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BUDApEST F6vARos xvr. KERULETT oNKoRMANyzlr
ar,por,cAnuESTERE

Kisztilt: A 2017. december 13. napjdn tartandd Kdpvisel1-test leti iildsre
Kdszftette: dr. Picsi Mdria uni6s koordindtor is dr. Kozma Eniki pdlydzati dsjogi referens

T6rry: Javaslat a Rdkosszentmih6lyi temet6
dnkormrlnyzati tulajdonban 6116 r6szdn talilhat6 L
vil6ghdborus hadisirok fehijit isa t6m6ban p|lyazar
benyrijtrisrira

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A Honvddelmi Minisztdrium Hadttirt6neti Intdzet 6s Mrizeum 6ltal kdzz€tett p6ly6zati felhivas
keretdben a Magyarorsz4gon fellelhetd I. vildghdborus hadisirok ds eml6kmiivek rendbetdteldre,
felrij it iLsdra" helyreallitrisara p6nziigyi t6mogatiist lehet ig6nyelni 2017. december 31. napj6ig (1.
mell6klet).

A p6lyrlzat keretdben az elhanyagolt, fonrishiriny miatt nem megfeleloen gondozott I. vil6gh6borus
hadisirok 6s eml6kmiivek iilagmeg1rz6 karbantartilsrira 6s fehijitrisrira van lehet6s6g. A pilyiuati
program c6lj4 hogy ily m6don is 6bren tartsa az I. vil6ghdboruval kapcsolatos tiirsadalmi
emldkezetet, ez ltal hozza1[ruljon a kdzds 6rtdkeken, tdrt6nelmen 6s kulturri.n alapul6 magyar 6s
eur6pai identitris er6sit6s6hez.

Trtnogathat6 tev6kenys6gek

I. vildghiborris hadisirok 6s eml6kmiivek rendbet6tele (fehijitdsa, helyredllitisa);
I. vil6gh6borus hadisirok 6s emldkmrivek kdzvetlen k6myezet6nek rendbet6tele;
I. vilighiborris hadisirok 6s eml6kmiivek temetkez6si helyen beliiti
megktizelithet6s696nek biztosit6sa;
I. viLlghdborus hadisirok helyi inform6ci6s, valamint arculati ds megemldkez6si cdlt
szolgril6 elemeinek kialakit6sa, feltjit6sa.

Az elnyerhet6 tlrnogatls 6sszege:

a) hadisironk6nt 100 000 Ft;
b)h6si temet6 (eml6kpark) kialakit6srihoz 5 000 000 Ft;
c) eml6kmti felirjitrisrihoz (eml6kmrivenkdnt) I 000 000 Ft.

P6lyrlzatok benyuj t6srira j ogosultak a tdbbek kdzdtt az egyhiuak 6s az dkorm6nyzatok

Szak6rt6i segitsdggel felm6rttik a Rdkosszentmihrilyi temet6ben 6s a Cinkotai r6gi temet<ikben
fellelhet6 hadisirokat (2. mell6klet).

Az Onkormanyzat tulajdon6ban l6vo, 111257 hetyrajzi szrirnon nyilvrlntartott, haszn6laton kivtili,
RiiLkosszentmihrilyi temetoben (Rozsos utca) az L vil6gh6borus hadisirok szima 22 db (3. melldklet
fot6dokumentaciil). A22 db hadisirb6l 1 db kripta (3. melldklet 11. oldal). Megjegyezztik, hogy I
db hadisir kereszten az embldma nem tal6lhat6 (3. mell6klet 11. oldal), toviibbii egy kereszten a
n6vb6l kdt betti nem olvashat6 (3. melldklet 9. oldal). A temet6ben tal6lhat6 II. vikighriborus
hadisirok szirna 12 db.

Az I. vil6ghdborus hadisirok k6ziil 19 db a temetti kdzponti r6sz6n taliilhat6 a 11 db II.
vil6ghriLborus hadisir mellett, egy csoportban (4. melldklet ldgi felv6telek). A tov6bbi 3 db I.

J-OT
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A trlmogatris form6ja: vissza nem tdritend6 trimogatris, m6rt6ke 100%.
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vildgh6borus hadisir (ebb6l egy kripta) 6s I db. II. vil6gh6borus hadisir a temeto kiil6nbdz6
pontjain, elsz6rtan taldlhat6.

