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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testülethez 
 

A Tiszavasvári világháborús emlékhely felújítása érdekében pályázat benyújtásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közelmúltban Tiszavasváriban járt Veres Kálmán szobrászművész, aki megtekintette a 
Városháza téren található világháborús emlékhelyet. Ezt követően kereste meg Polgármester 
Urat és felhívta a figyelmet egy aktuális pályázati lehetőségre, felajánlva segítségét a 
megvalósításban. 
 
A KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázatot a Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete hirdette meg az első világháború 
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására. A 
program keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott első 
világháborús emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség. 
 
Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összegének felső határa 5 millió Ft. A pályázat 
benyújtásához önrész nem szükséges, azonban a bírálat során előnyt jelent, ha a pályázó 
önrészt is vállal a megvalósításhoz. A pályázatokat benyújtani a rendelkezésre álló forrás 
kimerüléséig lehet. 
 
Az egyeztetések után Veres Úr elkészítette az előterjesztés mellékletét képező árajánlatát, 
mely tartalmazza az emlékmű bronz részének felújítását, a kő elemek felújítását, javítását, a 
nevek újravésését és festését, valamint a műkő felület teljes felújítását, mindösszesen 
3.700.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 4.699.000 Ft összegben.  
 
Mivel az elbírálás során a vállalt önrész mértéke értékelési szempontként jelenik meg, 
javaslok nettó 200.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 254.000 Ft önerő vállalását a fejlesztéshez. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével 
szíveskedjen az emlékmű felújítását célzó pályázat benyújtásáról döntést hozni. 
 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 20. 
 
 
 Dr. Fülöp Erik 
 polgármester 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 
……/2014. (III.27.) Kt. számú 

határozata 
 

A Tiszavasvári világháborús emlékhely felújítása érdekében pályázat benyújtásáról 
 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
 
1. Kifejezi szándékát, hogy a Tiszavasvári Városháza tér, 10 hrsz-on lévő világháborús 

emlékhely felújítása céljából pályázatot nyújt be a KKETTKK-CP-02 kódszámú 
felhívásra. 

 
2. A tervezett fejlesztés forrásösszetételét az alábbiak alapján jóváhagyja: 
 

A beruházás összköltsége: 4.699.000 Ft 
Igényelt támogatás: 4.445.000 Ft 
Önkormányzati sajáterő: 254.000 Ft 

 
3.  A fejlesztés megvalósításához szükséges sajáterő fedezetét Tiszavasvári Város 

Önkormányzata 2014. évi költségvetésében biztosítja. 
 
4. Felkéri a polgármestert, hogy 
 

- a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítéséről gondoskodjon, 
 
- a pályázatot nyújtsa be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 

Kutatásáért Közalapítványhoz (1122 Budapest, Határőr út 35.). 
 

 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
 
 
 
 



Árajánlat 
a Tiszavasvári I. és II. Világháborús emlékmű felújítására

Műleírás:

Tiszavasváriban sajátos módon az I. Világháborús Emlékművet „kiegészítették”, gyakorlatilag köré
építették a II. Világháborús emlékhelyet. Az így kialakult eklektikus kompozíció egy három lépcsős
műkő talapzaton áll.  Az eredeti  emlékmű két  oldalán egy-egy stilizált  nyitott  könyvet  formázó
alakzat áll belső részükben fekete gránit lapokon a II. Világháborúban elesettek neveivel. Ennek
alkotójáról és az elkészítés időpontjáról nincs pontos információ. A kompozíció középpontjában áll
az eredeti I. Világháborús Emlékmű, amely Görömbey Imre alkotása, 1934-ben avatták fel.  A tagolt
kő talapzaton egy 5/4-es életnagyságú bronz katona fegyverével épp ütni készül. A katona egyik
térdével a kő talapzat sziklát imitáló részén támaszkodik. A talapzat két és fél méter magas, tagolt,
világos, kemény mészkő. Az oszlop elején vésett idézet, alsó részén valószínűleg kiegészítésként
fekete gránit  tábla.  Az oszlop többi felületén az elesettek vésett  nevei olvashatók. Az emlékmű
mögött két oldalt egy-egy zászlótartó áll.

Állapotleírás:

A bronz  kompozíció  felülete  erősen  szennyezett,  a  rárakódott  koromtól  befeketedett,  gipszes
felrakódásokkal  teli.  Szerkezetében  több  helyen  anyaghiány,  átrozsdásodás,  kisebb-nagyobb
repedések láthatók. A bronz és a kő találkozásánál ólom illesztést alkalmaztak. A kő talapzat felülete
több  helyen  erősen  elszineződött,  néhány  szerkezeti  hiány  és  pótlás  találtható  rajta.  A műkő
lépcsőzet egy része töredezett, repedezett,  nem esztétikus a teljes felülete.



Helyreállítási javaslat:

Az emlékmű bronz részét dióhéj örleményes szemcseszórással illetve mechanikai tisztítással meg
kell  szabadítani  a  szennyeződésektől,  korróziótól.  A szerkezet  merevítését  felül  kell  vizsgálni,
szükség  szerint  megerősíteni,  javítani.   Az  összes  javítás  elvégzése  után  az  eredetihez  közeli
színárnyalattal történő patinázás, végül keményviaszos felületvédelem szükséges. A kő és a bronz
találkozásánál az illesztést láthatatlanná tennénk.
A  kő  elemeket  mechanikai  és  magasnyomású  vizes  tisztítással  szabadítanánk  meg  a
szennyeződésektől. Az eredetileg vésett felületeket újravésnénk, a teljes felületet felfrissítenénk a
megfelelő  finomság  eléréséhez.  A  szerkezetbe  mélyen  beszívódott  elszineződéseket  kőpatina
felhasználásával  tennénk  a  kő  eredeti  színével  egységes  színűvé.  A  neveket  szükség  szerint
átvésnénk és  úrjafestenénk.  A korábbi,  cementes  pótlásokat  anyagazonosra  cserélnénk.  A műkő
részeket -szükség szerint- javítással, pótlással illetve cserével hoznánk rendbe.

Árajánlat:

Az emlékmű bronz részének felújítását a fenti helyreállítási javaslatban leírtak szerint 2.100.000
Ft+Áfa áron tudjuk vállalni.
A kő elemek felújítását,  javítását,  a nevek újravésését és festését 1.000.000 Ft+Áfa áron tudjuk
vállalni. 
A műkő felület teljes felújítását, pótlását és javítását 600.000 Ft+ Áfa áron végeznénk.

Az árajánlatot készítette Veres Kálmán szobrászművész és Csák Attila restaurátor művész.

Kelt: Pomáz, 2014. március 12.
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