
	 FŐÉPÍTÉSZ:	Csatai	László
	 TÁMOGATÁS	KEZDETE:	2004
	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET/	ÉV:	3-9
	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET	ÖSSZESEN:	70-75
	 TÁMOGATÁS	FORMÁJA:	vissza	nem	térítendő	pénzügyi	támogatás,	és	kamat-
mentes	kölcsön

	 TÁMOGATÁS	FELSŐ	HATÁRA:	az	összköltség	50%-a

	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉV:	5-15	mFt
	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉPÜLET:	0,3-3	mFt
	 PÁLYÁZAT	BÍRÁLATA:	háromtagú	munkacsoport	értékelése	alapján
	 PÁLYÁZATI	BÍRÁLATI	SZEMPONTOK:	helyi	védettségének	fokozata,	az	épület	
városszerkezetben	 elfoglalt	 helye,	 visszatérítendő	 vagy	 visszatérítendő	 és	
vissza	 nem	 térítendő	 támogatás	 együttes	 igénylése,	 a	 teljes	 homlokzat	
felújítása

	 PÉNZÜGYI	FINANSZÍROZÁS:	támogatóval	aláírt	megállapodás	alapján
	 PÁLYÁZAT	 ELSZÁMOLÁSA:	 utólagos	 elszámolás,	 számlával	 igazolt	 teljes	
költség,	önerő	kifizetése

	 VÉLEMÉNY,	JAVASLAT:	A	helyi	védett	épületek	értékmegőrzésére	irányuló	fel-
újítási	munkák	támogatása	fontos	a	városkép	megőrzéséhez,	és	Baja	város	
múltja,	kultúrája,	identitása,	karaktere	szempontjából,	ezért	a	támogatási	
rendszer	évről-évre	bekerül	az	önkormányzat	költségvetésébe.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

34 35

 BÁCSKAI TÉR 7.

 EÖTVÖS UTCA 4.

 KÁDÁR UTCA 13.

 DEÁK FERENC UTCA 6.

 ATTILA UTCA 9.

 ETÓTH KÁLMÁN TÉR 4.

BAJABAJA
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 REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
HŐSÖK TERE 9.
A főtéren található egykori Református Főgimnázium (ma Iskola), az alföldi szecesszió egyik 
jellemző példája. A földszinten kváderes vakolatú, az emeleten látszó tégla mezőkkel éke-
sített vakolt ablakkeretes homlokzatát a főbejárat felett kupola koronázza. Az épület kül-
lemében illeszkedik a mellette álló Református Gimnáziumhoz. Érdekesség, hogy eleink a 
korábban épült, de kisebb tömegű iskolaépület homlokzatát és kupoláját alakították a telepü-
lésképileg meghatározóbb gimnáziuméhoz.
A fenntartó a korszerűsítéssel szükségessé vált felújításhoz igénybe vette az önkormányzat 
részéről biztosított támogatást is.

 DÍSZES POLGÁRHÁZ 
FÜRJ U. 5..
A Homokoldalon 1857-ben épült gazdag-
paraszti lakóházat a XIX. század végén 
bővítették és alakították „polgári” jellegűvé. 
Homlokzatán a településen több generáción 
át épületkerámiát is gyártó Molnár-féle, 
eredeti gipsz díszek láthatóak. Az épület 
kerítését, fa kapuzatát is az épület küllemé-
hez illeszkedővé átalakították át. A felújítás 
eredményeként egységes karaktert sugárzó, 
a településre jellemző védett épület értékvé-
delme valósult meg. 
Az önkormányzat által biztosított forrásból a 
nyílászárók cseréje, az egyéb munkák a Népi 
építészeti emlékek helyreállítása forrás fel-
használásával valósult meg.

 AZ OROSZLÁN PATIKA ÉPÜLETE AZ EGYKORI „KETSKEMÉTI” KAPUNÁL, KECSKEMÉTI ÚT 18.

 MÁZAS KERÁMIÁVAL DÍSZÍTETT HOMLOKZATÚ ÉPÜLET, KÁLVIN TÉR 7. 
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 ÚJ UTCA 2.

 ÁRPÁD UTCA 1.

 MAGYAR UTCA 1.
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 FŐ UTCA 71.

 FŐ UTCA 93.

 KOLOZSVÁRI UTCA 7.
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	 FŐÉPÍTÉSZ:	Jánosi	János
	 TÁMOGATÁS	KEZDETE:	2016
	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET/	ÉV:	2-6
	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET	ÖSSZESEN:	10
	 TÁMOGATÁS	FORMÁJA:	pénzügyi	támogatás
	 TÁMOGATÁS	FELSŐ	HATÁRA:	200	eFt
	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉV:	2x200	eFt/év	(tavasszal-ősszel)

	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉPÜLET:	100-200	eFt
	 PÁLYÁZAT	BÍRÁLATA:	a	főépítész	javaslatával	és	egyetértésével	a	polgármes-
ter	bírálja	el

	 PÁLYÁZATI	 BÍRÁLATI	 SZEMPONTOK:	 épület	 homlokzat	 felújítás,	 nyílászáró	
csere,	

elsőbbséget	élveznek	a	kiemelt	övezetekben	lévő	helyi	védett	épületek
	 PÉNZÜGYI	FINANSZÍROZÁS:	Előfinanszírozott.

	 PÁLYÁZAT	 ELSZÁMOLÁSA:	 a	 pályázatban	 leírt	 munkák	 elvégzésének	 igazo-
lása	egyszerű	 számlával,	 ill.	 a	kész	megvalósulás	megtekintése	a	munka	
végén;

elszámolás	a	támogatás	mértékéig	?
	 VÉLEMÉNY,	JAVASLAT:	Nagyon	fontos,	mert	amikor	főépítészként	a	homlok-
zat	felújításokat	“bírálom”	és	bizonyos	dolgokat	előírok,	akkor	mondhatom	
azt,	hogy	oké,	többe	kerül,	de	kaphat	rá	200.000	Ft-ot.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS
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 WALLA KRIPTA

 MÁRIA KÁPOLNA

 VOLT HÉV VÉGÁLLOMÁS
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	 FŐÉPÍTÉSZ:	Csenger-Zalán	Annamária
	 TÁMOGATÁS	KEZDETE:	2011
	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET/	ÉV:	1
	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET	ÖSSZESEN:	9
	 TÁMOGATÁS	FORMÁJA:	vissza	nem	térítendő	pénzügyi	támogatás
	 TÁMOGATÁS	FELSŐ	HATÁRA:	2,5	mFt
	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉV:	2,5	mFt

	 TÁMOGATÁSI	 ÖSSZEG	 /	 ÉPÜLET:	 a	 kivitelezési	 költségvetés	 ismeretében	
különböző	mértékű	a	támogatás,	képviselő-testületi	döntés	alapján

	 PÁLYÁZAT	BÍRÁLATA:	a	támogatás	mértékéről	és	a	támogatott	munkákról	a	
testület	dönt

	 PÁLYÁZATI	 BÍRÁLATI	 SZEMPONTOK:	 helyi	 védettség	 alatt	 álló	 építmények	
felújításának	támogatása

	 PÉNZÜGYI	FINANSZÍROZÁS:	utófinanszírozott

	 PÁLYÁZAT	 ELSZÁMOLÁSA:	 kivitelezői	 számla	 alapján,	 műszaki	 ellenőrzés	
után

	 VÉLEMÉNY,	 JAVASLAT:	 A	 támogatás	 feltétlenül	 fontos	 és	 hasznos,	 mert	
véleményem	 szerint	 a	 tulajdonosoktól	 nem	 várható	 el	 a	 helyi	 értékek	
védelme	támogatás	nélkül.	Szerintem	a	támogatási	keretösszeg	növelésére	
lenne	szükség,	hiszen	a	helyi	védettségű	épületek	fenntartása,	javítása	(pl.	
utólagos	vízszigetelés),	esetleg	bővítése,	működtetése	jellemzően	rendkívül	
költséges.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS
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 FŐ UTCA 20.

