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Tisztelt Képviselő Testület! 

Szakály Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. augusztus 13-i ülésén úgy 

határozott, hogy a tájház céljára kijelölt ingatlan felújítására, valamint a falu közterein 

található szobrok, keresztek, kápolna fülkék (a továbbiakban: szakrális kisemlékek) 

helyreállítására a Teleki László Alapítvány gondozásában a népi építészeti emlékek 

megőrzésére kiírt pályázatokon való részvétellel kíván forrást szerezni. Annak ismeretében, 

hogy az említett pályázatok a felújítást megelőző szakmai előkészítő dokumentáció 

készítésére is forrást biztosítanak, kinyilvánította, hogy a tájház esetében ezzel a 

lehetőséggel célszerű élni. A szakrális kisemlékek felújítására a forrást a szakmai előkészítő 

dokumentáció készítésével együtt pályázza meg. A pályázatok benyújtásához szükséges 

ajánlatok kérésével a Szakályi Népi Hagyományokat Őrző Egyesületet bízta meg.  

Az előterjesztésben bemutatjuk a beérkezett árajánlatokat, amelyek alapján a Képviselő 

Testület nyertes pályázat esetén az Önkormányzatra háruló önrészről határozatot hozhat. 

A Teleki László Alapítvány említett programjáról tudni kell, hogy elsősorban népi építészeti 

értékekkel bíró lakóházak helyreállítására, ezek megőrzésére szolgál, de lehetőséget ad 

egyéb építészeti emlékek esetében is. 

 A szakmai előkészítés, majd a felújítás minden fázisa csak az Alapítvány által elfogadott, 

szakmai névjegyzékekbe felvett szakemberekkel, azok felügyeletével végezhető el. Ezzel a 

megvalósulás során az értékek autentikus megőrzését biztosítják. Minden, a felújítás során 

érintett szakterület esetében árajánlatot kellett kérni illetékes, a névjegyzékben szereplő 

szakembertől. A szakmai előkészítés körébe tartozik: Építéstörténeti dokumentáció és 

Értékleltár, Szondázó falkutatás, Épületdiagnosztika, Faanyagvédelmi szakvélemény, 

Restaurátori terv, Statikai szakvélemény, Tervdokumentáció, Építési Engedélyezés 

készíttetése. A névjegyzékekbe felvett szakemberek köre szűk, területileg is eltérő 

megoszlású. A szakemberek kiválasztásánál a Dél-Dunántúlon dolgozó szakembereket 

részesítettük előnyben, akik a megyében, vagy Pécsett és környékén tevékenykednek. Az 

Alapítvány által kiírt pályázatok egyre népszerűbbek, az irántuk való érdeklődés nagy, mivel 

a kérelmezők lehetőségeit, anyagi teherviselő képességét figyelembe véve szakaszos 

megvalósításra is pályázati lehetőséget biztosít.  (Újabb pályázat benyújtásának egyedüli 

feltétele a korábbi támogatásból megvalósult tevékenységek elszámolása.) Így a 

megkeresett, felkért szakemberek leterheltsége igen nagy, ajánlatukra nem egy esetben 

heteket kellett várni. Ennek tükrében nagyon pozitívan értékelhető, hogy Szabó Péter 

(Kölesd) és Szabó Zsófia (Budapest) restaurátorok a szakrális kisemlékeket, valamint Balázs 

Péter (Pécs) építészmérnök, műemlékvédelmi szakértő a tájházat személyesen is 

megtekintette. 

A beérkezett árajánlatok alapján a tisztelt Képviselő Testületet a következőkről tájékoztatjuk: 
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I. Szakály, Rákóczi u. 119 - hrsz: 60 alatti lakóépület esetében az Önkormányzat 

célja a Teleki László Alapítvány gondozásában a népi építészeti emlékek 

megőrzésére 2020. július 31-én kiírt TLA/NEPI2020/4 jelű pályázaton való 

részvétel, amelynek keretében a tájházként hasznosítani tervezett épület 

felújításához szükséges szakmai dokumentációk elkészítésére kíván forrást 

igényelni.  