A R6kosszentmihalyi temet6ben tal6lhat6 tov6bb6 a Budapesti Zsid6 Hitktizseg tulajdonriban ri'll6

113258 hrsz. alatti teriileten 2 db hadisir, a Cinkotai r6gi temet<iben pedig I db I. vil6gh6borus

hadisir taldlhat6.

Az I. vil6gh6borus hadisirok fehijitasa, megkdzelithet6sdgiik biztosit6sa dsszesen 2.662.100,- Ft

brutt6 dsszegbe keriil. Ebb6l az 6sszegb6l 2.200.000,- Ft dsszeget a fenti pfilyiaal riljan p6lyAzati
p6nziigyi fon6sb6l, a fennmarad6 462.100 Ft dsszeget sajtiter6kdnt az Onkorminyzat
kdlts6gvet6s6b6l javasolunk fi nansziromi.

K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hog az el6terjeszt6st tirryalja meg 6s hozza meg
dtint6s6t!

Hat6rozati javaslat I.: Budapest F6varos XVI. kertileti Onkormdnyzat Kdpvisel<i-testtilete
j6vrlhagyja a Riikosszentmihdlyi temet6ben, az Onkormrinyzat tulajdon6ban
ldv6, Budapest XVI. keriilet belteriilet6n, a Rozsos utc6ban a 113258
helyrajzi szirnon nyilviiLntartott teriileten taldlhat6 I. vildghriborus 22 db
hadisir fehij itrisa tdmflban piiy iaat benyrij uis6t.

A Kdpvisel6-testiilet felhatalmazza a Polgiirmestert a prflyrizat benyrijtrisrlra

Hatririd<i: 2017. december 31.
Felel6s: Kov6cs P6ter po lgrlLrmester
(Elfogadisa egyszer0 tdbbs6get ig6nyel)

Hatirozati javaslat II.: Budapest F6vd.ros XVI. keriileti Onkormii,nyzat Kdpviselo+estiilete a
Rrikosszentmih6lyi temet<iben, az Onkormdnyzat tulajdonaiban l6v6 I I3258
helyrajzi szlrnon nyilvtintartott teriileten tal6lhat6 I. vil6gh6borus 22 db
hadisir feltjitasa trirgyri pilyiaatban foglaltak megval6sitiisii.hoz, nyertes
p lyiuzt eset6n 462 100 Ft-ot biaosit saj6t er<ikent az Onkormenyzat a

2017 . 6vi kdltsegvetesdr<il sz6l6 2312016. IXIL 2l .) dnkormifuyzati

Onkormrinyzatunk az I. villgh6borus hadisirok rendbet6teldre ,,a", 6s az I. vildgh6borus hadisirok

temetkez6si helyen beliili megkdzelithet6s6g6nek biztosittisrira ,,c", mint tevekenys6gekre

ig6nyelhet t6mogat6st, amelynek osszege a22 db hadisirra mind<isszesen 2 200 000 Ft.

V6rhat6an a 22 db hadisir fehij itisa dsszesen brutt6 2 062 100 Ft-ba kertil (ebb6l 200 000 Ft a
kripta fehijit6sa). A hadisirok fehijittisanak kdltsdge a kdvetkez6 munkiikat foglalja magdban: a

keresztek teljes feliilet6nek csiszol6sa, a nevek ds d6tumok k6zi fjrav6s6se a helyszinen, betiik 6s

szimok rijrafest6se, az 6p keretek lemosasA a tiibbi sirhely eset6ben elbontlsa, az elbontott keretek

eseten hant kialakitAsa, a sirok kereten beltli 6s a hantok tetej6nek murviizisa. A kripta
feltjitrisrinak kd,ltsdge mag6ban foglalja az egdsz sireml6k lemos6s6t, a marv6nylap csiszol6s6t, a

betiik arany szinrire fest6s6t, a fedlap lemos6stit.

A hadisirok megkdzelit6s6t murvas rittal kivtlnjuk megoldani, amelynek kdltsdge vrirhat6an brutt6
600 000 Ft. A ftrldutak murvaz6si munkiilatai lartalmazzfk: a temetSbe bevezet<i megl6v6 ftildrit
murviival val6 lesz6rasrit 5 cm vastags6gban,4 m6ter szdlessdgben a bejaratt6l a keresaig; a 30

hadisir el<itti fiildtt murv6val val6 lesz6r6s6t 5 cm vastagsrlgban, 2 m6ter sz6less6gben; a kript6hoz
vezet6 ftildrit murvtival val6 felsz6r6srit 5 cm vastagsigban.
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rendelet6ben meg6llapitott ,,Pityiuati keret" kdlts6gvetdsi
rendelkez6sre dLll6 penziigyi keret terh6re.

soron

A K6pvisel6-testiilet felhatalm^77a a Polgiirmestert a piiyiuat benyujtrisrira
6s nyertes piilyiizat eset6n a lirnogatrisi szerz6dds aldiriisilra.

