Füzesgyarmat Város Önkormányzat
jegyzőjétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
 (66) 491-956 Fax: 491-361
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. január 26-án tartandó ülésére
„1956-os Emlékmű építése Füzesgyarmaton „- című pályázat benyújtásáról
Előterjesztést készítette:
Véleményezi:
Elfogadás módja:

Barabásné Szivos Katalin
Gazdasági és Ellenőrzési Bizottság
Településfejlesztési, Közbeszerzési és
Turisztikai Bizottság
egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!
Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázatot írt ki az „1956-os forradalom és
szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, hősöknek és az
áldozatoknak emléket állító úgynevezett „büszkeségpontok” létrehozására.
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek számolhatóak el:
 meglévő emlékművek felújítása
 új emlékművek állítása,
 meglévő emléktáblák renoválása, tisztítása, helyreállítása,
 új emléktáblák készítése és elhelyezése,
 közterületek- utcák, terek- elnevezése/vagy átnevezése kapcsán utcatáblák készítése,
 emlékszobák, kiállítások létrehozása
A pályázat 100% támogatású. Új emlékmű állítása esetében a maximálisan elnyerhető
támogatás 5.000.000.-Ft.
Terveink szerint a meglévő 1956-os eseményekre állított kopjafa és a Központi iskola közötti
részen a kopjafától körülbelül 2 méter távolságra kívánunk felállítani egy 1,70 m széles 0,20
cm hosszú, 1,10 m magas mészkőből készített emlékművet, mely egy 1956-os lyukas trikolort
tartalmaz, mely talapzaton áll.
Előterjesztésem melléklete tartalmazza az adott emlékműről készített vázlatrajzot.
Az emlékmű elkészítésére egy vállalkozótól kaptunk árajánlatot. A benyújtott árajánlatot a
döntés meghozatalához mellékeljük. A pályázat benyújtása folyamatosan történik,
keretösszeg kimerüléséig.
A megvalósítás végső határideje: 2017. április 30.
Füzesgyarmat, 2017. január 18.
Bere Károly
polgármester

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
jegyzőjétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
 (66) 491-956 Fax: 491-361
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (I. 26.) határozata
„1956-os Emlékmű építése Füzesgyarmaton „- című pályázat benyújtásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzata hozzájárul, hogy az „1956-os emlékmű építése
Füzesgyarmaton” című pályázat benyújtásra kerüljön a Közép- és Kelet-európai Történelem
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány részére.
Pályázat keretén belül benyújtható összeg: 3.583.559.-Ft.
A pályázatban elszámolható összeg: bruttó 3.583.559.-Ft
Önerő 0.-Ft
Az emlékmű által érintett önkormányzati (Füzesgyarmat belterület 2379 hrsz) közterület
használatát pályázat megvalósításával összhangban történő használatát a Képviselő-testület
jóváhagyja.
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat
magára nézve kötelezően elismer és betartja.
Határidő: 2017.01.31.
Felelős: Bere Károly polgármester

