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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Polgár Város Önkormányzata az I. világháborús emlékmű felállítására 2016. októberében  

benyújtotta pályázatát, amelyre az 5 millió Ft helyett 100 ezer Ft támogatást kapott, így a döntés 

ellen jogorvoslati kérelemmel élt, azonban a mai napig nem kapott választ.  

 

A korábbi pályázathoz hasonló tartalommal egy új pályázat benyújtására van lehetőség a 

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század 

Intézete felé, így megvalósulhatna a Köztemető területén egy pihenőhellyel egybekötött I. 

világháborús emlékmű felállítása.   

 

Támogatható tevékenységek:  

 új emlékművek állítása, melyeket a pályázó által biztosított helyszínen és a szükséges 

engedélyekkel kerül elhelyezésre, 

 I. világháborús emlékművek renoválása, a helyi emlékművek helyreállítása, 

környezetének helyreállítása, 

 

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa meglévő emlékművek esetén 2.500.000 

forint, új emlékművek esetén 5.000.000 Ft. A támogatás formája: vissza nem térítendő 

támogatás, előfinanszírozás formájában, önrész nem szükséges, azonban a bírálat során előnyt 

jelenthet, ha a pályázó önrészt is vállal a pályázati tevékenység megvalósításához. A projekt 

megvalósítási ideje: 2019.03.31. 

 

A kitöltött pályázati adatlap mellé szükséges a képviselő-testület jóváhagyó döntése.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2018. augusztus 29. 

                
 

Tisztelettel: 

                              

                                Tóth József 

                                polgármester 
 

 

 

 



Határozati javaslat 
…./2018 (…...) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az I. világháború 

emlékét őrző új emlékmű felállítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az I. világháború 

emlékét őrző új emlékmű felállítására szóló pályázat benyújtását.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  

 

3. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrész összegét maximum 800.000,-Ft-

ban határozza meg, amelyet a 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosít. 

  

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  értelemszerűen 