 FŐ UTCA 32.

 PÁZMÁNY PÉTER UTCA 11.

 MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 23.

VISEGRÁD VISEGRÁD
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 DEÁK TÉR 10., POLLAK HÁZ

 ROZGONYI UTCA 6.

 ROZGONYI UTCA 8.

 DEÁK TÉR 13-KÖLCSEY UTCA 4., 
BAJER HÁZ

 FŐ ÚT 16., 
OSZTRÁK-MAGYAR BANK

NAGYKANIZSANAGYKANIZSA



	 FŐÉPÍTÉSZ:	Rátkai	Attila
	 TÁMOGATÁS	KEZDETE:	1998
	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET/	ÉV:	5-10	(2008-tól)
	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET	ÖSSZESEN:	56	(2008-tól)
	 TÁMOGATÁS	CÉLJA:	 legalább	4	 lakásos	 társasházak,	 lakóházak	utcai	hom-
lokzatának	felújítása

	 TÁMOGATÁS	 FORMÁJA:	 kamatmentes	 visszatérítendő	 támogatás	 3	 évre,	
vagy	vissza	nem	térítendő	pénzügyi	támogatás	(együtt	legfeljebb	25%)

	 TÁMOGATÁS	FELSŐ	HATÁRA:	költségvetés	 fedezete,	 ill.	Bizottság	határozza	
meg,	de	legfeljebb	25%

	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉV:	4-10	mFt
	 PÁLYÁZAT	BÍRÁLATA:	Városképi	és	Környezetvédelmi	Bizottság	bírálja	el
	 PÁLYÁZATI	FELTÉTELEK:	tervdokumentáció	és	a	szükséges	engedélyek,

közterületről	 feltáruló	 homlokzat	 felújítása,	 homlokzati	 elemek	 (lépcsőházi	
portál,	ajtó,	ablak,	esőcsatorna)	cseréje

	 PÁLYÁZATI	BÍRÁLATI	SZEMPONTOK:	előnyben	részesülnek	többek	között:
	 •	városképi	szempontból	jelentős	homlokzat-felújítások,

	 •	homlokzati	elemek	és	tartozékaik,	közforgalom	előtt	megnyitott	kapuát-
hajtók	felújítása,

	 •	a	történelmi	belváros	környezetében	található	kapualjak	felújítása,
	 •	a	nagyobb	önkormányzati	hányadú	társasházak.
	 PÉNZÜGYI	FINANSZÍROZÁS:	utófinanszírozás,

	 elszámolni	a	teljes	bekerülési	összegről	szükséges
	 PÁLYÁZAT	 ELSZÁMOLÁSA:	 2	 éven	 belül	 meg	 kell	 valósítani,	 műszaki	 tar-
talmat	 a	 Városüzemeltetési	 Iroda	 ellenőrzi,	 műszaki	 ellenőr	 igazolása	 és	
pénzügyi	elszámolás	szükséges

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

 ZALÁN UTCA 5-7.
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 DOBÓ TÉR

EGEREGER



 ÁROK UTCA 27. SZENT MIKLÓS UTCA 19.

 KÖLCSEY UTCA 9. HARGITAI UTCA 1.

 FARAGÓ BÉLA FASOR 5.
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	 FŐÉPÍTÉSZ:	Lantay	Attila
	 TÁMOGATÁS	KEZDETE:	2008
	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET/	ÉV:	2-6
	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET	ÖSSZESEN:	50
	 TÁMOGATÁS	 FORMÁJA:	 vissza	 nem	 térítendő	 pénzügyi	 támogatás,	 illetve	
visszatérítendő	kamatmentes	támogatás	3	évre	(kölcsön)

	 TÁMOGATÁS	CÉLJA:	védett	épület,	illetve	belvárosi	épület	felújítása

	 TÁMOGATÁS	FELSŐ	HATÁRA:	 legfeljebb	6+6	mFt:	33%	 támogatás	és	33%	
kölcsön	(utóbbi	igénylése	nem	szükséges)

	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉV:	5-47	mFt	támogatás	és	10-24	mFt	kölcsön(átlag-
ban	27+16	mFt)

	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉPÜLET:	4-6	mFt
	 PÁLYÁZAT	 BÍRÁLATA:	 a	 pályázatot	 a	 közgyűlés	 bírálja	 el,	 megállapodást	 a	
polgármester	köt

	 PÁLYÁZATI	 BÍRÁLATI	 SZEMPONTOK:	 közterület	 felé	 néző	 homlokzat	 és	 tető	
felújítása,	védett	épület,	valamint	a	belváros	területén	fekvő	épületek

	 PÉNZÜGYI	FINANSZÍROZÁS:	utófinanszírozás
	 PÁLYÁZAT	ELSZÁMOLÁSA:	szükséges:	műszaki	átadás-átvételi	eljárás,	ahol	a	
hivatal	munkatársa	is	részt	vesz,	igazolás	a	saját	erő	biztosításáról,	jogerős	
használatbavételi	engedély

	 VÉLEMÉNY,	JAVASLAT:	A	támogatás	hasznos,	fontos.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

 BÁSTYA UTCA 13.

 LAKATOS UTCA 29.

 VÁRKÖRÚT 4.
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 DGREG DFHFHNJTJKTZ

 DASF DFGDRHRTH DRB
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	 FŐÉPÍTÉSZ:	Kitley	Tibor
	 TÁMOGATÁS	KEZDETE:	1998
	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET/	ÉV:	10-15
	 TÁMOGATOTT	 ÉPÜLET	 ÖSSZESEN:	 220-240	 (1998-2018)	 –	 néhány	 épület	
többször	is	kapott

	 TÁMOGATÁS	FORMÁJA:	pénzügyi	támogatás,	adómentesség
	 TÁMOGATÁS	FELSŐ	HATÁRA:	1	mFt,	de	legfeljebb	a	beruházás	50%-a
	 KIEMELT	NAGYOBB	BERUHÁZÁSNÁL:	10mFt	is	lehet,	5	évre	elosztva
	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉV:	5mFt	(1998),	20mFt	(2019)
	 PÁLYÁZAT	 BÍRÁLATA:	 szükséges:	 építési	 vagy	 örökségvédelmi	 engedély,	
illetve	bejelentési	eljárás.	A	bírálat	több	lépcsős.	Először	a	főépítész	készít	

egy	 szakmai	 értékelést,	 majd	 a	 Javaslattevő	 Munkacsoport	 véleményezi	
(tagjai:	 műemléki	 szakemberek,	 városvédők,	 bizottsági	 elnökök).	 A	
döntést	 a	 Gazdasági	 és	 Városfejlesztési	 Bizottság	 hozza	 meg,	 átruházott	
hatáskörben.

