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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 27/2018. 
 
Tárgy: Döntés a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és 
emlékművek felújítása témában a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum által kiírt pályázaton való részvételről 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: dr. Visnyay Noémi osztályvezető 
 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 

pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
Nagykovácsi, 2018. február 14. 
 

jegyző 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. február 14. 
 
 

polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum az 1551/2016. (X. 13.) 

Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően pályázatot ír ki a Magyarországon 

temetkezési helyeken található I. világháborús hadisírok és emlékművek 

rendbetételére, felújítására, helyreállítására. 

A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott 

temetkezési helyeken található I. világháborús hadisírok és emlékművek állagmegőrző 

karbantartására és felújítására van lehetőség. I. világháborús hadisírnak minősülnek 

mindazon temetési helyek, ahol 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 pályázat lehetőséget biztosít emlékpark kialakítására is, amennyiben a projekt 

megfelel a következőknek: 

„Azokon a temetési helyeken, ahol már fel nem ismerhető de bizonyíthatóan I. 

világháborúban elesett katonák maradványait magukban foglaló hadisírok vannak, 

hősi temető (emlékpark) kialakítása indokolt az alábbiak szerint:  

• valamilyen okból (rátemetés, felszámolás, talajerózió stb.) az eredeti 

betemetési helyen a sírok a felszínen nem láthatóak és nem állíthatóak vissza 

eredeti állapotukba, az ott nyugvók pontos betemetési helyét rekonstruálni 

nem lehet, de az adott területen nyugszanak a mai napig);  

• a hősi sírok sírjelei nem vagy csak nagyon kis részben, töredékesen maradtak 

meg, azok eredeti helyükre történő visszaállítása nem lehetséges;  

• az egykori temetési hely elveszítette eredeti jellegét, annak visszaállítása nem 

lehetséges.  

A hősi temető (emlékpark) műszaki tartalmi szempontjai:  

• önálló, homogén, egybefüggő, épített vagy egyéb temetési helytől elkülönített 

vagy határozottan – de esztétikusan – elválasztott terület;  

• középpontban álló emlékkereszt (vagy obeliszk vagy emlékoszlop), amely 

kiemelkedik a környezetéből, messziről jól látható;  

• amennyiben egy temető részét képezi az emlékpark, úgy a bejáratnál 

egyértelműen, térképpel jelzettnek kell lennie elhelyezkedése;  

• határolása zöld növényzettel történik, a központi emlékhez pedig gyalogútnak 

kell vezetnie;  

• alkalmas legyen megemlékezések rendezésére;  

• a bejáratánál információs tábla kihelyezése szükséges.” 

Emlékpark kialakítására legfeljebb 5 000 000 forint támogatás igényelhető. 
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a pályázat keretében emlékparcella 
létesítésével kíván tisztelegni Nagykovácsi 69 I. Világháborús hősi halottja, valamint 
a temetőben hadisírban nyugvó UHLIER RUDOLF előtt. Ennek megfelelően az 
alábbi, konkrét tevékenységeket van lehetősége végrehajtani a Nagykovácsi Községi 
Temetőben (2094 Nagykovácsi, Sport utca 2., hrsz. 212): 

• emlékparcella kialakítása Nagykovácsi I. világháborús hősi halottjainak 

tiszteletére, térburkolat kiépítésével, növénytelepítéssel, vízelvezetés és 

vízvételi hely kiépítésével, kerti bútorok elhelyezésével, 

• Uhlier Rudolf hadisírjának exhumálása és áthelyezése az emlékparcellába a 

sírkő felújításával  

• 68 darab sváb sírkő áthelyezése a parcellába, a szükséges javításokkal, 

felújításokkal, konzerválással.  

A fenti tevékenységek becsült költsége 6 000 000 forint, amelyet a melléklet részletez. 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata kérelmében a maximális, 5 000 000 forint 

összeget igényli támogatásként, az önrész pedig a fennmaradó 1 000 000 forint lesz.  

 

 

Melléklet: 

• Költségbecslés 

 

 

Döntési lehetőség: A Képviselő-testületnek nyílt ülésen, egyszerű többséggel kell 

meghoznia a döntését. 

 

Nagykovácsi, 2018. február 14. 

 
       Kiszelné Mohos Katalin 
        polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tárgy: Döntés a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és 
emlékművek felújítása témában a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum által kiírt pályázaton való részvételről 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

támogatási kérelmet nyújt be a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és 

emlékművek felújítása témában emlékpark kialakítására a Nagykovácsi Temetőben 

(2094 Nagykovácsi, Sport utca 2., hrsz. 212), és az ehhez szükséges, 1 millió forint 

önrészt a 2018. évi költségvetésében biztosítja. 

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 


