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ELŐTERJESZTÉS 

 
Első világháborús emlékművek, és az 56’-os emlékművek felújítására benyújtandó 

pályázatokról 
 
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázati 
felhívást tett közzé az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, 
renoválása, helyreállítása témában. (Pályázat kódja: KKETTKK-CP-02)  
A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott első 
világháborús emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség. 
A program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az első világháborúval kapcsolatos 
társadalmi emlékezetet, s ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán 
alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez. 
 
2. Pályázat benyújtására jogosultak  
A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, civil 
szervezetek, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek pályázhatnak.  
 
3. Támogatható tevékenységek  
Jelen pályázati kiírás keretében támogatható  

I. világháborús emlékművek renoválása, a helyi emlékművek helyreállítása, 
II. az I. világháborús emlékművekre a II. világháborúban elesett helyi hősök 

neveinek elhelyezése, 
III. az emlékmű környezetének, talapzatának helyreállítása. 

 
Támogatási időszak: 2016. február 15- 2016. december 31. 
 
A beadási határidő folyamatos, a rendelkezésre álló források keretéig. 
A támogatás mértéke 100%-os, de 10%-os önrész vállalása előnyt jelent. (Az elbírálásnál az 
összesen adható 50 pontból 10 pontot ér). 
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa: 2.000.000 Ft 
 
Biatorbágy mindkét településrészén áll I. világháborús emlékhely. Ezek állapotfelmérése 
megtörtént. A pályázatban több projektelem is szerepelhet, tehát mindkét emlékmű 
felújítására adott a lehetőség. 
 

I. Torbágyi emlékmű 
A bekért kőrestaurátori javaslat alapján a Mária oszlopot a helyszínen kellene megtartani az 
eredeti értelmének megfelelően fogadalmi jelképként (funkcióban), és az I. és II. 
világháborús táblákat el kellene távolítani.  
 
Folyamatban van a torbágyi temető területének rendezése (ravatalozó, urnás temetőhelyek 
kialakítása, új sírhelyek). Az emlékmű felújításáról és annak esetleges áthelyezéséről a 
rendezés után praktikus dönteni, egyeztetve az érintettekkel. 
 
 
 



 
A Mária oszlop helyszínen tartással történő "visszaalakításának költsége nettó 600.000,- Ft, 
ami pályázati célként nem jelölhető meg. Új háborús emlékmű létrehozását adott pályázat 
nem támogatja.  
 
 

II. Biai emlékmű 
A Széchenyi utca–Szabadság út sarkán álló I. világháborús emlékmű helyreállítása több  
mint tíz éve történt. Magán felajánlás teremtette meg az alapot az emlékhely felújításához. 
Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány és Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata között 
együttműködési megállapodás jött létre, melynek keretében végeztette az alapítvány az 
emlékmű felújítási munkálatait, hogy az I. világháborúban elesett őseink nevét az utókor 
méltó környezetben őrizze tovább. A nagy számú felajánlásnak köszönhetően a szobor 
helyreállításán túl elvégeztették a tér parképítési feladatait is. 
 
A közelmúltban ugyanakkor sor került az emlékoszlop restaurálásra, melynek köszönhetően 
jó állapotban van. Az emlékmű környezetében a térkő burkolatok szintje azonban olyan 
magasra került, hogy az emlékoszlopot körülvevő kerítés talpkövei teljesen elsüllyedtek. Új 
alapozás készítésével a teljes kerítést a lábazattal együtt talajszint felé fel kellene emelni. 
Frontálisan az emlékmű két oldala melletti területet térkővel javasolt burkolni, az emlékmű 
háta mögötti területen környezetrendezést kellene végezni. 
 