 

Ennek érdekében a következő árajánlatokat kértük és kaptuk meg (lásd 

mellékelve is):  

 

Sorszám Szakterület 
Ajánlatot adta 

Vállalási 
összeg 

név szakterület (Ft) 

1.  

Építéstörténeti 
dokumentáció és 

Értékleltár, 
Tervdokumentáció 

Balázs 
Péter 

építészmérnök, 
műemlékvédelmi 

szakértő 
860 000 

2.  
Szondázó 
falkutatás, 

Épületdiagnosztika 

Perényi 
László 
Mihály 

építészmérnök, 
épületszigetelő 
szakmérnök, 

épületrekonstrukciós 
szakmérnök 

300 000 

3.  
Faanyagvédelmi 
szakvélemény 

Dr. Bakó 
Tibor 

habil egyetemi 
docens, 

faipari mérnök, 
szerkezetépítő 
szakmérnök, 

faanyagvédelmi 
szakértő, műemléki 
épületdiagnosztikai 

szakértő 

386 400 

4.  Restaurátori terv Erdei Barna restaurátor művész 80 000 

5.  
Statikai 

szakvélemény 
Orosz 
Árpád 

építőmérnök, 
szakmérnök statikus 

tervező, szakértő 
150 000 

6.  
Épületgépészeti 

tervezés 
Ludézer 

Lajos 
épületgépész 

mérnök 
185 000 

Összesen: 1 961 400 

 

Az itt felsorolt valamennyi vállalási ár ÁFA mentes.  

Mint a pályázati kiírásból tudott, a támogatás mértéke önkormányzatok esetén a 

tevékenység megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a. Ennek 

megfelelően a kérelmező Önkormányzatot terhelő önrész legalább 392 280 Ft. 

 

Az előzőek alapján a Testületnek javasolható a pályázat benyújtása szakmai 

dokumentációk elkészítésére. Ha ezzel a lehetőséggel él, nyertes pályázat esetén 

a későbbiek során a felújításra pályázat beadható, akár szakaszosan is, az 

Önkormányzat anyagi lehetőségeit, teherviselő képességét figyelembe véve.  
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II. Szakrális kisemlékek felújítása, helyreállítása 

Amint az az augusztusi Testületi ülésen elhangzott, a Teleki László Alapítvány 

munkatársa javasolta, hogy a szakrális kisemlékek csoportos felújítására és 

szakmai előkészítő dokumentáció készítésére együttesen adjuk be a pályázatot. 

Egy későbbi beszélgetés során elmondta, ezt arra alapozva ajánlotta, hogy a 

kisemlékek esetében gyakorlatilag egy szakterület, a restaurátori szakterület 

érintett, csak érintőlegesen kell a szükséges egyéb szakmunkákat elvégeztetni.  

 

1. A kápolna fülkék esetében azonban sokkal érintettebb az építészi terület, 

ezért javasoljuk, hogy érdemes két lehetőséget megvizsgálni. Balázs Pétertől 

és a kapcsolódó szakterületek szakértőitől erre a 8 db kisemlékre is kértünk 

szakmai előkészítő dokumentáció készítésére árajánlatot. 

       Ezt tartalmazza a következő táblázat: 

 

Sorszám Szakterület 
Ajánlatot adta 

Vállalási 
összeg 

név szakterület (Ft) 

1.  

Építéstörténeti 
kutatási 

dokumentáció és 
Értékleltár 

Balázs 
Péter 

építészmérnök, 
műemlékvédelmi 

szakértő 
195 000 

2.  
Szondázó falkutatás, 
Épületdiagnosztika 

Perényi 
László 
Mihály 

építészmérnök, 
épületszigetelő 
szakmérnök, 

épületrekonstrukciós 
szakmérnök 

400 000 

3.  
Restaurátori terv 

készítése 
Erdei 
Barna 

restaurátor művész 40 000 

4.  
Statikai 

szakvélemény 
Orosz 
Árpád 

építőmérnök, 
szakmérnök statikus 

tervező, szakértő 
150 000 

5.  