Hatarid6: 2017. december 3 L
Felel6s: Kov6cs P6ter polgaiLrmester

@lfogadisa egyszeni tdbbsdget igdnyel)

Sz{sz J
alpol96 ter

jegzS

T6rgyalja: Gazdas6gi 6s P6nziigyi Bizotls6g

Melldkletek: 1. melldklet: Pityiuati felhivris 6s ttmutat6;
- 2. melldklet: Hadisirok a XVI. kertiletben;
- 3. melldklet: Fot6dokumentrici6 a R6koszentmih6lyi temet<iben ldv6 I. vil6ghiborus

hadisirokr6l;
- 4. melldklet: L6gi felv6telek
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PALYAZATT FELHivAS

a Magyarorszigon takllhat6 I. vilaghaborus hadisirok 6s emldkmtivek feltjitasa t6m6ban a

Honvddelmi Minisztdrium Hadtdrtdneti Int6zet 6s Mrlzeum

. 6ltal k1ifi pilryazaihoz

K6dszirna: HIM-HF16

A Honvddelmi Miniszt{rium Hadtiirt6neti Int6zet 6s Mrizeum a Magyarorsz6gon fellelhet6 I.
vil{ghdborus hadisirok rendbehozataliihoz sztiks6ges k6lts6gvet6si eszkdztik biaositisar6l
sz6l6 1551/2016. (X. 13.) Korm. hatrirozatban kapott felhatalmazis alapjin pAlyiuatot ir ki a

magyarcrszirgi temetkez6si helyen talalhat6 I. vildgh6borus hadisirok 6s eml6kmrivek
rendbet6teldre, fehij ilisara, hell.re6llitasara.

1. A pdly{zat c6lja

A pitlyi.z;at keretdben az elhanyagolt, fon6shi6ny miatt nem megfelel6en gondozott I.
vil6ghdborus hadisirok 6s emldkmiivek itllagmegbrzb karbantartrisara 6s feltjit6sara van

lehet6s6g. A pitlyiuati program c6lj4 hogy ily m6don is 6bren tartsa az I. viligh6boruval
kapcsolatos tarsadalmi emldkezetet, s ezAltal hozzaj6ruljon a kdzds drtdkeken, tdrt6nelmen 6s

kulturan alapul6 magyar 6s eur6pai identitiis er6sit6sehez.

Jelen pdlydzati felhiv6s tekintetdben I. vildgh6borus hadisimak min6stilnek mindazon

temetdsi helyek, ahol magyar honossdgri I. vilighriboruban honvedelmi k6telezetts6giik

teljesitdse soriin elesetteket, vagy azzal 6sszeftiggdsben szerzett sebesiilds, betegs6g

kdvetkeadben, vagy hadifogs6gban meghaltakat temettek, vagy az azota eltelt idtiszakban

irjra-, vagy 6ttemettek, ide6rtve azokat a tertileteket is, amelyek jelenleg nem temet6i funkci6t
tdltenek be.
Jelen prilyrizati felhivds tekintetdben L villghdborus ernl6kiinek min<istilnek a temetdsi hely
teriiletdn tal6lhat6 eml6kmiivek.

2. P 6tly 6ail benyrijtisira jogosultak

A pdlyiuzt keret6ben megyei, megyei jogir vrirosi, vri.rosi, telepiildsi dnkormiinyzatok, jerdsi
kormrinyhivatalok.
Egyhitzi tulajdonban l6v6 temet6 esetdn, az egyhin jogi szem6lyisdggel rendelkezti egysdgei,
szeru ezetei v agy int6zrndnyei.

Paly6aat benyujLlsri.ra nem jogosultak azon szervezetek
. amelyeknek lejirtkdzlxozisavan;
. amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaiigyi kapcsolatok k6vetelmdnyeinek;

' amelyek nem min6siilnek 6tliLthat6 szervezetnek.



