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Tisztelt Képviselő-testület! 

Immár ötödik éve nyújt lehetőséget védett népi építészeti emlékek támogatására a Magyar 

Kormány által létrehozott Népi Építészeti Program, mely 2019. óta a Teleki László 

Alapítvány lebonyolításában, a Miniszterelnökség támogatásával évi 1,5 milliárd forintos 

keretből működik. A program célja, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújtson olyan 

védett épületek tulajdonosainak – szervezeteknek és magánszemélyeknek –, amelyek népi 

építészeti értéket képviselnek.  

A Népi Építészeti Program a védett népi építészeti emlékek eredeti történeti szerkezeteinek 

megtartó szemléletű megújulását támogatja.  

A támogatás célja forrás biztosítása olyan, Magyarország területén álló népi építészeti 

emlékek veszélyelhárítását, állagmegóvását, valamint részleges vagy teljes helyreállítását 

megelőző és megalapozó előkészítő dokumentációk, kutatások elkészítéséhez, valamint 

épületfelújítási és karbantartó tevékenységekhez, amelyek az épített örökségnek műemléki 

értéket képviselő, egyedi védelem alatt álló elemei. A forrás felhasználása ezen elsődleges 

célja mellett támogatja a területi védelem alatt álló együttesek meglévő egyedi történeti 

értéket hordozó (jellemzően külső, homlokzati) elemeinek értékőrző-megújító 

kezdeményezéseinek előkészítését is.  

 

2020. december 14-én Kékkút Község Önkormányzata ingyenes használatbavételi 

megállapodást kötött a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt-vel, amely alapján a község ingyenes használatába került a Kékkút, belterület 105 hrsz. 

alatt nyilvántartott ingatlan, a falu „kütyü”-i részén fekvő ún. Tájház. 

Az épület értékének megőrzéséről, állagának megóvásáról, karbantartásáról a megállapodás 

értelmében a község köteles gondoskodni. Ezen kötelességgel összefüggésben nyújtana be 

pályázatot az Önkormányzat a fent említett kiírás szakmai előkészítésre biztosított 

támogatásra, 750.000 Ft, azaz hétszázötvenezer forint értékben a melléképületek 



 

 

felújításához, a csapadékvíz elvezetéséhez tudományos dokumentáció készítésére – 

építéstörténeti leírás, értékleltár, szakvélemény -; valamint faanyagvédelmi szakvélemény, 

statikai szakvélemény és engedélyezési terv készítésére a „Kerner és Társa” Közkereseti 

Társaság (8360 Keszthely, Hanczók u. 13., adószám: 21961962-1-20) által adott árajánlat 

alapján. Az árajánlat jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

A támogatási kérelem benyújtásához szükséges saját forrás rendelkezésre állása. Saját 

forrásként önkormányzatok esetében a felmerülő összköltség minimum 20%-ának kell 

rendelkezésre állnia, jelen esetben 150.000 Ft-nak, azaz egyszázötvenezer forintnak. Az 

összeg a költségvetésben a 066020 kormányzati funkción a Tájház ingatlan felújítására 

tervezett összegen belül rendelkezésre áll.   

Mivel a Tájház nem az Önkormányzat tulajdona, tulajdonosi nyilatkozatot kértünk a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től a vonatkozásban, hogy hozzájárulnak a támogatási kérelemben 

foglalt projekt megvalósításához. 

 

Határozati javaslat:  

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2021. (….) HATÁROZATA 

a Teleki László Alapítvány által kiírt „Népi építészeti program keretében népi építészeti 

értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhető 

támogatás”-ban való részvételről és az ehhez szükséges önerő biztosításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy támogatási kérelmet 

nyújt be a Teleki László Alapítvány által kiírt „Népi építészeti program keretében népi 

építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhető 

támogatás” vonatkozásában. 

A Képviselő-testület a támogatás terhére a Magyar Állam tulajdonában és az Önkormányzat 

használatában levő Tájház ingatlan (8254 Kékkút, Fő u. 55.) melléképületek felújításához, a 

csapadékvíz elvezetéséhez tudományos dokumentáció készítését – építéstörténeti leírás, 

értékleltár, szakvélemény -; valamint faanyagvédelmi szakvélemény, statikai szakvélemény és 

engedélyezési terv készítését határozza el 750. 000 Ft értékben a „Kerner és Társa” 

Közkereseti Társaság (8360 Keszthely, Hanczók u. 13., adószám: 21961962-1-20) által adott 

árajánlat alapján 

A Képviselő-testület a támogatási kérelem benyújtásához szükséges 150.000 Ft önerőt a 2021. 

évi költségvetésében a 066020 kormányzati funkció terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására, és sikeres pályázat 

esetén a döntésben szereplő tudományos és tervezési munkálatok elvégeztetésére a Kerner és 

Társa” Közkereseti Társasággal (8360 Keszthely, Hanczók u. 13., adószám: 21961962-1-20). 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: - a pályázat benyújtására: 2021. október 21.  

     - a munkálatok elvégeztetésére: a támogatói okirat szerint  

 

Kékkút, 2021. október 18.  

                Kardosné Csaba Gyöngyi 

               polgármester  

    