Felmérési tervek, 
állapotdokumentáció, 

felújítás építészeti 
tervezése 

Rofrits 
Nándor 

építészmérnök 195 000 

Összesen: 980 000 

 

A felsorolt valamennyi vállalási ár itt szintén ÁFA mentes.  

A  támogatás mértéke önkormányzatok esetén a tevékenység megvalósítása 

során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a ebben az esetben is. Ennek 

megfelelően a kérelmezőt terhelő önrész legalább 196 000 Ft. 

 

Amint az a tájház esetében, úgy itt is a felújítást megalapozó dokumentáció 

birtokában dönthetne az Önkormányzat a későbbi felújításról és nyújthatna be 

pályázatot. 
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2. A kápolna fülkék felújításának másik lehetősége a restaurátorok ajánlatának 

elfogadása, amely a megvalósítást is tartalmazza a következő táblázat 

szerint: 

 

Ssz. Cím Hrsz. 
Restaurátori 

vélemény 
Árajánlat Fénykép 

1.  
Kossuth u. 

4.  
5 

A szoborfülke 
állapota nagyon 

rossz. Teljes 
újravakolás és 
szigetelés és 

nyílászáró cseréje 
szükséges. A benne 
lévő tárgyi emlékek 
állapota megfelelő. 

1.300.000.- 
Ft +ÁFA 

 

2.  
Kossuth u. 

90. 
102 

A szoborfülke 
állapota rossz. Újra 

kell vakolni és 
szigetelni. 

Nyílászárócsere is 
szükséges. 

1.100.000.- 
Ft +ÁFA 

 

3.  
Kossuth u. 

96.  
112 

A fülke állapota 
nagyon rossz. A 

növényi környezet 
teljesen áttörte a 

szerkezetet. 
Részleges 
bontással 

rekonstrukció 
szükséges. 

1.500.000.- 
Ft +ÁFA 

 

4.  
Rákóczi u. 

117.  
157 

A fülke állapota 
rossz, szigetelése 

és vakolása 
szükséges, melyet 
gyakorlott kőműves 
szakember el tud 

végezni. 

1.500.000.- 
t +ÁFA 
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Ssz. Cím Hrsz. 
Restaurátori 

vélemény 
Árajánlat Fénykép 

5.  
Szabadság 

u. 148. 
193 

A fülke állapota 
rossz. Újra kell 

vakolni és 
szigetelését meg 

kell oldani. 
Gyakorlott kőműves 

szakember 
elvégezheti a 
helyreállítást. 

900.000.- 
Ft +ÁFA 

 

6.  Bartók u. 935/2 

Szoborfülke állapota 
nagyon rossz. 
Gyakorlatilag 

teljesen 
megsemmisült, 
rekonstrukció 
szükséges a 

meglévő anyagok 
megtartásával. 

Tapasztalt Kőműves 
szakember is 
elvégezheti a 
rekonstrukciót 

analógiák 
figyelembevételével. 

1.700.000.-
Ft +ÁFA 

 

7.  Bartók u. 1401 

A szoborfülke 
állapota rossz. 

Statikailag sérült, 
szerkezeti 
repedések 
láthatóak. 

Helyreállítása 
analógiák alapján 

kőműves 
szakember által 

elvégezhető. 

300.000.- 
Ft +ÁFA 

 

8.  
Dózsa u. 

291. 
314 

A szoborfülke 
állapota megfelelő, 

kisebb javítások 
szükségesek. 
Helyreállítása 

analógiák alapján 
kőműves 

szakember által 
elvégezhető. 