Költségek: 
Az emlékmű tisztítása és hidrofóbizálása:     200.000,- Ft + ÁFA  
Az emlékmű környezetében lévő járda környezetrendezési kiviteli terv: bruttó 353.350 Ft 
Környezetendezési kiviteli terv:      bruttó 300.650 Ft 
Térkövezés, tereprendezés:  a környezetrendezési tervek megrendelésének feltétele 
__________________________________________________________________________ 

 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (IX.29.) határozata 

 
az I. világháború  történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, 

helyreállítása című benyújtandó pályázatról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az I. világháború 
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása című 
benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

1. az Önkormányzatnak szándékában áll pályázni a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz a KKETTKK-CP-02 
kódjelű, az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, 
renoválása, helyreállítása című témában a biai I. világháborús emlékmű 
renoválására, környezetének, talapzatának helyreállítására. 

2. a beruházás összköltségének megállapításához a térkövezési, környezetrendezési 
költségek felméréséhez a szükséges terveket megrendeli a mellékelt árajánlatok 
alapján. 

3. a költségek ismeretében dönt a pályázati anyag beadásáról. 
 

Kivitelezésért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:2016. október 7. 
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PÁ LYÁ ZÁTI FELHI VÁ S E S Ú TMÚTÁTÓ  

az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, 
helyreállítása témában a 

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 
által kiírt,  

KKETTKK-CP-02 jelű pályázathoz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2016
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, 

helyreállítására 
Pályázat kódja: KKETTKK-CP-02 

 
 
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (mint 
Támogatásközvetítő a Kormány 1472/2012. Korm.határozata alapján) XX. Század Intézete 
az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús 
Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából ismét pályázatot hirdet az első világháború 
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására. 
 

1. A pályázat célja 
 

Á pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott első 
világháborús emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség. Á 
pályázati program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az első világháborúval kapcsolatos 
társadalmi emlékezetet, s ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán 
alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez. 
 

2. Pályázat benyújtására jogosultak  
 

Á pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, civil 
szervezetek, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek pályázhatnak. Á pályázat 
benyújtását - civil szervezet esetén is - az önkormányzati képviselőtestületnek támogatnia 
kell.  
 
Pályázat benyújtására nem jogosultak azon szervezetek:  
 

 amelyeknek lejárt köztartozása van;  
 amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy 

csődeljárás alatt állnak, adósságrendezési eljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen 
felszámolási eljárás van folyamatban. 

 
3. Támogatható tevékenységek  
 
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század 
Intézete az alábbi tevékenységeket támogatja: 
 

 I. világháborús emlékművek renoválása, a helyi emlékművek helyreállítása; 
 az I. világháborús emlékművekre a II. világháborúban elesett helyi hősök neveinek 

elhelyezése; 
 az emlékmű környezetének, talapzatának helyreállítása. 

 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 
 

 kivitelezési költségek; 
 restaurálási költségek;  
 szakértői díjak (művészettörténész, restaurátor, muzeológus, statikus és építész 

szakértők); 
 tervezői díjak. 
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 Ámennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő 
költségjogcímet is megjelöl, és ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia 
kell. 

 
4. Támogatási időszak  
 
Á pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 
2016. február 15. – 2016. december 31.   
 
5. Az elnyerhető támogatás mértéke 
 
Áz elnyerhető támogatás összegének felső határa 2 000 000 forint.  
Á támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.  
 
6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 
 
A pályázati dokumentációt postai úton vagy személyesen kell benyújtani a pályázati 
támogatásközvetítő alábbi címére: 
 

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 
XX. Század Intézete – Pályázati Iroda 

Budapest, 1054 Budapest, Báthory utca 20.  
 
Beadási határidő: Folyamatos, a rendelkezésre álló források keretéig.   
 
7. Benyújtandó dokumentumok  
 
Á pályázat benyújtásakor a kitöltött pályázati adatlap mellett az alábbi dokumentumok 
csatolása szükséges:  

 képviselőtestületi jóváhagyás (a pályázónak a benyújtott dokumentációhoz 
csatolnia szükséges a pályázat jóváhagyásáról szóló testületi döntés hiteles 
másolatát); 

 a jelenlegi helyzetet bemutató fotódokumentáció; 
 engedélyezési tervdokumentáció (amennyiben a pályázati projekt szempontjából 

releváns, úgy az építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt illetve 
előzetes restaurátori szakvéleményt is szükséges másolatban a pályázati anyaghoz 
csatolni). 

