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Tisztelt Közgyűlés!
A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Magyarországon fellelhető világháborús hadisírok rendbehozatalához szükséges költségvetési eszközök biztosításáról szóló 1551/2016. (X.13.) Korm.
határozatban kapott felhatalmazás alapján pályázatot írt ki a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek rendbetételére, felújítására, helyreállítására.
A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott I. világháborús hadisírok
és emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség.
A pályázati felhívás alapján 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 alapján I. világháborús emlékűnek minősülnek a temetési hely területén található emlék művek.
Pályázatot nyújthatnak be:
− megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, járási kormányhivatalok,
− egyházi tulajdonban lévő temető esetén, az egyház jogi személyiséggel rendelkező egységei, szervezetei vagy intézményei.
A pályázat 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.

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka 2016. november 25. 2017. december 31. A pályázat megnyílt, a beadás folyamatos.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában. Önrészt nem szükséges
vállalnia a pályázónak de a pályázat elbírálása során ezért plusz pont kapható.
A pályázat benyújtásakor a kitöltött pályázati adatlap és költségvetés mellett csatolni szükséges a pályázat jó váhagyásáról szóló testületi döntés hiteles másolatát.
2015-ben az 5. Bocskai István Lövészdandár, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint több
intézmény és társadalmi szervezet szándéknyilatkozatban fogalmazott meg arról, hogy a város közigazgatási
területén fellelhető katonai - tárgyi és szellemi - kulturális örökség fokozottabb védelme érdekében összehangolja tevékenységét. Az együttműködés eredményeképpen elkészült egy integrált, komplex Debreceni Katonai Emlékhely Program, amely az alábbiakat foglalja magába:
•
•
•
•

Honvédtemető, Hősök Temetője,
debreceni katonai emlékművek,
Orosz hadifogoly- és Járványtemető,
Köztemetőben, egyházi tulajdonban lévő temetőkben fellelhető hadisírok.

A pályázat lehetővé teszi önkormányzatunk számára, hogy a Debreceni Katonai Emlékhely Program keretében az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására állami támogatást vegyen igénybe.

1. Honvédtemető, Hősök temetője:
A pályázat keretében lehetővé válna a temető területén a párnakövek felújításán, illetve cseréjén túl
tereprendezés, a bejárat, a kerítés, a parcellákat megközelítő út javítása, zöldfelület gondozása, nö vényzet karbantartása, új növényzet telepítése, valamint a központi emlékmű (Mauzóleum) felújítása.
A felhívás alapján a felújítandó hadisíronként maximum 100 ezer forint, a központi emlékmű felújítására 1 millió forint igényelhető. Tekintettel arra, hogy 2023 igazolt és dokumentált I. világháborús
hadisír található a hősi temetőben, a pályázható keretösszeg: 203 millió 300 ezer forint.
Műszaki tartalom:

•
•
•
•
•
•
•

párnakövek felújítása, cseréje;
kerítés karbantartása;
parkrendezés (park térbeli strukturálása, sétaút-hálózat kialakítása, padok elhelyezése, növénytelepítés);
szociális blokk kialakítása;
Mauzóleum felújítása, információt, megemlékezést szolgáló kiegészítő elemek kialakítása;
vagyonvédelem biztosítása;
parkolóöböl kialakítása.

2. Hatvan utcai kert:
A pályázat maximum 5 millió forint igényelhető támogatást nyújt emlékpark kialakítására azon temetkezési helyen, ahol már fel nem ismerhető, de bizonyíthatóan az I. világháborúban elesett kato nák maradványait magukba foglaló hadisírok vannak.
3. A debreceni Köztemetőben található, az I. világháborúban elhunyt katonák és hősi halottak
síremlékei:
A pályázat lehetővé teszi meglévő síremlékek helyreállítását, alapjának javítását, hiányzó részek pót lását, felületi kezelés elvégzését.
A felhívás alapján felújítandó hadisíronként maximum 100 ezer forint igényelhető. Tekintettel arra,
hogy 11 igazolt és dokumentált I. világháborús hadisír található a köztemetőben, a pályázható keretösszeg: 1 millió 100 ezer forint.
Műszaki tartalom: a hadisírok felújítása és környezetének rendbetétele.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontja és 107. §-a
alapján, figyelemmel az 1551/2016. (X.13.) Korm. határozatra
1./ pályázatot nyújt be a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása
témában kiírt pályázati felhívásra, és eredményes pályázat esetén az elnyert támogatás 10%-át, de maximum
20 millió Ft összegű önerőt biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi
költségvetése terhére.
2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban meghatározott összegű önerőt Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésébe tervezze be.
Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezésének időszaka
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
3./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét a pályázat határidőre történő előkészítésére és benyújtására,
valamint felhatalmazza a Polgármestert a pályázat aláírására.
Határidő: azonnal

Felelős:

a pályázat előkészítéséért és benyújtásáért: a Kulturális Osztály vezetője
a pályázat aláírásáért: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2016. november 11.

Dr. Papp László
polgármester