200.000.- 
Ft +ÁFA 

 
 

A teljes költség 8 500 000 Ft + ÁFA= 10 795 000 Ft az Önkormányzatot terhelő 

önrész 1 700 000 Ft + ÁFA= 2 159 000 Ft lenne. 
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3. A keresztek és a szobrok helyreállítását célszerű külön kezelni, hisz azok 

esetében a restaurátori munka a meghatározó. Ezekre a restaurátorok ajánlata 

adott (lásd a táblázatban és mellékletben).  

Az alábbi táblázatban felsorolt emlékekkel kapcsolatban a következőket tartjuk 

szükségesnek megjegyezni:  

A Szakály Község településképének védelméről szóló Szakály Község 

Önkormányzati Képviselő-testületének l/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet  

1. melléklete tartalmazza a település helyi egyedi védelem alatt álló 

építményeinek felsorolását. Ebben a felsorolásban szerepel a júniusban ledőlt 

temetői kereszt, amelyet közösségi összefogással kíván helyreállítani a Testület, 

így a pályázatban nem szerepel. Nem vették fel a helyi védett emlékek sorába 

viszont a temetőben a hátsó, nyugati bejáratnál álló, a restaurátorok által 

értékesnek tartott keresztet. Ezért, bár jelenleg még nincs helyi védelem alatt, de 

javasolható, hogy a pályázó kérje erre a keresztre vonatkozóan a Bíráló Bizottság 

méltányos eljárását, hogy adja meg a felújításához szükséges támogatást. Ezzel 

egyidejűleg az l/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet mielőbbi módosítását is 

javasoljuk programba venni. 

További észrevétel, megjegyzés a csonka keresztre vonatkozik (lásd a következő 

táblázatban 18. sorszámmal megjelölve). Ez a Magyar Állam tulajdonában lévő 

területen van, amelyet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezel. A tulajdonosi 

hozzájárulást kell megkérni minden olyan esetben, ha a pályázat tárgyát képező 

objektum nem a pályázó ingatlanán áll. Ezt tettük a magánszemélyek esetében is. 

A Közútnál rendkívül bonyolult eljárásban és az eljárás során szerződéskötéssel 

tudnánk ezt a hozzájárulást megszerezni, ami értesüléseink szerint több hónapig 

is eltartana. Az eljárást elindítottuk és a megyei közút kezelőtől a szükséges 

hozzájárulást megkaptuk (lásd mellékelve), de a budapesti központ jogosult az 

eljárást lefolytatni. Ezért javasolható a csonka keresztet a pályázatból kivenni, 

arról a területről elhozni és önkormányzati területen elhelyezni, majd a sorsáról 

ezt követően dönteni.   

A restaurátorok árajánlatát a keresztekre, szobrokra a következő táblázat 

tartalmazza: 

Ssz. Cím Hrsz. 
Megne 
vezés 

Restaurátori 
vélemény 

Árajánlat Fénykép 

1.  
Széche 

nyi u 
295/2 

Nep. Szt. 
János 
szobor 

A szobor 
állapota nagyon 

rossz. 
Felületéről a 

finoman 
faragott részek 
szinte teljesen 

eltűntek. 
Rekonstrukció 

ajánlott 
analógiák 
alapján. 

Amennyiben ez 
nem lehetséges, 

restaurátor 

2.800.000.- 
Ft +ÁFA 
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Ssz. Cím Hrsz. 
Megne 
vezés 

Restaurátori 
vélemény 

Árajánlat Fénykép 

szükséges a 
felújításához is, 

aki analógiák 
alapján 

újramintázza a 
részleteket. 

2.  
Petőfi u.  

(67. 
előtt) 

77/1 kereszt 

Az emlék 
állapota rossz. A 

körülötte lévő 
szerkezet is 

cserére szorul. 
Restaurátori 
helyreállítás 
szükséges a 

szobrászi 
beavatkozáshoz. 