3. Timogathat6 tev6kenys6gek

A Honvddelmi Minisztdrium Hadtdrt6neti Int6zet 6s Mrizeum az al bbi tev6kenys6geket
tri.rnogatj a:

. I. vil6gh6borus hadisirok 6s emldkmiivek rendbetdtele (felujitasa" helyrerilliuisa);

' I. vil6gh6borus hadisfrok 6s eml6kmiivek kdzvetlen kdmyezetdnek rendbet6tele;
. I. vildgh6borus hadisfrok 6s emldkmrivek temetkez6si helyen beltili

megkdzelithet<is6g6nek biztositasa;
. I. vildghriborus hadisirok helyi inform6ci6s, valamint arculati 6s megeml6kezdsi cdlt

szolg6l6 kiegdszit6 elemeinek kialakit isa, fehijitasa.

Trimogalls az al bbi kiadasi jogcimeke igenyelhet6:

. kivitelez6siktiltsdgek;
r restaur6l6siktiltsdgek;
. emldkmtivek felfjitrisa esetdn szakdrt6i diiak (mrivdszettdrt6ndsz, restaurdtor,

muzeol6gus, statikus 6s dpitdsz szaketlljk):
. tervez<ii dijak.

Amennyiben a pilyitz6 a kiir6s pontjaiban felsorolt kdlts6gekt6l eltir6 kdlts6giogcimet is
megjeldl, is ahhoz trirnogatast is igdnyel, azt beadott pityiazti anyageban rdviden indokolnia
kell.

I. Megldv6 siremldkhelyredllit6sa:

- statikai rillapotrinak vizsgii.Llata, amennyiben statikailag sziiksiges eredeti
helyzetdbe val6 visszarillitrisa;

- alapjdnak javitdsa rij raalapozisa;

- tttinyz6 rfiszeinek p6tl6sa;

- feliilet6nek kezel6se, javitrisa (pl. tisztilis, csiszol6s);

- siremldken talAhat6 nevek, adatok javitrlsa sztiks6g esetdn rij adathordoz6 ribla
kdszitdse;

- a krifeliiletek javikis6t esetenk6nt csak kamarai tags6ggal rendelkez6
k6restaunitorok vdgezhetik, illetve tisztitrisuknrfl ilyen szakember jelenl6t6t

biztositani kell.

II. Megl6v6, de mri.r fel nem rijithat6 siremldk csereje:

- lehet<isdg szet'rnt az eredetivel azo os, azaz form6j6ban, anyagiban 6s feliratriban
mege gy ez6 rij ragytirtott sireml6k fel6llitisa;

- kivitelezhetetlens6ge esetdn az tj sireml6kiillit6sra vonatkoz6 felt6telek
drv6nyesiilnek.

A tdmosathat6 tev6kenvs6sek tervez6se 6s mesval6sit.isa sorin az alibbi mtszaki
tartalmak szerint kell elidrni:



IIL ldeiglenes sirjellel (pl. fa- vagy f6mkereszttel) jeldlt temetdsi helyen rij sireml6k riLllilisa:

- az adott h6si temetesi helyen tipikus sireml6k fjragy6rtasa 6s elhelyezdse.

IV. Jeldletlen temet6si helyen:

- a sirhely kertdszeti jellegti gondozisa (pl. fiinyirris, gazol6s, gallyak eltakaritasa).

V. Azokon a temetdsi helyeken, ahol m6r fel nem ismerhet6 de bizonyithat6an I.
vil6gh6boruban elesett katonrik maradvdnyait magukban foglal6 hadisirok vannak, h6si
temet6 (eml6kpark) kialakitasa indokolt az al6bbiak szerint:

- valamilyen okb6l (r6temetds, felszirnolis, talajer6a6 stb.) az eredeti betemet6si
helyen a sirok a felszinen nem l6that6ak 6s nem dllithat6ak vissza eredeti
6llapotukb4 az ott nyugv6k pontos betemet6si hely6t rekonstrudlni nem lehet, de

az adott ter0leten nlugszanak a mai napig);
- a hosi sirok sirjelei nem vagy csak nagyon kis r6szben, ttired6kesen maradtak meg,

azok eredeti helyiikre tdrt6n6 vissza6llit6sa nem lehetsdges;
- az egykori temetdsi hely elveszitette eredeti jellegdt, annak visszari'llit6sa nem

lehets6ges.