 
8. A pályázat formai vizsgálata  
 
Á beérkező pályázatok formai ellenőrzését a támogatásközvetítő végzi. Á benyújtott 
pályázat érvényes, amennyiben  
 

 a jelen pályázati kiírás szerinti szervezet pályázott; 
 jelen pályázattal egy időben nem nyújtott be ugyanebben a pályázati 

konstrukcióban pályázatot; 
 a támogatási igényt benyújtó személy jogosult a szervezet képviseletére, a pályázati 

adatlap és a hatályos okirat adatai megegyeznek; 
 a támogatási igény benyújtója nem tartozik a Közép- és Kelet-európai Történelem 

és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány elnökének és tagjainak, a kuratórium 
tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe; 

 a pályázó a támogatási szerződést megismerte, az abban foglaltakkal egyetért; 
 a támogatást igénylő szervezet határidőben nyújtotta be a pályázatát;  
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 a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte.  
 
Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének 
maradéktalanul megfelel. Amennyiben a támogatásközvetítő a pályázat érvényességi 
ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az 
adatlapban foglalt feltételeknek, a Pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben 
hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével. 
Ámennyiben a hiánypótlás nem, vagy újból hiányosan érkezik meg a megadott határidőben, 
a támogatásközvetítő a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.  
 
9. A pályázat tartalmi bírálata  
 
Á pályázatok szakmai bírálatát a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány által megbízott szakmai bíráló bizottság végzi el.  A bíráló 
bizottság a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és pontozza, majd 
rangsort állít fel pontszám szerinti csökkenő sorrendben. Áz azonos pontszámú pályázatok 
esetén a rangsort a pályázat benyújtásának ideje alapján kell megállapítani (az előbb 
benyújtott pályázat a rangsorban előbbre kerül).  
 
Á tartalmi elbírálás szempontjai:  
 

Értékelési szempont Pontszám 

A pályázat illeszkedése a pályázati kiírásban megjelölt célokhoz 10 

Á pályázat kidolgozottsága, a megjelölt tevékenységek koherenciája 10 

A költségvetés megalapozottsága 10 

Á vállalt önrész mértéke 10 

A pályázati projekt indokoltsága (a fotódokumentáció alapján) 10 

 
Fentiek alapján, a rendelkezésre álló keretösszeget is figyelembe véve, a bíráló bizottság az 
alábbi döntéseket hozhatja:  

 a pályázat támogatása;  
 a pályázat elutasítása.  

 
10. A támogatási szerződés megkötése 
 
Á támogatói döntés meghozatalát követően a támogatásközvetítő elektronikusan értesíti a 
pályázó szervezetet annak eredményéről, ezzel egy időben tájékoztatja a pályázót a 
támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok letöltési helyéről. A 
kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való 
teljesülése esetén a támogatásközvetítő köti meg a támogatási szerződést.  
 
Á támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok:  

 Álapító okirat, önkormányzatok esetében államkincstári törzskönyvi kivonat 
(másolat) 

 Banki aláírás bejelentő karton és képviseletre jogosultságot igazoló dokumentum, 
vagy aláírási címpéldány (eredeti) 

 Együttes nemleges adóigazolás (nullás) (eredeti) 
 30 napnál nem régebbi cégkivonat, önkormányzatok esetében államkincstári 

törzskönyvi kivonat 
 Nyilatkozat támogatási döntéshez (eredeti) 
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 Nyilatkozat bankszámlákról (eredeti) 
 Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra (eredeti) 
 Költségvetés 
 Igazolás a saját forrás rendelkezésre állásáról (önrész esetén) 
 Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén a pályázói nyilatkozaton 

felül képviselő-testületi, társulási tanácsi határozattal, vagy a képviselő-testület 
költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó 
meghatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata (önrész esetén) 
 

