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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016
novemberében pályázatot nyújtott be a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és
emlékművek felújítása témában a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum
által kiírt HIM-HF16 kódszámú pályázatra, amelyre 209.400.000,- Ft támogatást nyert. A
pályázati anyag összeállításában mind a MH. 5. Bocskai István Lövészdandár, mind az Őrváros
Debrecen szerepe Magyarország XX. századi történelmében közalapítvány tagjai tevékenyen
részt vettek.
2017. május 29-én a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum a
Magyarországon fellelhető I. világháborús hadisírok rendbehozatalához szükséges
költségvetési eszközök biztosításáról szóló 1551/2016. (X. 13.) Korm. határozatban kapott
felhatalmazás alapján újabb pályázatot (kódszáma: HIM-HF17) írt ki a Magyarországon
temetkezési helyeken található I. világháborús művészeti alkotások, I. világháborús hadisírokat
magukban foglaló mauzóleumok, kripták, valamint az I. világháborús hősöknek emléket állító
panteonok rendbetételére, felújítására, helyreállítására.
A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott temetkezési
helyeken található I. világháborús művészeti alkotások, I. világháborús hadisírokat magukban
foglaló mauzóleumok, kripták az I. világháborús hősöknek emléket állító panteonok
állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség.

A pályázati felhívás alapján
a) I. világháborús művészeti alkotásnak minősülnek a temetési hely területén található, az
I. világháborúban elesetteknek emléket állító egyedi művészeti alkotások, szobrok,
amelyeket ismert művészek készítettek.
b) I. világháborús mauzóleumok, kripták mindazon temetkezési helyen található
építmények, amelyek az I. világháború épített örökségébe tartoznak, amelyekben I.
világháborús katona hősök nyugszanak.
c) I. világháborús panteonnak minősülnek mindazon temetkezési helyeken belül található,
az I. világháború hőseinek emléket állító, az épített örökség részébe tartozó
épületek/épületegyüttesek, amelyekben nem nyugszanak I. világháborús katona hősök.

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:
a) Temetkezési helyen található I. világháborús művészeti alkotások;
b) I. világháborús hadisírokat magukban foglaló mauzóleumok, kripták;
c) I. világháborús hősöknek emléket állító panteonok;

felújítása esetén ezek rendbetétele (felújítása, helyreállítása), közvetlen környezetének
rendbetétele, temetkezési helyen belüli megközelíthetőségének biztosítása, továbbá helyi
információs, valamint arculati és megemlékezési célt szolgáló kiegészítő elemeinek kialakítása,
felújítása.
A pályázati kiírás támogatási és megvalósítási időszaka a 2017. május 29. és 2017. december
31. közötti időszak. A pályázatok beadása 2017. május 29-től folyamatos. A támogatási döntést
nyert pályázatok megvalósításának időszaka a pályázati kiírás támogatási és megvalósítási
időszakán belül, a támogatási szerződés megkötésétől kezdve, 2017. december 31-ig tart.
Az igényelhető támogatás összege maximum 50.000.000,- Ft, vissza nem térítendő támogatás
(működési célú pénzeszköz átadás), előfinanszírozás formájában. A pályázónak önrészt nem
szükséges vállalnia, de a pályázat elbírálása során ezért plusz pontok kaphatóak. A támogatás
intenzitása 100% mértékű.
A pályázati kiírásban foglaltak alapján a jelen pályázati felhívás keretében megvalósításra
kerülő feladatok végrehajtására legfeljebb 200.000.000,- Ft központi költségvetési forrás áll
rendelkezésre.
2015-ben az 5. Bocskai István Lövészdandár, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata,
valamint több intézmény és társadalmi szervezet szándéknyilatkozatot 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.

Az Önkormányzat által tervezett, a benyújtandó pályázattal érintett felújítás középpontjában a
Honvédtemető sírkertjében 1932-ben elkészült a Hősök Mauzóleuma áll, amely csak nevében
mauzóleum, funkcióját tekintve a pontos megnevezése I. világháborús panteon. Az ünnepélyek
megtartására is alkalmas impozáns épület tervét pályázat útján készíttette el a város Lechner
Jenő és Szontágh Pál építészekkel. A létesítményt a temető legmagasabb pontján, a Csigedomb
tetején építették fel. Az addig ott állt „Sebzett oroszlán” a panteon lépcsőjébe építve, az épület
tengelyében nyerte el végső helyét.
Az Önkormányzat által tervezett felújítás költsége megközelíti az 50.000.000,- Ft-ot, amely
összeg az újabb, fentebb ismertetett HIM-HF17 kódszámú pályázati kiírásnak megfelel.
Önrész biztosítására Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
szóló 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2017. évi költségvetése nem
biztosít fedezetet.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja és
107. §-a alapján, figyelemmel az 1551/2016. (X. 13.) Korm. határozatra
1./ pályázatot nyújt be a Magyarországon temetkezési helyeken található I. világháborús
művészeti alkotások, mauzóleumok, kripták felújítása témában a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt felhívásra a Honvédtemető sírkertjében álló Hősök
Mauzóleuma, mint I. világháborús panteon felújítása érdekében legfeljebb 50.000.000,- Ft,
azaz ötvenmillió forint összeg erejéig.
2./ 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, 2017. június 12.

Dr. Papp László
polgármester

