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ELŐTERJESZTÉS
Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. január 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Egy már beadott pályázat kapcsán önerő bevonása szükséges. A benyújtott pályázat a csorvási
Nagy Szent Teréz Plébánia I. világháborús hadisírok felújítására célzott projektje, melyben
Csorvás Város Önkormányzata együttműködő partner. Ennek kapcsán alábbiakat terjesztem a
Tisztelt Képviselő-testület elé.

I. világháborús hadisírok felújítása
(HIM-HF16)
Csorváson az I. világháborúban elesettek emlékműve egy kb. 2 m magas műkő talapzaton álló
bronz katona zászlóval. A talpazat oldalán szerepelnek az elesettek nevei ábácésorrendben.
Sajnos azonban nem minden elhalt neve került fel az emlékműre, illetve a máshol eltemetett
csorvásiak nevei is sok esetben hiányoznak. Az elmúlt években szorgalmas helytörténészek
kutatták településünk múltját, gyűjtötték az információkat a családoktól abban a reményben,
hogy alkalmas körülmények között, megfelelő forrásokkal valamilyen formában emléket
állíthatunk nekik is. Ennek teremthet most végre hátteret a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum által I. világháborús hadisírok felújítására kiírt HIM-HF16
kódszámú pályázata.
A pályázat az évtizedek alatt fellelt hiányokat kívánja pótolni a Katolikus Ótemetőben, a már
meglévő Emlékparkot kiegészíteni az ott található négy fő I. világháborús elhunyt sírjának
rendbetételével, ezzel kegyeletet leróni és tiszteletet tenni a hősi halottak előtt (a kivonatolt
pályázati dokumentáció és költségvetés mellékletként csatolva).
Eredendően Csorvás Város Önkormányzata kívánt pályázni, de a Plébánia – mivel katolikus
temetőről van szó – inkább előnyt élvez. Így az Önkormányzat együttműködőként vesz részt a
projektben. Csorvás Város Önkormányzata aktívan közreműködött és támogatói szándékáról
biztosította a Nagy Szent Teréz Plébániát pályázata benyújtásához. A pályázatnak nem volt
ugyan feltétele az önerő megléte, de mindenképpen plusz pontot jelent az elbírálás során.
Mivel a Plébánia és az Önkormányzat – még a szűkös források ellenére is – mindig közösen
gondozta a jelen pályázatba bevont Katolikus Ótemetőt, így segítség képpen felajánlotta a
pályázott összeg 10%-át anyagi támogatásként, amit a Plébánia önerőként tudhat be.
A pályázati kiírás értelmében:
- a támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka 2016. november 25. – 2017.
december 31.;
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- az elnyerhető támogatás összege 100 ezer Ft felújítandó hadisíronként, 5 millió Ft
kialakítandó hősi temető (emlékpark) esetén, és 1 millió Ft felújítandó emlékművenként;
- a kiíró lehetővé tette, hogy eltérő költségjogcímet is megjelölhessen a pályázó és ahhoz
igényeljen támogatást, megfelelő indokolás mellett;
- a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában,
intenzitása 100%;
- önrészt nem szükséges vállalni, de az értékelésnél +10 pontot jelent.
A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2017. január 13-án tájékoztatta a Plébániát arról, hogy
a benyújtott pályázatot megkapta, befogadta, annak formai ellenőrzése megkezdődött.
Amennyiben a formai ellenőrzés nem talál hibát (nem szólít fel hiánypótlásra), akkor
követően kerül sor a tartalmi bírálatra. A formai ellenőrzés és a tartalmi bírálat eredményéről
a Pályázati felhívásban foglaltak szerint történik tájékoztatás.
Jelen esetben a pénzügyi tervben rögzített igényelt bruttó támogatási összeg: 3.0.39.415,-Ft.
Ebből Csorvás Város Önkormányzata anyagi támogatásként bruttó 300.000,-Ft összeget
biztosít a pályázó részére, melyet önerőként rendel felhasználni, s melyhez kéri a Tisztelt
Képviselő-testület hozzájárulását, határozatát.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy egyes már megjelent, illetve társadalmi egyeztetésre kiadott
pályázatok kapcsán is előkészítő munkálatokat végzünk azok esetleges benyújtására. Ezek
többek között a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” (VP6-7.2.17.4.1.2-16)”, az „Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” (EFOP-3-7-3-16), a
„Zöld város kialakítása” (TOP-2.1.2-16). Előzetesen azonban fontos felmérnünk, hogy a
kiírások megfelelnek-e városunk számára, illetve érdemes-e benyújtanunk (kötelező
vállalások, kötelező önrész, kötelező konzorcium, stb.), s csak ezen kalkulációk után
alapozhatjuk meg a projektek előkészítését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentieket vitassa meg, véleményezze, fogadja el.

Csorvás, 2017. január 17.

Baráth Lajos
polgármester
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