 
Á fenti dokumentumok visszaküldésére az elektronikus értesítést követő 15 nap áll 
rendelkezésre. Á támogatásközvetítő a beérkezett dokumentációt megvizsgálja. 
Ámennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll 
rendelkezésére vagy hiányos, a Kedvezményezettet egy alkalommal, 5 munkanapos 
határidővel hiánypótlásra szólítja fel. Ámennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, 
vagy késedelmesen teljesíti, a támogatásközvetítő tájékoztatja a kedvezményezettet, hogy a 
szerződéskötés meghiúsul és a támogatási döntés hatályát veszti. 
 
11. Nyilvánosság  
 
Á támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy a pályázatban 
megjelölt tevékenységet az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja. Á 
nyilvánosság biztosíthatóságának módjai:  
 

 a szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat;  
 honlap működtetése esetén, az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság 

támogatóként történő megjelenítése;  
 esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés 

(meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény), valamint az esemény helyszínén tájékoztató 
felirat;  

 kiadványok esetén a kiadványban támogatóként történő feltüntetés.  
 
 
12. A pályázati csomag dokumentumai 
 
Jelen pályázati csomag az alábbi dokumentumokból áll:  

 pályázati kiírás és útmutató; 
 pénzügyi útmutató; 
 pályázati adatlap; 
 adatlap támogatási szerződéshez + mellékletei; 
 támogatási szerződés tervezet. 

 
E dokumentumok egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük  
megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, 
keretrendszerét, feltételeit és szabályait.  
 
13.  További információk  
Á pályázati kiírás és útmutató letölthetőek http://www.elsovilaghaboru.com/ honlapról. A 
pályázattal kapcsolatos további információkat a honlapon feltüntetett ügyfélszolgálati 
elérhetőségeken kaphat.  
 
 

http://www.elsovilaghaboru.com/


 
Kőrestaurátori javaslat 

a 
 torbágyi I. - II. világháborús emlékmű 

és a 
biai I. világháborús emlékmű 

vonatkozásában 
 

A Mária emlékoszlop műleírása: 
  
 Az oszlopon álló Mária szobor anyaga műkő, minden bizonnyal 
jóval 1945 után, talán az 1980-as évekből származik, jellegtelen 
szobrászilag nem értékelhető öntvény. 
 Az alatta lévő építmény négy, azonos anyagú, jóminőségű 
keménymészkő eleme eredetileg egy fogadalmi oszlop (Mária oszlop?) 
lehetett. Az érintetlen, de igen kopott oldalakon finom vonalvezetésű 
gótbetűs szöveget lehet felfedezni, ennek alapján korát az 1800-as évek 
végére lehet keltezni. Főnézetben a felül félköríves mezőbe a keresztnél 
megtoldott márványtáblát véstek, melyen németnyelvű fohászban 
ajánlják Mária oltalmába az 1914-1918-as háború áldozatait. Ezzel az 
átalakítással egyidősek a szobor lába alatti párkánykő mind a négy 
oldalába befaragott (aktualizáló) primitíven kivitelezett háborús jelképek, 
elől egy ágyúcső két ágyúlövedékkel, jobbról puska karddal, hátul 
kézigránátok között egy páncélsisak,  balról kereszt és pálmaág. 
 Egy további átalakításként kell értékelni az 1945 után az alul 
elhelyezett kiugró évszámos műkő lapokat, ezeken elől 1914, hátul 
1918, jobbról 1938, balról 1945. évszámok olvashatók. Itt már ezt a 
Mária szobros (?) emlékművet a második világháborúban elhunytak 
emlékművének is tekintették.  
 További átalakítás a teljes emlékmű statikai megerősítése volt, 
melyet az alsó kőelem körbe fogásával, ciklop szerűen rakott rézsűs 
elemmel bővítettek, majd egy betonlappal és beton szegélykövekkel 
vettek körül. Ezt a megerősítést már egy Német Nemzetiségi Baráti Kör-i 
2002-es emléktábla is megörökíti. Ekkor kerülhetett felállításra a három, 
műkő lapra helyezett fekete gránittábla a két nagy háború áldozatainak a 
neveivel.  
 Az így többszörösen átalakított és átértelmezett emlékmű 
valójában nem csak I. világháborús, hanem II. világháborús emlékmű is. 
 A fentiekben leírt együttes állaga alapvetően jónak tekinthető, 
részleteiben és egységében is csupán egy karbantartás szerű felületi 
tisztítást igényel. 
 Véleményem szerint a fentieket figyelembevéve át kell gondolni, 
hogy ez az együttes nem felel meg az I. világháborús emlékmű 