	 PÁLYÁZATI	 BÍRÁLATI	 SZEMPONTOK:	 •	 megfelel-e	 az	 előírt	 szempon-
toknak,	 tartalmi	 követelményeknek;	 •	 rendelkezik-e	 a	 költségek	
támogatáson	 felüli	 részével;	 •	 a	 védettséggel	 összefüggésben	 lévő	
munkanemek	vehetők	figyelembe;		 •	 a	 támogatás	
mértéke	összhangban	 legyen	az	építészeti	értékkel,	a	műszaki	állapottal;	
•	a	felújítás	várható	hatása	a	városképre,	az	épület	frekventált	 fekvése;	
•	 korábban	 támogatást	 ugyanazon	 épület	 felújítására;	 •	 a	 főépítész	

építészeti	szakvéleménye	a	pályázatról	(a	szerződésben	előírható	a	korábbi	
szakszerűtlen	átalakítások	megszüntetése);

	 PÉNZÜGYI	 FINANSZÍROZÁS:	 támogatás	 vissza	 nem	 térítendő,	 utólagos	
elszámolással.

elszámolni	a	teljes	beruházási	összegről	szükséges
	 PÁLYÁZAT	ELSZÁMOLÁSA:	szakmai	és	pénzügyi	beszámoló	után,	a	kivitelezői	
számlák	alapján,	helyszíni	szemlét	követően,	bizottsági	döntéssel.

	 VÉLEMÉNY,	 JAVASLAT:	 Mindenképp	 fontos	 és	 hasznos	 a	 támogatás,	
a	 legtöbb	 esetben	 e	 nélkül	 nem	 is	 fogtak	 volna	 hozzá	 a	 felújításhoz.	 A	
felújításhoz	elő	lehet	írni	a	szakmai	feltételeket	(főleg	mióta	településképi	
bejelentés	is	van),	ami	a	végeredmény	szempontjából	előnyös.
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 JÓKAI UTCA 72. LIPTÁK ANDRÁS 
UTCA 20.

 SZABOLCS UTCA 47.
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 ÁRPÁD UTCA 26.

 GÁBOR ÁRON UTCA 3.

 MUNKÁCSY UTCA 20.
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	 FŐÉPÍTÉSZ:	Béres	István
	 TÁMOGATÁS	KEZDETE:	2000
	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET/	ÉV:	3-6
	 TÁMOGATÁS	 CÉLJA:	 helyi	 védett	 vagy	 védelemre	 érdemes,	 illetve	 védett	
területen	lévő	épületek	felújítása

	 TÁMOGATÁS	FORMÁJA:	pénzügyi	támogatás
	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉV:	3,5	mFt,

	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉPÜLET:	0,2-1	mFt,	legfeljebb	50%
	 PÁLYÁZAT	 BÍRÁLATA:	 szakmai	 bizottság	 véleményezi	 (tagjai:	 főépítész,	
Városbarátok	 Köre	 képviselője,	 Városépítészet	 munkatársa),	 Gazdasági	 és	
Városfejlesztési	Bizottság	dönt

	 PÁLYÁZATI	BÍRÁLATI	SZEMPONTOK:	szakismeretekkel,	 jogosultsággal	 rendel-
kező	kivitelező	által	végzett	munka

	 PÉNZÜGYI	FINANSZÍROZÁS:	utófinanszírozás

elszámolni	a	teljes	beruházási	összegről	szükséges
	 PÁLYÁZAT	 ELSZÁMOLÁSA:	 szükséges:	 helyszíni	 szemle,	 felmérés,	 fotók	
(ellenőrzést	a	Mérnöki	osztály	munkatársa	végzi)

	 VÉLEMÉNY,	 JAVASLAT:	 Az	 építészeti	 értékeket	 sikerül	 megmenteni	 a	
bontástól,	 pusztulástól.	 Igényes,	 karbantartott	 utcaképet	 mutat	 a	 város,	
támogatással	könnyebben	belevágnak	a	tulajdonosok	egy-egy	költségesebb	
felújításba,	esetenként	szakszerűbben	végzik	el.
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 HUNYADI UTCA 10.

 PETŐFI UTCA 48.

 KOSSUTH LAJOS UTCA 16.

 KOSSUTH LAJOS 
UTCA 38.
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	 FŐÉPÍTÉSZ:	Kovács	Péter
	 TÁMOGATÁS	KEZDETE:	2004
	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET/	ÉV:	1-2
	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET	ÖSSZESEN:	9
	 TÁMOGATÁS	 CÉLJA:	 A	 város	 történeti	 folytonosságát	 bizonyító	 építészeti	
értékeket	 magában	 hordozó	 épületek	 és	 építmények	 megőrzése	 eredeti	
állapotukban.	Ezek	felújítása	jelentős	költségekbe	kerül,	ezért	a	támogatás	
segíthet	ezen	költségek	támogatásában.

	 TÁMOGATÁS	FORMÁJA:	vissza	nem	térítendő	pénzügyi	támogatás

	 TÁMOGATÁS	FELSŐ	HATÁRA:	500	eFt,	legfeljebb	50%
	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉV:	0,5	–	1	mFt
	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉPÜLET:	300-500	eFt
	 PÁLYÁZAT	 BÍRÁLATA:	 Pénzügyi	 és	 Településfejlesztési	 Bizottság	 értékel,	 a	
döntést	a	képviselő-testület	hozza	meg

	 PÁLYÁZATI	BÍRÁLATI	SZEMPONTOK:	Előnyt	élveznek,	ha	az	épület	állapota	az	
állékonyságot	és	a	biztonságot	veszélyezteti	vagy	a	felújítás	a	településkép	
kedvezőbb	 alakítása	 érdekében	 szükséges.	 A	 támogatás	 ingatlanonként	
csak	egyszer	vehető	igénybe.

	 PÉNZÜGYI	 FINANSZÍROZÁS:	 utófinanszírozás,	 de	 50%	 fizethető	 az	 50%-os	
készültségnél,

	 elszámolni	a	beruházás	teljes	összegéről	szükséges
	 PÁLYÁZAT	ELSZÁMOLÁSA:	az	elkészült	munka	után,	számlák	csatolásával,	a	
munkát	egy	bizottság	ellenőrzi

	 VÉLEMÉNY,	JAVASLAT:	Officimp	ercium	sim	verrovi	dignatquiat	offictu	rerspel	
iquasi	doles	min	con	cullit	facearum	quunto	enihitia	prereptat	utat	que	nia	
sam	quam,	sequaepres	repta	quis	idebit	que	eos	re	commodi	tibustempor	
re,	nobitaest,	temporesequi	disqui	consequia	velit	excea	volore

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

KOZÁRMISLENYKOZÁRMISLENY



 ZRÍNYI TÉR 12. ZRÍNYI TÉR 3.

