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Bizottság Hatáskör 

Gazdasági, településfejlesztési 

bizottság 

 

SZMSZ I. sz. melléklet II/C. 27. pont 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ I. sz. melléklet IV/C. 17. pont 

 

 

Meghívott:  

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. század 

Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús 

Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázatot írt ki az első világháború történelmi 

emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására.  

A pályázati program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az első világháborúval kapcsolatos 

társadalmi emlékezetet, s ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán 

alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez.  

 

Pályázatot nyújthatnak be megyei jogú városi, települési önkormányzatok és civil 

szervezetek, melyeknek nincs lejárt köztartozása, valamint velük szemben végelszámolási, 

csőd, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

 

Támogatható tevékenységek: 

- I. világháborús emlékművek renoválása, helyi emlékművek helyreállítása 

- I. világháborús emlékművekre a II. világháborúban elesett helyi hősök neveinek 

elhelyezése 

- Az emlékmű környezetének, talapzatának helyreállítása 

 

Támogatás a fenti tevékenységekkel kapcsolatos kiviteli, restaurálási, szakértői és tervezői 

költségekre igényelhető. 

A támogatási és megvalósítási időszak 2014. december 31. napjáig tart. A pályázatok 

benyújtása folyamatosan történhet a pályázati forrás kimerüléséig. 

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 5 M (ötmillió) forint. A támogatás 

előfinanszírozott és vissza nem térítendő. 

 

A pályázati dokumentációhoz csatolni szükséges a pályázat jóváhagyásáról szóló testületi 

döntés hiteles másolatát. 

 

Komló Város Önkormányzata a tulajdonában álló Templom téri I. és II. világháborús 

emlékmű és annak környezete állagmegőrző felújítására nyújthat be pályázatot. 

A munkálatok keretében elvégezhető az emlékmű kőburkolatának és a szobornak a 

felületkezelése, a feliratok felújítása, a tetőszigetelés és lefedő bádogos szerkezetek cseréje. 

Szükséges az emlékmű előtti terület aszfalt burkolata helyett az emlékmű jellegéhez 

igazodóan a korábbi kőburkolat helyreállítása, az emlékmű három fülkéjének megvilágítását 

biztosító eredetileg kiépített elektromos rendszer felújítása, a hiányzó lámpatestek pótlása.  

 

A helyszíni felmérés és egyeztetés alapján a kiviteli költségvetés készítése jelenleg még 

folyamatban van. A pontos számadatok a gazdasági, településfejlesztési bizottság üléséig 

rendelkezésre állnak.  

A benyújtott pályázat elbírálása során vizsgálják, hogy a pályázat mennyire illeszkedik a 

kiírásban megjelölt célokhoz, a projekt indokolt-e, a költségvetése mennyire megalapozott. 

Mivel értékelési szempont a vállalt önrész mértéke is, ezért a pályázat sikeressége érdekében 

javaslom a projekt bekerülési költségén belül 20 %-os önrész vállalását. 

 

A jelenlegi pályázat támogatása esetén hosszú távra biztosítjuk a létesítmény állagmegóvását, 

ami felújítva méltó módon állít emléket hősi halottainknak. 

A felújítást követően az emlékmű közvetlen környezetében a parkolási rendet szabályozni 

kell. Nem megengedhető, hogy a szobortól alig 1 m-re gépkocsik várakozzanak, gátolva 

annak megfelelő láthatóságát és megközelítését. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett 

bizottságok állásfoglalása figyelembevételével döntsön a pályázat benyújtásáról. 

 



 

Határozati javaslat: 

 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági, településfejlesztési 

bizottság és pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság állásfoglalása figyelembevételével – 

megtárgyalta az I. világháborús emlékmű felújításával kapcsolatos pályázat tárgyú 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a tulajdonában álló Komló, Templom tér (931 hrsz) 

alatti világháborús emlékmű állagmegóvó felújításával kapcsolatos pályázat 

benyújtását bruttó ……… Ft összköltséggel. 

Az összköltségen belül igényelt ……. Ft támogatási összeghez …… Ft pályázati 

önerőt biztosít az 5/2014. (III.07.) sz. önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében 

szereplő „Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok önereje” megnevezésű előirányzat 

terhére.  

Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő rendeletmódosításkor az előirányzat 

változás átvezetéséről gondoskodjon.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti pályázat 

benyújtására és ezzel kapcsolatban a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  2014. május 23. 

Felelős:  Polics József polgármester 

 

 

Komló, 2014. május 5. 

 

 

 

         Polics József 

         polgármester 


