KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Telefon: (28)- 507-132
„Nyílt ülésen tárgyalandó”

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2019. február 27-i ülésére

Tárgy: Döntés „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére,
renoválására, helyreállítására, új emlékművek felállítására” című pályázaton való indulásról

Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület!
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázatot
hirdetett „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele,
renoválása, helyreállítása, új emlékmű felállítása” témában. A pályázat célja az
elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott első világháborús emlékművek
állagmegőrző karbantartása és felújítása, továbbá új emlékmű felállítása.
A pályázati program ily módon próbálja ébren tartani az első világháborúval kapcsolatos
társadalmi emlékezetet, s ezáltal hozzájárul a közös értékeken, történelmen és kultúrán
alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez.
A projekt megvalósítása során a pályázónak biztosítania kell a nyilvánosságot, valamint az
Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásának tényét.
A projekt címében is utal a pályázati célra, I. és II. világháborúban a hazáért elesett hős fiaink
emlékére emeltetett emlékmű felújítása.
A beruházással érintett ingatlan a város központi részén elhelyezkedő Hősök tere, az ott
található első világháborús emlékmű.
A projektre elnyerhető támogatási keret felső határa 2.500.000,- Ft, amelyen felül az
Önkormányzat saját forrásként 1.000.000,- Ft összegű önerőt biztosít, ebből fedezve a
tervezési költségeket is.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem.

Határozati javaslat
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a
KKETTKK-CP-02 jelű, „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmű felállítása” című pályázati
felhívásra az alábbiak szerint:
-

A projekt címe: I. és II. világháborúban a hazáért elesett hős fiaink emlékére
emeltetett emlékmű felújítása
A beruházással érintett ingatlanok címe és helyrajzi száma: 2143 Kistarcsa,
Hősök tere első világháborús emlékmű, 354/1. hrsz-ú.
A pályázati konstrukció száma: KKETTKK-CP-02
A projektre elnyerhető támogatás felső határa: 2.500.000,- Ft
A biztosítandó saját forrás összege: Bruttó 1.000.000,- Ft

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.000.000,- Ft önrész
összegét a Kistarcsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019 (II.14)
rendelet, 13. sz. melléklete, „Világháborús emlékmű felújítása – pályázati forrás
önereje” beruházási kiadások soron tervezett 1.000.000,- Ft-ból biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap és mellékletei,
valamint a pályázathoz kapcsolódó jognyilatkozatok aláírására, a pályázat
benyújtására, valamint a támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Solymosi Sándor, polgármester

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Kistarcsa, 2019. február 14.

Solymosi Sándor
polgármester