 VÁR UTCA 1.
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	 FŐÉPÍTÉSZ:	Berkecz	Balázs
	 TÁMOGATÁS	KEZDETE:	2014
	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET/	ÉV:	1-5
	 TÁMOGATÁS	FORMÁJA:	önkormányzati	tulajdonú	kivitelező	munkavégzése
	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	ÖSSZESEN:	20	mFt	körül	öt	év	alatt
	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉPÜLET:	megközelítőleg	30-40%

	 PÉNZÜGYI	FINANSZÍROZÁS:	a	kivitelező	az	állványozást	végzi	térítésmente-
sen,	továbbá	rugalmasabb	és	olcsóbb	a	munkavégzése;

a	beruházás	további	részét	a	tulajdonosok	fedezik
	 VÉLEMÉNY,	 JAVASLAT:	 Szigetváron	 a	 belvárosi	 rehabilitációs	 munkálatok	
első	 ütemét	 2013-ban	 uniós	 támogatásból	 fejezete	 be	 az	 önkormányzat,	
és	2014-től	ezt	a	projektet	az	értékes	belvárosi	homlokzatok	felújításának	

támogatásával	folytatja	az	önkormányzat.	A	támogatás	a	100%-os	önkor-
mányzati	 tulajdonú	 ingatlan-	 és	 közterület	 kezelő	 kivitelező	 bevonását	
jelenti,	 és	 az	 engedélyeztetési	 eljárást	 is	 a	 város	 folytatja	 le.	 A	 projekt	
jól	 halad,	 tucatnyi	 épület	 szépült	 meg.	 Ugyan	 még	 nem	 minden	 épület	
felújítása	 készült	 el,	 de	 a	 belváros	 összes	 leromlott	 homlokzatú	 épületét	
igyekszik	az	önkormányzat	sorra	venni.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

SZIGETVÁRSZIGETVÁR
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az épületekre elhelyezhető parabolaantenn-

ákra vonatkozóan is rendelet született. A 

rendezési terv szerves része az értékvizsgá-

lati munkarész, amely a védett épületállo-

mányon elvégezhető munkákat szabályozza.

Závod Község Önkormányzata 2007-ben 

elnyerte a hazánkban első alkalommal 

meghirdetett Helyi Építészeti Örökség nívó-

díjat. „Élő, működő falu, ahol a megmaradt 

értékeket igyekeznek rendben tartani, az 

elpusztultakat jó színvonalon rekonstru-

álni… Ezzel egységes, a történeti értékeket 

előtérbe helyező utcaképeket, település-

karaktert állítottak helyre hitelesen. A 

helyreállított lakóépületek megőrzik eredeti 

funkciójukat, hasznosításuk továbbra is 

biztosított…” – szól a díj indoklása. Az elmúlt 

években színvonalas kiadványt jelentett 

meg, a templom sekrestye fölötti terében 

egyháztörténeti kiállítást rendeztek be, 

négy szobrot és két feszületet restauráltak, 

megújultak a körmeneti kápolnák. A Fel-

sőnána–Závod 2011 egyetemi felmérőtábor 

lebonyolítását – mely egyházi kisemléke-

ket, tüzelőberendezéseket és fachwerk 

emlékeket dokumentált – Závod vállalta 

fel. 2013-ban a Tolna Megyei Honismereti 

Egyesület Egyed Antal díjat adományozott az 

értékmegőrző munkáért.

Külön sorokat érdemel egy valódi ritkaság 

megmentése: korabeli fachwerk lakóház 

De vajon melyek a „závodi recept” összetevői?

• Önkormányzati háttér: rendezett települési környezet, anyagi és erkölcsi támogatás, 

helyi védelmi rendelet, pályázati együttműködés;

• Civil munkavégzés szükséges, mivel nincs önkormányzati alkalmazásban építész 

szakember;

• Megbízott települési főépítész (jelképes tiszteletdíjáról 2009-től lemondott);

• Pályázati lehetőségek: települési, országos, uniós (országos és térségi LEADER);

• Párbeszéd, a téma felszínen tartása (helyiek és külföldiek), folyamatos párbeszéd. 

„Előbb kérdezni, aztán építeni”;

• Távlati tervek, a jövőbeli munkák koncepciója;

• Következetesség, szigorú elszámolás;

• A részletek fontossága, melyek apróságoknak tűnnek, de ezek nélkül nem teljes a 

kép: felületképzés, színezés, bádogosmunkák, kémények, kerítések, szemétgyűjtők, 

utcanévtáblák, stb.

Az értékvédelmi munka, falukép-rekonstrukció folytatása fontos feladat. Egy-egy szép példa 

minden településen látható ugyan, de Závod legfőbb értéke az összkép, a természeti és 

épített környezet harmóniája. Ez szolgálhat alapjául a falusi és vallási turizmusnak, mely 

egyike lehet Závod kevés kitörési pontjának. A falu 60-70 pontján már sikerült az értékeket 

megőrizni, helyreállítani, rekonstruálni, és ez a jövőben is zajlik tovább. 

Bár a falu lakói szemében is felértékelődött az épített környezet, veszélyt jelent a giccs, a 

szépség fogalmának sokféle értelmezése, az önfejűség, makacsság, a műanyag ablak vagy 

rekonstrukciója zajlott 2014 őszétől. A ház valaha a szomszédos Lengyelben állt, régóta 

lakatlan volt, tulajdonosa 2000 nyarán bontásra ítélte. A ház építője nem ismert, ezeket a 

kutatásokat még nem végeztük el, de annyi bizonyos, hogy németajkú földműves család 

építette. Az építés dátuma vélhetően az 1700-as évek második fele. Az eredeti háromosztatú 

házat többször is átalakították, egy szobával bővítették. Egy tűzeset után az egész tetőszer-

kezetet újjáépítették, nagyobb nyílászárókat építettek be, és belső vályogtégla falat húztak 

a jobb hőtartás érdekében. Csak a bontás során derültki, hogy a ház falazata fachwerk 

szerkezetű. Ekkor gyors döntés született arról, hogy a ház vázszerkezetének használható 

részeit megmentik. Az épületről felmérési rajzok készültek (köszönet a közreműködésért 

Lantos Miklósnak és feleségének L. Imre Máriának, valamint a teljes felújítást segítő 

Dobosyné Antal Annának), a faváz részei egyedi jelölést kaptak, hogy később összeállítha-

tók legyenek. A jelölt elemeket Závodra szállították – ezután hosszú szünet következett. 

Újabb pályázati lehetőség csak 14 év múlva adódott, így csak 2014 őszén kezdődhetett el az 

építkezés. Az épület „Korabeli fachwerk lakóház rekonstrukciója” elnevezéssel épült újjá, 

építéstörténeti bemutatóházként. Az építkezés Závod mára elhagyatott utcájában zajlott. 

