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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére 

Abony, volt Márton kúria északi melléképületének részleges bontáshoz kapcsolódóan 

művészettörténész kutatói felügyelet ellátására cég megbízása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A volt Márton kúria a szomszédos telken lévő Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola részeként 

oktatási célokat szolgál. A kúria telkén lévő északi - korábban foglalkoztatók elhelyezésére szolgáló - 

melléképületet az állapotában végbement állagromlás miatt 2010 év folyamán életveszélyessé 

nyilvánították és kiürítették. Az önkormányzat 2011 márciusában statikai szakvélemény kíséretében 

bontási kérelmet nyújtott be a műemlékvédelmi hatósághoz. A Pest Megyei Kormányhivatal 

Kulturális Örökségvédelmi Irodájának 2011. május 30-án kelt tájékoztatója alapján az épület bontási 

engedély birtokában elbontható, melyhez előzetesen bontási engedélyezési terv benyújtása szükséges.  

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 2011. 10. 13.-án megindította 

Abony Város Önkormányzat kérelmének megfelelően az Abony, Kálvin u. 9. sz. 3343. hrsz. alatti 

ingatlanon álló volt Márton kúria északi melléképület részleges elbontását a Bedekovich Éva tervező 

által 2011 szeptemberében készített tervdokumentáció szerint. A bontási engedély 2011.12.30-án 

emelkedett jogerőre.  

Az engedélynek a következő feltételei vannak: 

- A bontás csak művészettörténész kutatói felügyelet mellett végezhető el egyidejűleg 

tudományos dokumentáció készítendő és az Irodának benyújtandó a bontás elvégzésének 

bejelentéséig. 

- Az ingatlan és a megmaradt épületrész ideiglenes elkerítését a bontást követően azonnal meg 

kell oldani. 

- A megmaradó pince és a lejárat felépítmény megtartandó. A bontást követően a megmaradó 

részek védelméről gondoskodni szükséges. 

 

A fentiek figyelembevételével megkeresésre kerültek az alábbi művészettörténész kutatók, akik az 

alábbi ajánlatokat tették a felügyelet és a tudományos dokumentáció elkészítésére: 

 

1.Fülöp András festő restaurátor  (Szedmer Szilvia ajánlásával) 

2.B. Tóth Klára festő restaurátor  (egyedi keresés alapján restaurátor kamara honlapjáról) 

3. Boromisza Péter festő restaurátor  (egyedi keresés alapján restaurátor kamara honlapjáról) 

4. Győri Lajos festő restaurátor  (egyedi keresés alapján restaurátor kamara honlapjáról) 

5. Jébert Katalin festő restaurátor  (egyedi keresés alapján restaurátor kamara honlapjáról) 
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Az előterjesztés elkészültéig a megkeresett személyektől árajánlat nem érkezett. A későbbiekben 

beérkezett ajánlatok kiosztásra kerülnek. 

 

A művészettörténész kutatói felügyelet és a tudományos dokumentáció elkészítéséhez a szükséges 

anyagi fedezet a Abony Város 2012. évi költségvetésének a Egyéb üzemeltetés során biztosított. 

Javaslom, hogy az önkormányzat a közmunka program keretében a 2012. évi nyarán 

művészettörténész kutatói felügyelettel bontsa le az épületet. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

…../2012. (V. 31.) számú Képviselő-testületi határozat  

Abony, volt Márton kúria északi melléképületének részleges bontáshoz kapcsolódóan 

művészettörténész kutatói felügyelet ellátására cég megbízása 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális 

Örökségvédelmi Irodája által 2011. 11. 25-én kelt 450/1051/9/2011. sz. határozat értelmében 

(Határozati javaslat 1. sz. melléklete) az Abony, Kálvin u. 9. sz. 3343. hrsz ingatlanon lévő 

volt Márton kúria északi melléképülete részleges bontását, melyet közmunka program 

keretében kívánunk elvégeztetni, művészettörténész kutatói felügyelet mellett. 

 

2. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Abony, volt Márton kúria északi 

melléképületének részleges bontásához kapcsolódóan művészettörténész kutatói felügyelet 

ellátására a                                        céget bízza meg, melynek fedezete Abony Város 2012. 

évi költségvetésének  Egyéb üzemeltetés soron biztosított. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés aláírására. 

 

Határidő:  2012. június 30. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Településfejlesztési Osztály 

Gazdasági Osztály 

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

Dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

 

Abony, 2012. május 09. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

         polgármester 
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Az előterjesztés melléklete 
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