
 

 

Képviselő-testület 

Szigliget 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2011. január 26-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli 

nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 

 

Jelen vannak: 

 

 Balassa Balázs polgármester 

 Szabó Tibor alpolgármester  

Balassa Sándor képviselő 

 Baráth Sándor képviselő 

 Káli Magdolna képviselő 

  

   

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Lutár Mária körjegyző 

 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 

képviselő jelen van, a rendkívüli ülés határozatképes.  

 

 

A rendkívüli ülést megnyitotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Balassa Balázs polgármester: Ismertette a rendkívüli ülés javasolt napirendjét. 

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Avasi romtemplom helyreállítására pályázat benyújtás 

 

 

1./ Avasi romtemplom helyreállítására pályázat benyújtás 

 

Balassa Balázs polgármester: A Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai 

Kollégiuma pályázatot írt ki „A műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, 

részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan 

részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására”. Annak ellenére, hogy 

nem számítottunk pályázati lehetőségre javaslom a testületnek, hogy ragadjuk meg az 

alkalmat és nyújtsuk be az NKA által kiírt pályázatra az Avasi torony állagmegóvási 

munkálataira vonatkozóan pályázatot. Amennyiben sikertelen lenne a pályázat, fontosnak 

tartom, hogy az anyagi forrást akkor is teremtsük elő, mert ez a műemlék saját tulajdonunk és 

az állagmegóvás, pedig feladatunk. A romkonzerválási munkák összköltsége 3.043.655 Ft, 

melyhez 50 %-os támogatás igényelhető. A saját forrás összege 1.521.833 Ft, melyet a 2011. 

évi költségvetésben kellene biztosítanunk. 

Javaslom, hogy az Avasi romtemplom romkonzerválási munkáinak elvégzésére nyújtsunk be 

pályázatot, a saját forrás összegét 2011. évi költségvetésünkben biztosítsuk. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

1/2011. (I. 26.) Kt 

 

H a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület a Nemzeti Kulturális Alap által „A 

műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, 

vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint 

műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti 

alkotások restaurálásának támogatására” kiírt pályázat útján 

elnyerhető támogatásra pályázatot nyújt be az Avasi 

romtemplom romkonzerválási munkáinak elvégzésére. 

A romkonzerválási munkák összköltsége 3.043.665 Ft, melyhez 

50 %-os támogatás (1.521.833 Ft) igényelhető. A fennmaradó 

1.521.833 Ft-ot a képviselő-testület saját forrásként biztosítja a 

2011. évi költségvetésben. 

Megbízza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be. 

Felhatalmazza egyidejűleg azzal, hogy a pályázat benyújtásához 

szükséges nyilatkozatokat a Képviselő-testület nevében tegye 

meg. 

 

 



Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 17.30 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester         körjegyző 

 

 

 

Balassa Sándor 

képviselő 

jkv.hitelesítő 