Az újjászülető épület egy szoba-konyha-szoba alaprajzi elrendezésű, háromosztatú ház. Az 

eredeti elemeket portalanították, majd nagynyomású vízzel tisztították. A rovarkárosított 

részeket lebárdolták, ezt követően faanyagvédő szerekkel kezelték. Az alapozás hagyomá-

nyos módon tégla alapfallal készült, a lábazat hézagolt homokkőből épült. Ezt követte a 

falváz felállítása. Az épületszerkezetekhez bontott anyagokat (helyi homokkő, égetett tégla, 

vályogtégla, bontott cserép) használtak fel, a falváz nagy részét pedig az eredeti, korabeli 

fachwerk váz alkotja. A gerendaközök kifalazása sárba rakott vályogtéglával történt. Az 

építési munkák során hagyományos technológiákat alkalmaztak: csapolt, faszeggel rögzített 

ácskapcsolatok, sárba rakott vályogtégla falak, hézagolt kőlábazat, habarcsba rakott kúp- és 

szegélycserepek, teljes felületen bárdolt fagerendázat, tapasztott és meszelt falak, döngölt 

földpadló, épített tüzelőberendezés. A nyílászárók korabeli mintára készültek. A munkák 

során korabeli szerszámokat is használtak: bárd, vonókés, favéső, kézifűrész, szekerce 

stb. A hiányzó falváz elemeket, új tölgyfa gerendákkal pótolták, a tető fenyőből készült, 

minden beépített faanyagot rovar és farontó gombák ellen kezeltek. A vízcsendesítő elemei 

a településen fellelt mintadarab alapján készültek. Az oromfali fachwerk vázat az eredeti 

gerendákban talált csaplyukak és korabeli példák alapján rekonstruálták. A fő homlokzatra a 

településen fellelt mellszorító gerenda került beépítésre, melynek vésett felirata tartalmazza 

a házigazda (NicolausWehner) és felesége (Margaretha) nevét, az építés évszámát (1772), 

valamint egy latin szöveget: GloriaInExcelsisDeo, azaz Dicsőség az Istennek. A datált gerenda 

szövegezését újrafestették faszénből csiszolt por és tojássárgája keverékével. A falazott 

felületeket tapasztották, a nyílászárók vasalatai kovácsolt elemek, a helyiségekben döngölt 

földpadló készült. A meszelést oltott mésszel végezték.

Az utóbbi években Závod természeti és épített értékeit a külföldiek is felfedezték: mára a 

porták mintegy 15%-át külföldi tulajdonosok birtokolják. A tapasztalatokból leszűrhető, hogy 

épületeiket gondosan felújítják, a tervezéstől a munkák befejeztéig folytatott párbeszédnek 

köszönhetően támogatják a község ezzel kapcsolatos elképzeléseit, a színezés, homlok-

zatképzés, tömegformálás tekintetében elfogadják a tanácsot, bekapcsolódnak kulturális 

életünkbe, részt vesznek a település rendezvényein.

a horvát ragasztott kő, a számtalan színben 

választható vékonyvakolatok. A technikai 

fejlődés sem kedvez az örökségvéde-

lemnek, mint például a korunkkal együtt 

járó Solar-rendszerek, riasztóberende-

zések. Ezek 20-30 évre szóló helytelen 

beavatkozások.

Sajnos kevés a hazai pályázati forrás, az 

önkormányzat anyagi lehetőségei igen 

szűkösek. Závod kiesik az atomhulladék-el-

helyezés kapcsán támogatott települések 

köréből, a falunak nincsenek komoly bevé-

telei. Bár az uniós támogatással végzett 

munkák utófinanszírozásúak, bonyolultak, 

és elszámolásuk nehézkes, ezek a progra-

mok továbbra is nagy segítséget jelenthet-

nek a hagyományait őrző településnek.

(megjelent az Országépítő 2015/3 

számában)

ZÁVODZÁVOD
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	 FŐÉPÍTÉSZ:	Csernyus	Lőrinc
	 FELÚJÍTÁSOK	MENTORAI:	Szász	János	polgármester,	Szász	Gábor
	 TÁMOGATÁS	KEZDETE:	1985,	2002-től	rendelet
	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET/	ÉV:	5-8
	 TÁMOGATOTT	 ÉPÜLET	 ÖSSZESEN:	 60-70	 épület	 és	 kb.	 10	 építmény	
(kápolna,	kereszt,	szobor,	stb.)

	 TÁMOGATÁS	 FORMÁJA:	 korábban	 építőanyag,	 később	 pénzügyi	
támogatás

	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉV:	300-500	eFt	(önkormányzati)
	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉPÜLET:	30-100	eFt,	legfeljebb	50%
	 TÁMOGATÁSI	RENDSZER	VÁLTOZÁSAI:	1980-as	években	tanácsi	segítség	
(építőanyag)

	 1990-2010-ig	önkormányzati	támogatás

	 2004-ben	Sapard	program:	25-30	épületet	és	építmény	önkormányzati	
felújítása	(75%-os	támogatottság)

	 2010-től	a	Závod	Értékeiért	Alapítvány	támogatása
	 2018-ban	a	Népi	Építészeti	Program:	8	épület	támogatása
	 PÁLYÁZAT	 BÍRÁLATA:	 Bíráló	 Bizottság	 sorrendet	 határoz	 meg	 (tagjai:	
képviselők,	 helyi	 szakemberek,	 építési	 hatóság	 munkatársa,	 mentor,	
polgármester),	képviselőtestület	dönt

	 PÁLYÁZATI	 BÍRÁLATI	 SZEMPONTOK:	 nyilatkozat	 az	 önerő	 rendelkezésre	
állásáról,	előny	a	közterületről	látható	eredményt	felmutató	munka	és	
a	szakmai	útmutatás	szerinti	kialakítás,	helyreállítás,	színezés

	 PÉNZÜGYI	FINANSZÍROZÁS:	utófinanszírozás
	 elszámolni	csak	a	támogatás	összegéről	szükséges
	 PÁLYÁZAT	ELSZÁMOLÁSA:	az	elkészült	munka	után,	építőanyag	számlák	
csatolásával,	a	folyamatos	ellenőrzését	a	mentor	végzi

	 VÉLEMÉNY,	JAVASLAT:	A	tulajdonosok	birtokában	lévő	védett	épület	fel-
értékelődött.	Egyrészt	azért,	mert	"divat"	 lett	 ilyennel	 rendelkezni,	a	
településre	látogatók	csodálták	és	dicsérték,	a	cikkekben,	televízióban	
ezek	 szerepeltek,	 mint	 a	 település	 jó	 példái,	 továbbá	 pénzt	 lehetett	
kapni	a	felújítási	munkákra,	és	sajnos	azért	is,	mert	ezek	a	házak	let-
tek	jól	eladhatók	(elképesztő	áremelkedés	zajlott:	hatalmas	házak	kel-
tek	el	2003-ban	még	3	mFt-ért,	majd	2007-ben	már	kis	házikók	 is	7	
mFt-os	áron.	A	2008-as	válság	ezt	visszavetette,	de	nemrég	újra	indult	
ez	a	piac,	az	utolsó	extra	adásvételek:	nagy	ház	bútorozva	30-34	mFt!	
A	szomorú,	hogy	jellemzően	külföldiek	vásárolnak,	a	helyiek	már	nem	
rúgnak	labdába...)	A	falukép	egyre	egységesebb.	Összegezve:	vannak	
értékes	és	nem	várt	hozadékai	a	támogatott	felújításoknak.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS
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 ATTILA ÚT 79.

 ATTILA ÚT 77.

