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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Kiszombor, Szent István tér 1151. hrsz-ú ingatlanon 
helyezkedik el az első világháborús emlékmű. A Tisztelt Képviselő-testület korábbi ülésén 
döntött arról, hogy az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, 
renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány által kiírt felhívásra pályázatot kíván benyújtani. 
 
A restaurálási munkák bekerülési költségéről is tárgyalt a T. Képviselő-testület, amely 
magába foglalja az emlékmű posztamensének gránittal történő burkolását, és a teljes 
helyreállítást. 
 
A műemlékvédelmi hatósággal történt egyeztetést követően az elvégzendő munkák köre teljes 
mértékben megváltozott, mivel a szobron csak restaurálási munkákat lehet végezni, így a 
gránitlapokkal történő burkolás nem megengedett.  
 
Az érvényben lévő hatósági előírások értelmében a szobor felső része felületkezelést kapna 
(csiszolás és tisztítás), a többi része, az alaptest új külső műkőburkolattal lenne ellátva. A 
meglévő vaskerítés helyreállítás után (bejárati kisajtó készítése) teljes takarítást és új festést 
kapna. A két zászlórúd talapzata teljesen új műkőből készülne el. A vaskerítés lábazata is 
tisztításra kerülne. 
 
A fenti munkálatok elvégzéséhez az Atlasz Építőipari Kft. (Makó, Síp u. 36.) adott 
árajánlatot, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2014. február 20. 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az első 
világháborús emlékmű restaurálására vonatkozó pályázat benyújtása tárgyú előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az első világháború 
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a 
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt 
felhívásra pályázatot kíván benyújtani az Önkormányzat tulajdonában lévő Kiszombor, Szent 
István tér 1151. hrsz-ú ingatlanon lévő első világháborús emlékmű restaurálására 
vonatkozóan.  
 

A Képviselő-testület a benyújtandó pályázat költségvetését - az Atlasz Építőipari Kft. (6900 
Makó, Síp u. 36.) által az első világháborús emlékmű restaurálási munkáiról adott árajánlat 
alapján - bruttó 1.809.000,- Ft összegben fogadja el. Az árajánlat jelen határozat mellékletét 
képezi. 
 

A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 10% önerőt, azaz bruttó 180.900,- Ft összeget 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében eredeti előirányzatként biztosítja. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernőné polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok, valamint a 
szerződések aláírására. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az első világháborús 
emlékmű restaurálása tárgyú 29/2014.(II. 12.) KNÖT határozatát hatályon kívül helyezi. 
 

A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 





 
 