1.900.000.- 
Ft +ÁFA 

 

3.  
Fő út 

116/21 
152/4 kereszt 

Az emlék 
állapota 

megfelelő. Meg 
van dőlve, így új 

alapozást kell 
alá készíteni 
vagy át is kell 
helyezni. Az 

alakok fémből 
készültek, 
állapotuk 

megfelelő. 

900.000.-Ft 
+ÁFA 

 

4.  
Rákóczi 

u. 
316 

Szent 
Flórián 
szobor 

A szobor 
állapota nagyon 

rossz. 
Felületéről a 

finoman 
faragott részek 
szinte teljesen 

eltűntek. 
Rekonstrukció 

ajánlott 
analógiák 
alapján. 

Amennyiben ez 
nem lehetséges, 

restaurátor 
szükséges a 

felújításához is, 
aki analógiák 

alapján 
újramintázza a 

részleteket. 

2.800.000.-
Ft +ÁFA 
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Ssz. Cím Hrsz. 
Megne 
vezés 

Restaurátori 
vélemény 

Árajánlat Fénykép 

5.  
Kossuth 

utca 
58/2 

Maria 
Immaculata  

szobor 

Maria 
Immaculata 

szobor állapota 
rossz. Több 

helyen korábbi 
beavatkozások 

nyomai. 
Restaurátori 
helyreállítás 

szükséges 
leginkább a 

formai 
kiegészítések 
miatt, szinte 

teljesen újra kell 
mintázni a 
felületét. 

Tisztítás után 
felmerülhet 

rekonstrukció 
igénye. Az ár a 
restaurálásra 
vonatkozik és 

nem a 
rekonstrukcióra. 

2.500.000.- 
Ft +ÁFA 

 

6.  Temető 315 kereszt 

A kereszt 
állapota 

megfelelő. 
Tisztítás, 

szilárdítás és 
kisebb 

kiegészítések 
szükségesek, 

melyeket 
restaurátor kell, 
hogy végezzen. 

700.000.- 
Ft +ÁFA 

 

7.  Fő út 645/6 
Szenthá 
romság 
szobor 

Szentháromság 
emlék állapota 

megfelelő, 
szobrok állapota 

változó. 
Restaurátori 
helyreállítás 
szükséges. 

Ebben az árban 
nincsen benne 

az oszlop 
esetleges 
statikai 

megerősítése. 

2.800.000.-
t +ÁFA 
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Ssz. Cím Hrsz. 
Megne 
vezés 

Restaurátori 
vélemény 

Árajánlat Fénykép 

8.  
Mártírok 

útja 
861 kereszt 

Az emlék 
állapota 

megfelelő, 
kisebb 

restaurátori 
beavatkozás 
szükséges. 

500.000.- 
Ft +ÁFA 

 

9.  
(Gyulaji 

út) 
095/1 

Sóska-
kereszt (?) 

Az emlék 
állapota rossz, 

restaurátori 
helyreállítást 

igényel. 

1.400.000.- 
Ft +ÁFA 

 

10.  65. út 0241 
kereszt 

(csonka) 

 
 

A posztamens 
és a hozzá 

tartozó kereszt 
Krisztussal a 

Polgármesteri 
hivatal 

kertjében 
található. 

Állapota rossz, 
törött, erősen 
sérült. Anyaga 

homokkő. 
Restaurálása 

sok kiegészítést 
igényel. Csak 

restaurátor vagy 
restaurátori 
felügyelettel 
végezhető a 
helyreállítás. 

1.200.000.- 
Ft +ÁFA 

 

 

A teljes költség 17 000 000 Ft + ÁFA, amelyben benne van a csonka keresztre 

adott 1 200 000 Ft+ ÁFA árajánlat. Ennek levonása után 15 800 000 Ft + ÁFA= 

20 066 000 Ft a teljes költség. Ez esetben az Önkormányzatot terhelő önrész 

3 160 000 Ft + ÁFA= 4 013 200 Ft lenne. 
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Pappné Kővári Erika írásos megkeresésére az Alapítvány észrevételeket 

fogalmazott meg a restaurátorok árajánlatának szakmai tartalmára vonatkozóan. 