 BATTHYÁNY UTCA 26.
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	 FŐÉPÍTÉSZ:	Csány	Éva
	 TÁMOGATÁS	KEZDETE:	2006
	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET	ÖSSZESEN:	76	(2018)
	 TÁMOGATÁS	CÉLJA:	társasház	felújítás,	ütemezett	is,	egymás	utáni	évek-
ben	többször

	 TÁMOGATÁS	FORMÁJA:	pénzügyi	támogatás
	 TÁMOGATÁS	FELSŐ	HATÁRA:	3	mFt,	de	legfeljebb	a	beruházás	40%-a

	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉV:	80	mFt	(2018),	100	mFt	(2019),
	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉPÜLET:	átlag	1	mFt	(2018)
	 PÁLYÁZAT	BÍRÁLATA:	az	Épület	Felújítási	Munkacsoport	 tesz	 javaslatot,	a	
Képviselő-testület	dönt

	 PÁLYÁZATI	 BÍRÁLATI	 SZEMPONTOK:	 Előnyt	 élvez	 a	 helyi	 védett	 épület	
homlokzat	felújítása,	az	utcaképet	javító	felújítás,	továbbá	az	az	épület,	
amelynek	előző	évi	pályázata	nem	részesült	támogatásban

	 PÉNZÜGYI	FINANSZÍROZÁS:	utófinanszírozás
elszámolni	a	teljes	beruházási	összegről	szükséges
	 PÁLYÁZAT	 ELSZÁMOLÁSA:	 szükséges:	 építész	 terv,	 örökségvédelmi	
engedély	 vagy	 településképi	 bejelentés,	 kivitelezői	 számlák	 kifizetése,	
műszaki	 átadás-átvételi	 jegyzőkönyv,	 teljesítés	 igazolás,	 az	 önkor-
mányzat	 által	 alkalmazott	műszaki	 ellenőr	 tervmegfelelési	 és	 helyszíni	
ellenőrzési	nyilatkozata

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS
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 BUDAY LÁSZLÓ UTCA 5/B

 BEM JÓZSEF UTCA 24.

 FRANKEL LEÓ UTCA 7.
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	 FŐÉPÍTÉSZ	/	PÁLYÁZATI	ÜGYINTÉZŐ:	Trummer	Tamás	(2018-ig	Gacsályi	Zsolt)	
/	Joanovics	Ákos

	 TÁMOGATÁS	KEZDETE:	1999
	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET/	ÉV:	123	(2018)
	 TÁMOGATÁS	CÉLJA:	társasház	felújítás
	 TÁMOGATOTT	MUNKÁK:	 tartószerkezet,	 tetőfedés,	homlokzat	és	nyílászáró,	
lépcsőház,	külső	lépcső/járda/támfal/kapu/kerítés,	műszaki	ellenőr	díja

	 TÁMOGATÁS	FORMÁJA:	vissza	nem	térítendő	pénzügyi	támogatás
	 TÁMOGATÁS	FELSŐ	HATÁRA:	80-120	eFt	 társasházi	 lakásonként,	de	 legfel-
jebb	a	57,5%	(élet-	és	balesetveszély	elhárításnál	20-30%)

	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉV:	150	mFt	(2018),	120	mFt	(2019),

	 TÁMOGATÁSI	 ÖSSZEG	 /	 ÉPÜLET:	 átlag	 1,2	 mFt	 (2018),	 ami	 a	 beruházási	
érték	20%-a	(2019-ben	kb.	50%	várható)

	 PÁLYÁZAT	BÍRÁLATA:	a	pályázatok	formai	és	tartalmi	értékelését	a	Település-
kép-védelmi	Osztály	végzi

a	pályázatokról	az	Egészségügyi-,	Szociális	és	Lakásügyi	Bizottság	dönt
Településképi	Bejelentés	szükséges	a	legtöbb	esetben
2018-ban	minden	formailag	megfelelő	pályázat	nyert
2019-ben	pontozásos	értékelés	indult
	 PÁLYÁZATI	 BÍRÁLATI	 SZEMPONTOK:	 2019-ben	 előnyben	 részesült:	 külső	 fel-
újítás	(homlokzat,	tető,	udvar,	kerítés),	30	évnél	idősebb	épület,	nagyobb	
önerő,	frekventált	terület,	műemléki	vagy	helyi	védettség

	 PÉNZÜGYI	FINANSZÍROZÁS:	utófinanszírozás
elszámolni	a	teljes	beruházási	összegről	szükséges
	 PÁLYÁZAT	 ELSZÁMOLÁSA:	 nem	 utalható	 a	 támogatás,	 ha	 a	 településképi	
bejelentési	eljárásban	foglaltaktól	eltértek;

szükséges:	 építési	 engedély,	 településképi	 vélemény	 vagy	bejelentés,	 kivite-
lezői	 számlák	 kifizetése,	 műszaki	 átadás-átvételi	 jegyzőkönyv,	 teljesítés	
igazolás,	 műszaki	 ellenőri	 szerződés	 és	 nyilatkozat,	 helyszíni	 ellenőrzés	
és	 fotódokumentáció	az	elkészült	 épületről,	 tájékoztató	 tábla	kihelyezése	
a	támogatásról

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

BUDAPEST BUDAPESTII. KERÜLETII. KERÜLET



 CYKLOP

 NAGYTEMPLOM

 FŐPLÉBÁNIA
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	 FŐÉPÍTÉSZ:	Szesztai	György
	 TÁMOGATÁS	KEZDETE:	2013
	 TÁMOGATOTT	 ÉPÜLETEK:	 Újpesti	 Egek	 Királynéja	 Főplébánia	 (Fp):	 az	
önkormányzat	saját	beruházásban	újította	fel	az	épületet,	és	a	plébánia	
(ingatlancsere	keretében)	a	védett	épületbe	költözhetett.

	 Nagytemplom	(Nt):	az	önkormányzat	négy	éven	keresztül	támogatta	az	
ütemezett	 felújításokat	 (orgona,	padlók,	bejárati	műkő	 szobrok,	kőpár-
kányok,	kődíszek,	ajtók,	padok,	 fazsaluzatok,	 tető,	ólomüveg	ablakok,	
torony,	stb.).

	 Cyklop	 ház	 (Ch):	 városképileg	 kiemelt	 helyen	 található,	 a	 felújítást	 az	
önkormányzat	és	a	lakók	finanszírozták.

	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET	ÖSSZESEN:	3

	 TÁMOGATÁS	FORMÁJA:	önkormányzati	beruházás	(Fp),	pénzügyi	támoga-
tás	(Nt,	Ch)

	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉV:	80	mFt	(Fp),	3,75	mFt	(Nt),	17,5	mFt	(Ch)
	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉPÜLET:	160	mFt	(Fp),	15	mFt	(Nt),	35	mFt	(Ch)
	 PÁLYÁZAT	BÍRÁLATA:	 Közművelődési	 és	Oktatási	 Bizottság	 (Nt),	 Városfej-
lesztési	és	Városüzemeltetési	Bizottság

	 PÁLYÁZATI	FELTÉTELEK:	a	főépítésszel	egyeztetett	és	településképi	bejelen-
téssel	elfogadott	építészeti	felújítási	terv	szükséges

	 PÉNZÜGYI	FINANSZÍROZÁS:	előfinanszírozás	(Nt,	Ch)
	 PÁLYÁZAT	ELSZÁMOLÁSA:	pénzügyi	elszámolással	(Nt,	Ch)
	 VÉLEMÉNY,	 JAVASLAT:	 Az	 Újpesti	 Önkormányzat	 jó	 példával	 kíván	
elöljárni,	saját	védett	épületeit	ütemezetten	újítja	 fel,	és	 tervezi	egy	új	

Helytörténeti	 Gyűjtemény	 kialakítását	 is.	 Emellett	 elkészült	 a	 guideat-
hand	újpesti	angol/magyar	sétája,	ami	ingyenesen	elérhető	és	részletes	
helytörténeti	tájékoztatást	ad	régi	filmekkel,	fotókkal.	Az	elmúlt	években	
Újpesten	minden	védett	épület	mészkőtáblát	kapott	a	város	címerével,	a	
ház	és	a	tervező	megnevezésével,	az	építés	idejével.	A	helyi	értékvédők	
a	 tervtanács	 aktív	 tagjai,	 továbbá	 sok	 segítséget	 adnak	 a	 főépítészi	
irodának	is.