követelményeinek. Erre vonatkozó helyreállítást és kialakítást jelen 
pillanatban ebben a formában nem tudok megoldásként javasolni. 
 Tekintettel arra, hogy Rumi Imre főépítész úrral augusztus 10-én a 
helyszínen megtekintettük az emlékművet és az objektum összetettsége 
és történetisége miatt ott az fogalmazódott meg, hogy a temetőből egy a 
ravatalozó környezetébe történő elhelyezésre lenne lehetőség a 
közeljövőben. Viszont nézetem szerint a Mária oszlopot a helyszínen 
kellene megtartani az eredeti értelmének megfelelően fogadalmi 
jelképként (funkcióban), és az I. és II. világháborús táblákat el kellene 
távolítani. Az I. világháborús emlékművet egy új helyszínen (ravatalozó 
környezetében) egy új centerániumi emlékműként kellene megtervezni, 
létrehozni, illetve felhasználni a mellékletként álló fekete táblákat (?). 
A II. világháborús emlékmű a Fő téren áll az elhunytak neveinek 
megemlítése nélkül. Az ide vonatkozó táblát véleményem szerint annak 
környezetében el lehetne helyezni, a torbágyi hősi halottakra 
emlékezésként. 
A Mária oszlop helyszínen tartással történő "visszaalakításának" 
költsége nettó 600.000,- Ft. 
Az új torbágyi I. világháborús emlékmű megtervezését, annak volumenét 
önkormányzati határozattal kell elindítani. 
  
 A biai I. világháborús emlékoszlopra vonatkozóan a helyszíni 
szemlénken a következőket állapítottuk meg: 
Az emlékoszlop a turullal a közelmúltban került restaurálásra, jó 
állapotban van. Ott csupán a környezet kialakításával kapcsolatban 
történt észrevételünk, a térkő burkolatok szintje olyan magasra került, 
hogy az emlékoszlopot körülvevő kerítés talpkövei teljesen elsűllyedtek. 
Javaslom, hogy a teljes kerítést a talajszint felé a lábazattal együtt fel kell 
emelni, új alapozás készítésével. Az emlékmű mögött egy gyalogosok 
által kitaposott ösvény alakult ki, amellyel levágják a szögben futó járdát. 
Javaslom, hogy ezt az ösvényt térburkolattal véglegesítsék, hiszen úgyis 
ezen a nyomvonalon fognak közlekedni az emberek az emlékmű mögött.  
 Összegezve az emlékművel kapcsolatban csupán karbantartó 
beavatkozásra van szükség - kőfelület tisztítás, hidrofóbizálás, a kerítés 
felemelése és a térburkolat kiegészítése, a hátsó járda kialakítása olyan 
műszaki feladat, amelyet a város saját erőből meg tud oldani. Az 
emlékmű tisztítása és hidrofóbizálása nettó 200.000,- Ft költséget 
jelentene. 
 
Biatorbágy, 2016.09.14. 
 
 
Osgyányi Vilmos kőszobrász restaurátor 
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