
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslat 

az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására vonatkozó pályázat 

benyújtására 
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Ózd, 2016. december 15. 



1. Előzmények: 

 

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum pályázatot ír ki a magyarországi 

temetkezési helyen található I. világháborús hadisírok és emlékművek rendbetételére, 

felújítására, helyreállítására. 

A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott – 

települési önkormányzat fenntartásban lévő köztemetőben álló önkormányzati 

tulajdonú -  I. világháborús hadisírok és emlékművek állagmegőrző karbantartására és 

felújítására van lehetőség. A pályázati program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az I. 

világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet, s ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, 

történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez. 

A pályázati felhívás tekintetében I. világháborús hadisírnak minősülnek mindazon temetési 

helyek, ahol magyar honosságú I. világháborúban honvédelmi kötelezettségük teljesítése 

során elesetteket, vagy azzal összefüggésben szerzett sebesülés, betegség következtében, vagy 

hadifogságban meghaltakat temettek, vagy az azóta eltelt időszakban újra-, vagy áttemettek, 

ideértve azokat a területeket is, amelyek jelenleg nem temetői funkciót töltenek be. A 

pályázati felhívás tekintetében I. világháborús emlékműnek minősülnek a temetési hely 

területén található emlékművek.  

A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, járási 

kormányhivatalok. 

Egyházi tulajdonban lévő temető esetén, az egyház jogi személyiséggel rendelkező 

egységei, szervezetei vagy intézményei jogosultak pályázni. 

 

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum az alábbi tevékenységeket 

támogatja: 

- I. világháborús hadisírok és emlékművek rendbetétele (felújítása, helyreállítása); 

- I. világháborús hadisírok és emlékművek közvetlen környezetének rendbetétele; 

- I. világháborús hadisírok és emlékművek temetkezési helyen belüli 

megközelíthetőségének biztosítása; 

- I. világháborús hadisírok helyi információs, valamint arculati és megemlékezési célt 

szolgáló kiegészítő elemeinek kialakítása, felújítása. 

 

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

- kivitelezési költségek; 

- restaurálási költségek; 

- emlékművek felújítása esetén szakértői díjak (művészettörténész, restaurátor, 

muzeológus, statikus és építész szakértők); 

- tervezői díjak. 

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is 

megjelöl, és ahhoz támogatást is igényel, azt a beadott pályázati anyagában röviden 

indokolnia kell. 



 

2. A felújítás lebonyolítása, finanszírozása:  

 

Ózd város tulajdonában lévő köztemető területén, 1 db I. világháborús emlékmű 

(katonaszobor) található az Ózd, I. Gyári temető 7119 hrsz. alatt.  

Az említett, 1. mellékletben szereplő emlékmű megfelel a pályázat feltételeinek, így a 

pályázat keretein belül lehetőségünk van a kb. 3 méter magasan álló, karddal és zászlóval 

ábrázolt katonaszobor megnevezésű emlékmű megtisztítására, felújítására, rekonstrukciójára.  

 

Támogatási időszak: 

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 

2016. november 25. – 2017. december 31. 

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa: 

1. felújítandó hadisíronként 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint, 

2. kialakítandó hősi temető (emlékpark) esetenként 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint, 

3. felújítandó emlékművenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint. 

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában. 

Önrész mértéke: nem szükséges önrészt vállalnia a pályázónak. 

A támogatás intenzitása: 100 %. 

 

3. Műszaki tartalom:  

 

A kb. 3 méter magasan álló, karddal és zászlóval, valamint a kohászat-vasgyártási 

háttérelemekkel ábrázolt katonaszobor megnevezésű emlékmű mészkőtalapzat alapon áll, 3 

oldalán 780 darab betűt tartalmazó felirattal van ellátva. Az emlékmű felújítására forráshiány 

miatt az elmúlt 60 évben nem került sor, ezért szabad szemmel is látható repedések, felületi 

amortizációk találhatóak rajta. A vasváz kirozsdásodásai haladéktalanul teljes rekonstrukciót 

igényelnek. 

A helyszíni vizsgálatok alapján az alábbi munkálatok elvégzése szükséges: 

- szobor faragási munkálatai; 

- gépi csiszolások, kiegészítések, repedések javítása, felületfinomítás; 

- a szobor teljes felületének impregnálása; 

- a talapzat mészkőfelületének csiszolása; 

- betűkorrekciós kézi faragások, a 780 db betű festése; 

- alapzat repedéseinek, összetételeinek fugázása; 

- alapzat impregnálása. 

 

A munka végzésére szakértő vállalkozótól árajánlatot kértünk. A helyszíni megtekintést 

követően a fentiekben felsorolt munkálatok elvégzésére adott árajánlat összege  3 méter 

magas teljes körbeállványozással, a közlekedési és szállítási költséggel és a felújításhoz 

szükséges eszközök beszerzésével kiegészítve az elnyerhető támogatás összegének keretén 

belül van, így a kivitelezés 100 %-ban támogatható.  

 



A pályázat benyújtására 2016. november 3-tól folyamatosan a rendelkezésre álló források 

kimerüléséig van lehetőség. 

 

Javaslat: 

Fentiek alapján javaslom a pályázati programban való részvételt akként, hogy a pályázat 

mielőbb benyújtásra kerüljön. 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 

elfogadására. 



 

1. melléklet 

 

 
 

 

     
 



Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

....../2016. (XII.15.) határozata 

az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására vonatkozó pályázat 

benyújtásáról 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Ózd Város Önkormányzata legfeljebb bruttó 1 

millió forint összegű, önerő biztosítása nélküli pályázatot nyújtson be a Honvédelmi 

Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt I. világháborús hadisírok és 

emlékművek rendbetételére vonatkozó pályázat keretében az Ózd, I. Gyári temető 

7119 hrsz. alatt található, karddal és zászlóval ábrázolt katonaszobor megnevezésű 

emlékmű felújítására.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához 

szükséges dokumentumok, nyilatkozatok és nyertes pályázat esetén a határozati 

javaslat 1. pontjában meghatározott feltételeket tartalmazó támogatási szerződés 

aláírására.  

 

Felelős: a pályázat benyújtásáért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője 

a pályázati dokumentumok, nyilatkozatok és a támogatási szerződés aláírásáért:      

Polgármester 

 

Határidő: 2016. december 31. 

 

 