	 Fontos	 lenne,	 hogy	 a	 fővárosi	 támogatási	 keret	 összege	 nőjön,	 illetve	
az	 állam	 is	 nagyobb	 szerepet	 vállaljon	 a	 műemlékek	 és	 helyi	 védett	
épületek	megújításában.

	 Az	 Önkormányzat	 területén	 sok	 ipari	 és	 egyéb	 műemlék	 is	 található,	
ezek	szakszerű	megújítása	állami	segítséget	igényelne.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

IV. KERÜLET ÚJPESTIV KERÜLETÚJPEST



 ALKÉR UTCA 35.

 ROMÁN UTCA 16.

 LIGET UTCA 30.

 HÖLGY UTCA 13.

16 17

	 FŐÉPÍTÉSZ:	Mozsár	Ágnes
	 TÁMOGATÁS	KEZDETE:	2014
	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET/	ÉV:	1-10
	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET	ÖSSZESEN:	31
	 TÁMOGATÁS	CÉLJA:	kerületi	és	fővárosi	védett	építészeti	értékek	megőrzése,	a	
Sorg	Antal	Városrehabilitációs	Program	részeként

	 TÁMOGATÁS	FORMÁJA:	pénzügyi	támogatás
	 TÁMOGATÁS	FELSŐ	HATÁRA:	2,5	mFt	(2019-től	5	mFt),	legfeljebb	a	beruházás	
60%-a

	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉV:	10,7	mFt
	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉPÜLET:	átlag	2,2	mFt,	ami	a	beruházási	érték	40%-a	

	 PÁLYÁZAT	BÍRÁLATA:	a	pályázatok	formai,	tartalmi	értékelését	a	Bírálóbizottság	
végzi,	 javaslata	 alapján	 a	 pályázatokról	 a	 Kerületfejlesztési	 és	 Környezetvé-
delmi	Bizottság	dönt

	 PÁLYÁZATI	 BÍRÁLATI	 SZEMPONTOK:	 előnyt	 élvez	 a	 mielőbbi	 beavatkozást	
igénylő,	leromlott	műszaki	állapotú	védett	épületek	felújítása;

	 értékelési	 szempontok:	 a	 pályázat	 megalapozottsága,	 a	 megvalósítás	 reali-
tása,	 az	 értékteremtés	 mértéke	 (építészeti	 karaktert	 meghatározó	 értékek,	
pl.	homlokzati	díszítőelemek	helyreállítása),	védett	épület	városképi	helyzete,	
szerepe;

	 PÉNZÜGYI	FINANSZÍROZÁS:	utófinanszírozás
elszámolni	a	teljes	beruházási	összegről	szükséges

	 PÁLYÁZAT	 ELSZÁMOLÁSA:	 az	 önkormányzat	 képviseletében	 műszaki	 ellenőr	
követi	és	ellenőrzi	a	felújítást,	az	elszámolás	a	munka	befejeztével	a	jelentése	
alapján	kezdhető	meg,	a	kivitelezői	számlák	és	kifizetési	bizonylatok	alapján

	 ÉRTÉKVÉDELMI	PÁLYÁZAT	CÉLJA:	Az	építészeti	értékek	védelmének	célja	Kőbá-
nya	 településképe	és	 történelme	 szempontjából	meghatározó,	 és	műemléki	
védettséget	nem	élvező	épített	értékek	védelme,	a	település	építészeti	öröksé-
gének,	jellemző	karakterének	a	jövő	nemzedékek	számára	történő	megóvása.	
A	 település	 értékei	 a	 nemzet	 kulturális	 kincsének	 részei,	 ezért	 megóvásuk,	
fenntartásuk,	jelentőségükhöz	méltó	használatuk	és	megfelelő	bemutatásuk	
közérdek.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

BUDAPEST BUDAPESTX. KERÜLETX. KERÜLET
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 VÁCI ÚT 4.
Magnatas itinvel inullaut doluptas rera sun-
tin pa nestiat excearc hiliam estintur, commo 
occus conemolut aut faceper eictem hilluptis 
magnihil iure occum excea vent.
Itam estiore laccabore volor accus sed qui 
ipienis eum aut eatur, similitatur?
Porestr umquam ex esequiati am qui ut por 
mo volent quiandae volorrum aut ea volo-
rest, quas dolorem escia dolupientus sente 
et voloreres nobitaque simodis electat quia 
dolor arunt eatqui te renisit aut explacil 
mos sam, et voluptae. Igendit ionsent, culli-
tius sit aut qui arum ut reribus volum volori 
aut hicaepuditia ipid quis eventotatur sant 
liquae. Ga. Itatiberovid quo expliquas et re 
nimincto ent, sum reptatate niendempor min 
provita tinulla udaectur?

 HEGEDŰS GYULA UTCA 40.
Magnatas itinvel inullaut doluptas rera sun-
tin pa nestiat excearc hiliam estintur, commo 
occus conemolut aut faceper eictem hilluptis 
magnihil iure occum excea vent.
Itam estiore laccabore volor accus sed qui 
ipienis eum aut eatur, similitatur?
Porestr umquam ex esequiati am qui ut por 
mo volent quiandae volorrum aut ea volorest, 
quas dolorem escia dolupientus sente et vol-
oreres nobitaque simodis electat quia dolor 
arunt eatqui te renisit aut explacil mos sam, 
et voluptae. Igendit ionsent, cullitius sit aut 
qui arum ut reribus volum volori aut hicae-
puditia ipid quis eventotatur sant liquae. Ga. 
Itatiberovid quo expliquas et re nimincto 
ent, sum reptatate niendempor min provita 
tinulla udaectur?

XIII. KERÜLET ÚJLIPÓTVÁROSXIII. KERÜLETÚJLIPÓTVÁROS



 FŐ ÚT 33-35. BÖLCSÖDE

 KLEBELSBERG KUNÓ 
  UTCA 39/A.

 SÍN UTCA 25.
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	 FŐÉPÍTÉSZ:	Sipos	Gábor
	 TÁMOGATÁS	KEZDETE:	2012	(2017)
	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET/	ÉV:	1-3
	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET	ÖSSZESEN:	4
	 TÁMOGATÁS	 CÉLJA:	 védett	 épü¬letek,	 védett	 utcaszakaszon	 épít¬mények,	
épü-letek	korhű	felújítása,	rekonstrukciója

	 TÁMOGATÁS	FORMÁJA:	pénzügyi	támogatás
	 TÁMOGATÁS	FELSŐ	HATÁRA:	2,0	mFt,	legfeljebb	a	beruházás	50%-a
	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉV:	5,0mFt
	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉPÜLET:	0,8-	2	mFt

	 PÁLYÁZAT	BÍRÁLATA:	szakmai	szempontok	alapján	a	polgármester	dönt
	 PÁLYÁZATI	 BÍRÁLATI	 SZEMPONTOK:	 helyi	 védett	 épület,	 tervek	
megalapozottsága;

	 szükséges:	 építési	 engedély,	 vagy	 építészmérnök	 által	 készített	
tervdokumentáció

