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Készítette: Manczúrné Dékány Bernadett 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. június 14-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal az I. világháborús hadisírok rendbehozatalára irányuló 

pályázaton való részvétel ügyében 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Magyarországon fellehelhető 

I. világháborús hadisírok rendbehozatalához szükséges költségvetési eszközök biztosításáról 

szóló 1551/2016. (X. 13.) Korm. határozatban kapott felhatalmazás alapján pályázatot írt ki a 

magyarországi I. világháborús hadisírok és emlékművek rendbetételére, felújítására, 

helyreállítására. 

A pályázat célja: az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott temetkezési 

helyeken található I. világháborús hadisírok és emlékművek állagmegőrző karbantartása és 

felújítása, valamint az I. világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet ébren tartása, 

hozzájárulás a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás 

erősítése. 

Pályázat benyújtására jogosultak: települési önkormányzatok. 

Támogatható tevékenységek: I. világháborús hadisírok és emlékművek, közvetlen 

környezetük rendbetétele, megközelíthetőségének biztosítása, helyi információs, valamint 

arculati és megemlékezési célt szolgáló kiegészítő elemeinek kialakítása, felújítása. 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás (működési célú pénzeszköz átadás) 

előfinanszírozás formájában. 

Igényelhető támogatás: felújítandó hadisíronként 100 000 forint, kialakítandó hősi temető 

(emlékpark) esetén 5 000 000 Ft, felújítandó emlékművenként 1 000 000 Ft. 

Támogatás intenzitása: 100 %.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 06. 30. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és 

a döntéshozatalra! 

  



Előterjesztés – Pályázat benyújtása I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására  Oldal 2 
 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot nyújt be a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által 

kiírt Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában a 

Medgyesegyháza Evangélikus Egyház temetőjében található 21 db hadisír helyreállítása 

céljából. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 

további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: 2018. június 30. 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy nem kíván pályázatot benyújtani a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum által kiírt Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek 

felújítása témában. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. június 12. 

 

 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                polgármester  

 

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k. jegyző 