Az Alapítvány állásfoglalása szerint a pályázat a rendelkezésre álló ajánlat 

alapján benyújtható, de várható, hogy hiánypótlást kérnek. 

 

Az előzőekben leírtakhoz meg kell jegyezni, hogy az itt felsorolt valamennyi szakrális 

kisemlék az l/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében megtalálható, így az 

előterjesztési javaslatban szerepeltetni kellett. (Az 1. mellékletében a Szent Vendel szobor is 

megtalálható, de az magánszemélyek adományából felújítás alatt van.) A Képviselő Testület 

hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy az Önkormányzat anyagi és egyéb lehetőségeit 

figyelembe véve, valamennyi emlék felújítására pályázatot nyújt be, vagy felállít egy 

fontossági sorrendet, és ezt a sorrendet tartva, szakaszosan végezteti el a helyreállítást. (A 

keresztek és szobrok esetében a táblázatban az egyes emlékek sorrendje egyben sorrend 

javaslat is. A sorrend kialakításánál figyelembe vettük a szobor, vagy kereszt állapotát és a 

faluban való elhelyezkedését. Amennyiben az Önkormányzat anyagi lehetőségei nem 

biztosítják valamennyi emlék egyidejű felújítását, abban az esetben ezt a sorrendet 

javasoljuk tartani.) 

Az előterjesztés Hagyományokat Őrző Egyesület elnökségével való egyeztetése során jutott 

tudomásunkra, hogy a csonka kereszt (a táblázatban 10. sorszámmal jelölve) már nincs a 

megadott helyen, azt a hőgyésziek „mentő akciójuk” során hőgyészi területre vitték.  

Elgondolkodtató, hogy az önkormányzati rendelet által helyi védelem alá helyezett objektum 

sorsa így alakult. 

Végezetül hangsúlyozni szükséges, hogy a csak szakmai előkészítésre kiírt támogatások 

célja elsődlegesen az, hogy a következő félévben/évben meghirdetésre kerülő támogatási 

lehetőség során a Kérelmező már a szükséges dokumentációk birtokában, szakmailag 

alaposan előkészített Kérelmet tudjon beterjeszteni. Tehát a tájház, és a kápolna fülkék 

esetében az építészek által adott ajánlatok melletti döntés és nyertes pályázat esetén, a jövő 

évi felújítási pályázatokon való részvételt készíti elő. Ebben az esetben a felújításokhoz 

szükséges önrész biztosítására figyelni kell a 2021-es költségvetés tervezésekor.  

A faluban fellelhető szakrális kisemlékek száma minden szakembert meglepett. Az 

Alapítvány munkatársa, a restaurátorok és építészek is rendkívülinek és értékesnek tartják 

ezeket meglétét. Nem öncélúan állnak a helyükön, népszokások, hagyományok kötődnek 

hozzájuk. Amikor azt keresi a közösség, hogy mivel tudja identitását megerősíteni, jó, ha 

erre figyelemmel van. Ezen kisemlékek igényes, korhű felújítása, rendben tartása, a 

hozzájuk kötődő szokások felelevenítése nagy összetartó, közösség szervező erőt jelenthet. 

A Hagyományokat Őrző Egyesület munkájával ezt messzemenően támogatni fogja. A most 

futó pályázat adta támogatási lehetőség kihasználásával a cél elérhetővé válik. 

 

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, aki munkájukkal a pályázat benyújtásához 

szükséges dokumentumok, fényképek, a lakossági felajánlások és adminisztratív teendők 

elvégzésében közreműködtek.  

 

Szakály, 2020. szeptember 10. 

 

Összeállította: Lábóné Británszki Erzsébet 