	 PÉNZÜGYI	FINANSZÍROZÁS:	előfinanszírozás
elszámolni	a	támogatás	összegéről	szükséges
	 PÁLYÁZAT	 ELSZÁMOLÁSA:	 szükséges:	 szakmai	 beszámoló,	 pénzügyi	
bizonylatok;	

	 az	elvégzett	munkát	a	főépítész	iroda	a	helyszínen	ellenőrzi

	 EGYÉB	SZAKMAI	SEGÍTSÉG:	A	134	db	épület	egyedi	 védettségének	bevezeté-
sével	 párhuzamosan	 az	 önkormányzat	 készített	 egy	 „Felújítási	 kisokost”,	 a	
védett	épületek	felújításának	segítése	érdekében.	A	kiadványt	minden	védett	
épület	tulajdonosához	eljuttatásra	került,	valamint	az	önkormányzat	honlap-
ján	a	Főépítészi	Iroda	Értékvédelemmel	kapcsolatos	fejezeténél	bárki	számára	
hozzáférhető

	 MEGJEGYZÉS:	 Meglepő	 az	 évenként	 kiírásra	 kerülő	 pályázat	 során,	 hogy	
csekély	a	beadott	igények	száma.	A	2018-as	és	az	elkövetkező	pályázatoknál	
éppen	 ezért	 minden	 védett	 épület	 tulajdonosához	 eljuttatjuk	 a	 pályázati	
felhívást,	a	lakossági	aktivitás	növelése	érdekében.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

BUDAPEST BUDAPESTXV. KERÜLETXV. KERÜLET



 TÁNCSICS UTCA 3.  CSINSZKA UTCA 29.

 RAJKA UTCA 2.

 PILÓTA UTCA 12.
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	 FŐÉPÍTÉSZ:	Tóth	Miklós
	 TÁMOGATÁS	KEZDETE:	2006
	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET/	ÉV:	2-5
	 TÁMOGATOTT	ÉPÜLET	ÖSSZESEN:	30
	 TÁMOGATÁS	 CÉLJA:	 a	 kerület	 településképe	 és	 történelme	 szempontjából	
meghatározó	 épített	 értékeknek,	 és	 a	 kerület	 építészeti	 örökségének,	
jellemző	karakterének	megóvása,	a	védett	értékek	fenntartása,	megújulásuk	
elősegítése

	 TÁMOGATÁS	 FORMÁJA:	 pénzügyi	 támogatás	 a	 Városképi	 Önkormányzati	
Támogatás	Alapból

	 TÁMOGATÁS	 FELSŐ	 HATÁRA:	 300	 eFt	 -	 3,0	 mFt,	 legfeljebb	 a	 beruházás	
50-25%-a	(csökkenő	%	a	beruházási	összeg	növekedésével)

	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉV:	2-4	mFt
	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉPÜLET:	300-500	eFt
	 PÁLYÁZAT	BÍRÁLATA:	Kerületfejlesztési	és	Üzemeltetési	Bizottság	dönt
	 PÁLYÁZATI	BÍRÁLATI	SZEMPONTOK:	helyi	védett	épület	pályázhat;

	 szükséges:	építési	engedély	vagy	településképi	bejelentés,	építészmérnök	által	
készített	tervdokumentáció,	fotók

	 PÉNZÜGYI	FINANSZÍROZÁS:	utófinanszírozás
elszámolni	a	teljes	beruházási	összegről	szükséges

	 PÁLYÁZAT	ELSZÁMOLÁSA:	szükséges:	szakmai	beszámoló	és	pénzügyi	összesítő,	
tervező	ill.	műszaki	vezető	nyilatkozata,	kivitelezői	számlák	kifizetése;

	 az	ellenőrzést	a	Kerületfejlesztési	Iroda	műszaki	ellenőre	végzi
	 VÉLEMÉNY,	JAVASLAT:	2017	óta	a	településképi	rendelet	szabályozza	a	város-
képi	jelentőségű	épületek	és	építmények	támogatási	rendszerét.	A	támogatás,	
illetve	 a	 támogatás	 mértékének	 eldöntése	 nehéz	 feladat,	 különösen,	 ha	 a	
településképben	 nem	 közvetlenül	 látszódó,	 de	 az	 építmény	 szempontjából	
szükséges	munkákról	van	szó.	A	kisebb	összegű	támogatás	is	fontos,	mert	jelzi	
az	önkormányzat	erkölcsi	támogatását,	és	a	lakosoknál	is	elősegíti	az	épített	
örökség	nagyobb	megbecsülését.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

BUDAPEST BUDAPESTXVI. KERÜLETXVI. KERÜLET
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	 FŐÉPÍTÉSZ:	Jankovits	Vera
	 BEMUTATOTT	TÁMOGATOTT	ÉPÜLET:	2
	 TÁMOGATÁS	CÉLJA:	fővárosi	védett,	kerületi	építészeti	értékek	megmentése,	
korhű	felújítása,	rekonstrukciója

	 TÁMOGATÁS	FORMÁJA:	pénzügyi	 támogatás,	a	Fővárosi	Önkormányzat	által	
kiírt,	„Építészeti	Értékvédelmi	Támogatás”	pályázatból

	 FELÚJÍTÁS	LEBONYOLÍTÁSA:	Mind	a	két	védett	épület	a	kerületi	önkormány-
zat	 tulajdonában	 van,	 így	 a	 koncepció	 kialakítása	 problémamentes	 volt.	
A	 kivitelezés	 során	 különös	 figyelemmel	 követtük	 az	 építési	 folyamatot,	
többszöri	 helyszíni	 egyeztetést	 végeztünk	 a	 részletek	 pontosításával,	 a	
színek	véglegesítésével.

	 VÉLEMÉNY,	JAVASLAT:	Kerületünkben	a	KÉSZ	készítésével	egy	időben	készül	
a	„Kerületi	Helyi	Védelmi	 lista”,	örökségvédelmi	hatástanulmány	alapján.	
A	 képviselő-testület	 elé	 benyújtandó	 javaslatban	 mintegy	 50	 épület	 fog	
szerepelni,	a	védelem	elfogadása	2020-ra	tervezett.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

 HOHNÁNYI ZENEISKLA

 HERRICH KISS VILLA

PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMREPESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE XVIII. KERÜLETXVIII. KERÜLET
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XX. KERÜLET

	 FŐÉPÍTÉSZ:	Trummer	Tamás,	R.	Takács	Eszter
	 TÁMOGATÁSI	ÉVEK:	2013,	2016,	2018
	 BEMUTATOTT	TÁMOGATOTT	ÉPÜLET:	csónakház
	 TÁMOGATÁS	CÉLJA:	Fővárosi	védett,	kerületi	építészeti	értékek	
megmentése,	részben	korhű	felújítása,	rekonstrukciója.

	 TÁMOGATÁS	FORMÁJA:	pénzügyi	támogatás,	a	Fővárosi	Önkor-
mányzat	által	kiírt,	„TÉR-KÖZ”	pályázatból

	 TÁMOGATÁSI	ÖSSZEG	/	ÉPÜLET:	220,	150	mFt
	 VÉLEMÉNY,	JAVASLAT:	Kerületi	védett	épületek	támogatásának	
módjáról	jelenleg	folynak	egyeztetések.

TELEPÜLÉSKÉPI TÁMOGATÁS

 CSÓNAKHÁZ

PESTERZSÉBETPESTERZSÉBET XX. KERÜLET




