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Előkészítésben közreműködött: 
Szabó-Széles Ivett pályázati ügyintéző  

       
ELŐTERJESZTÉS 

a „Büszkeségpont kialakítása Kerekharaszton”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány pályázati felhívást hirdetett meg 2016. március 1-jén KKETTKK -56P-02 jelű 
„Büszkeségpontok” elnevezésű pályázati alprogram keretében. A pályázat témája: az 1956-os forradalmat és 
szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, hősöknek és az áldozatoknak 
emléket állító úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozása.  
 
A pályázat célja, hogy előmozdítsa az 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató, valamint a magyar 
antikommunista hősökre emlékező úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozását azzal a céllal, hogy ezek 
hozzájáruljanak a társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint a közös értékeken, múlton és kultúrán 
alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez. 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a jeles évforduló méltó megünneplése 
céljából, annak érdekében, hogy Kerekharaszt Község Önkormányzata méltóképpen ünnepelhessen az 
esemény 60. évfordulóján. 
 
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 5.000.000,- Ft 
A támogatási kérelmek benyújtása folyamatos a pályázati keret erejéig. 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. szeptember 14-i ülésén hozott 115/2016. 
(IX. 14.) sz. határozatában döntést hozott a pályázati támogatás bruttó 1.881.955,- Ft összegben történő 
benyújtásáról. 
Az eredetileg megvalósítani tervezett projekt tekintetében további műszaki egyeztetések történtek, amelyek 
alapján az igényelt támogatási összeg bruttó 2.953.455,- Ft-ra emelkedett.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi 
határozati javaslatokat elfogadni. 
 
1. Határozati javaslat 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 115/2016. (IX.14.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi. 

Határidő: 2016. október 12. 
Felelős: Kerekharaszt község polgármestere  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Határozati javaslat 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani a 
KKETTKK – 56P - 02 jelű, „Büszkeségpontok” című pályázati felhívásra, amelynek a célja hogy 
Kerekharaszt Község Önkormányzata méltóképpen ünnepelhessen az esemény 60. évfordulóján. Az elnyerni 
kívánt pályázati támogatás bruttó 2.953.455,- Ft. A támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület 
felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok 
aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 

Határid ő: 2016. október 13. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Kerekharaszt község polgármestere  
 
 
Kerekharaszt, 2016. október 6.  
 
 

   Szabó Ádám 
    polgármester 

Látta: 
dr. Szikszai Márta 

jegyző 


