elvégzését

fal-

és

mennyezetvakolatok készítését, javítását, a boltozott felületek és oldalfalak tisztítását,
glettelését, festését, padlóburkolatok készítését,
történő

újragyártását,

továbbá

a

belső

kapcsolódó

ajtók helyreállítását és eredeti mintára
festőrestaurátori

munkák

(helyreállításra

kerülő

díszítőfestések

feltárását és konzerválását, valamint kivitelezés közbeni

művezetést)

elvégzését

földszinti fal- és mennyezetszakaszokon a töredékesen megmaradt
festőrestaurátori

tartalmazó pályázat kerülne benyújtásra.

A pályázatban

szereplő

munkák elvégzésének becsült összköltsége nettó 24 OOO OOO, azaz

bruttó 30 480 OOO Forint, melynek önrésze 15 480 OOO forint, mely a 2018. évi költségvetés
III. Felhalmozási kiadások, 4 Város és községgazdálkodás, 4.1 Várkapitányi lak helyreállítása
előirányzat

terhére biztosítható.

A Várkapitányi lak felújítása korábbi döntéseink értelmében szakaszosan történik. Az I ütem
megvalósítása keretében az alapozás került megerősítésre, a II. ütemben a Nemzeti Kulturális
Alaptól elnyert pályázati támogatásból újulhatott meg a teljes
2017 évben

önerőből

az épület

külső

tetőzet

és a közbenső fafödém.

felújítása történt meg, valamint 2017. évben elnyert

falkép-restaurálási pályázat keretében 2018. évben az emeleti
folyik. (Jelen pályázat keretében tervezett

festőrestaurálási

díszítő

falképek restaurálása

munkák nem érintik a 2017-ben

elnyert pályázat tartalmát, az ugyams két kiemelt emeleti helyiség

díszítőfestéseinek

restaurálására vonatkozott, jelen pályázat pedig csak földszinti helyiségeket érint.)
Kérem a Tisztelt
támogassa a „A
című

Képviselő-testület,

gödöllői

hogy az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint

Várkapitányi lak

belső

részleges felújítási munkáinak kivitelezése"

pályázat benyújtását.

Gödöllő,

2018. január „

"

Dr. Gémesi

Határozati javaslat
Gödöllő

Város

„műemlék

Képviselő-testülete

egyetért a Nemzeti Kulturális Alap által közzétett a

épületek és építmények állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának,

felújításának, valamint

műemlékek

restaurálásnak támogatására"

elválaszthatatlan részét

című

képező képzőművészeti

pályázati felhívásra ,,A

részleges felújítási munkáinak kivitelezése"

című

esetén biztosítja a megvalósításhoz szükséges

gödöllői

alkotások

Várkapitányi lak

belső

pályázat benyújtásával és nyertes pályázat
önerőt

a 2018. évi költségvetés III.

Felhalmozási kiadások, 4. Város és községgazdálkodás, 4.1 Várkapitányi lak helyreállítása
előirányzat

terhére 15 480 OOO forint értékben.
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Pályázat benyújtására 2018. február 28.

