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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által 
meghirdetett pályázati program keretében 2016.07.11-én Komló Város Önkormányzata bruttó 
2.000.000.- Forint összegű támogatási kérelmet nyújtott be a város tulajdonában lévő 931-es 
helyrajzi számon található világháborús emlékmű és annak közvetlen környezetének 
állagmegóvó rekonstrukciójára. 
A tervezett fejlesztés eredeti céljai között szerepelt a helyreállításon túl az emlékmű 
látogathatóságának javítása is: jelen állapot szerint a közvetlen környezetében parkoló 
gépjárművek ellehetetlenítik az emlékhely megközelítését. A tervezett fejlesztéssel az 
építményhez kapcsolódóan az előtte lévő tér lehatárolására is sor kerülne, mellyel a jelzett 
probléma kezelhető. 
 
A fent említett teljes beruházás tervezett bekerülési költsége bruttó 2.400.000.- forint, 
amelyből Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2016. (V.26.) számú 
határozata alapján bruttó 400.000.- Forint összegű önerőt vállalt. A Közreműködő 
Szervezettől 2016. október 3-án érkezett támogatói döntés (1. sz. melléklet) értelmében, 
Komló Város Önkormányzata a korábban benyújtott kérelme alapján csak bruttó 1.000.000.- 
forint összegű támogatást nyert el, amelyhez továbbra is hozzáadódik a Képviselő-testület 
által korábban jóváhagyott bruttó 400.000.- forint összegű önerő. 
 
Az elnyert bruttó 1.000.000.- forintos támogatás keretében az önkormányzat, mint a pályázat 
kedvezményezettje, az alábbi tevékenységeket kívánja elvégezni: 
 
• az emlékmű kőburkolatainak felületkezelését (beleértve a lépcsőt és a lábazatot), 
• a szobor tisztítását és védőréteggel történő bevonását, 
• az emléktáblák felújítását és az azokon lévő feliratok újraírását, 
• mészkő koszorútartók felszerelését, 
• a falfülkék világítási rendszerének felújítását, a hiányzó világítótestek pótlását, 
• a pályázat által kötelezően előírt, a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó 

tevékenységeket: tájékozató táblák kihelyezését, sajtóközlemények megjelenítését. 
 

A Tisztelt Képviselő-testület 92/2016. (V.26.) számú határozata alapján, a pályázati 
támogatáshoz biztosított bruttó 400.000.- forint összegű önerőből az önkormányzat az alábbi 
tevékenységet kívánja megvalósítani: 
 
• az emlékmű előtti területen a meglévő aszfaltburkolat helyett egy, a korábbi kőborítást 

idéző térkő-burkolat kiépítését. Az így létrejövő, burkolattal lehatárolt épített környezet 
lehetőséget teremtene az emlékhely megfelelő látogathatóságára és egyben meggátolná a 
gépjárművek közvetlen parkolását is. 

 
Miután a támogatási kérelemben megjelölt bruttó 2.000.000.- forint összegből a Támogató 
bruttó 1.000.000.- forint összeget hagyott jóvá, a tervezett teljes fejlesztés megvalósításához a 
pályázati forráson és az ahhoz biztosított önerőn túl Komló Város Önkormányzatának – az 
azóta beérkezett vállalkozói árajánlatok alapján – további forrást szükséges biztosítania 1,2 M 
Ft összegben az emlékmű további homlokzati felújítása és az építmény bádogos 
szerkezeteinek felújítása érdekében. A pótlólagos forrás fedezeteként 1 M Ft összeg a 
„Pályázati előkészítési önerő és megelőlegezési” keretből, 200.000,-Ft pedig a „Városi 
felújítási keretből” biztosítható.  
 



Az emlékmű teljes felújításával hosszabb távon biztosítottá válik az építmény állagmegóvása, 
amely helyreállított állapotában méltó módon állít majd emléket a hősi halottaknak. 
 
A 2016. október 3-án érkezett támogatói döntés értelmében a pályázathoz tartozó támogatási 
szerződés megkötése folyamatban van. A megállapodás aláírásához szükséges 
dokumentumok 2016. október 18-án megküldésre kerültek a Támogató részére. A pályázati 
felhívás értelmében a beruházást 2016. december 31-ig szükséges teljesíteni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett 
bizottságok állásfoglalása figyelembevételével fogadja el a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság és 
a gazdasági és településfejlesztési bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta 
az „I. Világháborús emlékmű felújítására érkezett támogatói döntés” tárgyú előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Komló Város Önkormányzat 
tulajdonában álló Komló, Templom tér (931 hrsz.) alatti világháborús emlékmű 
állagmegóvó-felújítására benyújtott pályázat keretében elnyert támogatás mértéke 
bruttó 1.000.000.- Ft. 
 

2. A Képviselő-testület továbbra is fenntartja a 92/2016. (V.26.) számú határozatát, 
amely alapján a pályázati konstrukció keretében elnyert támogatási összeghez bruttó 
400.000.- Ft pályázati önerőt biztosít a 3/2016. (III.4.) sz. önkormányzati rendelet 7. 
sz. mellékletében szereplő „Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” 
terhére.  
  

3. A Képviselő-testület az elnyert támogatási összegen és a pályázat megvalósításához 
szükséges korábban megítélt önerőn kívül, a beruházás teljes megvalósításához 
további 1.200.000 Ft-ot biztosít, melynek fedezeteként 1.000.000,-Ft összegben a 
„Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret”, 200.000,-Ft összegben pedig 
a „Városi felújítási keret” előirányzatokat jelöli meg.  

 
Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet soron 
következő módosításakor gondoskodjon. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti pályázathoz 

kapcsolódó támogatási szerződés megkötésére és a szükséges nyilatkozatok 
megtételére. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
Komló, 2016. október 20. 
         Polics József 
         polgármester 



 
1. sz. melléklet 

 