A hdsi temetd kmldkoarH m szak tartalmi szemnontiai:

tiniill6, homogdn, egybefiigg6, 6pitett vagy egydb temetdsi helyt6l elktiltinitett
vagy hatiirozottan - de esa6tikusan - elviflasaott teriilet;

kiizdppontban rill6 emldkkereszt (vagy obeliszk vagy eml6koszlop), amely
kiemelkedik a kiimyezet6b6l, messzir6l j6l l6that6;

amennyiben egy temet6 rdsz6t kdpezi az emlikparll tgy a bejdratn6l
egydrtelmiien, tdrkdppel jelzettnek kell lennie elhelyezkeddse;

hatrirolasa ztild ndvdnyzettel tdrtdnik, a k6zponti emldkhez pedig gyalogutnak kell
vezetnie;

alkalmas legyen megemldkez6sek rendezds6re;

a bej6rauin6l inform{ci6s tabla kihelyezdse sztiks6ges.

VI. H6si temet6 rendbet6tel6vel kapcsolatos benrhdzrisok elv6gz6se:

- tereprendez6s, bejrirat ftapu), bels6 rit, keritds l6tesit6se vagy javitrisa;

- zdldfeliilet gondozls4 niiv6nyzet karbantartiis4 ij n6v6nyzet telepitese;

- ktizponti eml6kmii javitrisa, kialakitrisa (1d. l-3. pontok).

VIL Egy6ni h6si temet6si hellyel kapcsolatos jriruldkos benrluizisok elvdgzese:

- kOzvetlen kdmyezetdnek kert6szeti jellegii gondozlsa (pl. flinyinis, gazol6s,
gallyak eltakaritrisa).

Eryes miiszaki tartalmi szempontok alkalmazhat6sdga

tr Oldal 4

Beidrat 4cao : a h6si temet6k, parcelkik megkdzelithet6s6gdt - nem megfelel6 6{lapota
eset6n - elsSsorban a megl6v6 bejrirat fehijiuisdval, rendbet6tel6vel kell biztositani. Telepitett



ndvdny keritds esetdn a bejiiratot a megfelel6 szakaszon a ndv6nyzet tiltet6s6nek mell6z6s6vel
kell kialakitani. til tapu dpit6sdre csak eszt6tikailag 6s stilusbeli szempontok riltal indokolt
esetben, megl6v<i €pitett keritdshez illesztve keriilhet sor.

Belsd tit: els6sorban h6si temet6 (eml6kpark) (V. pont) a kdzponti eml6kmii megkdzelitdsdre
ldtesithetd, az egydb tipusri nagyszamri htisi sirt mag6ban foglal6 temetdsi helyeken pedig
csak a megldv<i utak javitas4 vagy - a megkdzelithet5s6g szempontj6b6l indokolt esetben - a

sirok egyes csoportjai kdztitti term6szetes terephatarok rittri alakitasa lehetsdges.

Keritds: els<isorban az esztdtikailag megfelel6 ds miiszakilag felirjithat6 megldv6 kerit6s
rendbehozatala lehetsdges. Ennek hiany6ban, amennyiben az egysdgess6g szempontja a
bekeritdst indokolj4 a h6si temetdsi hely telepitett ndvdnyzettel (pl: sdv6ny) val6
kiirtlkeritdsdt kell elvdgezni.

Ui navdnyzet: telepitds6re csak kerit6s ldtrehozatala, vagy a teriilet ftivesitdse form6j6ban
kertilhet sor.

4. T6mogatisi id6szak

A pityiuati kifnis keret6ben tri.rnogatott projektek uimogatrisi 6s megval6sitrisi id6szaka:
2016. november 25 -2017. december 31.

5. Az elnyerhet6 tdmogat{s m6rt6ke

Az elnyerhet6 tdmogatiis tisszeginek fels6 hatrira
1 . felfjftand6 hadisironk6nt 100.000.- forint , azaz egszizezer forint,
2. kialakitand6 h6si temetti (eml6kpark) esetenkdnt 5.000.000.- forint, azaz titmilliti

forint
2. felnjitand6 emldkmiivenk6nt 1.000.000.- forint, tzaz egrmilli6 forint.

A trirnogatris formilja: vissza nem tdritend6 trimogatas, el<ifinanszirozis form6jdban.
Onr6sz m6rt6ke: nem sztiks6ges 6nr6szt v6llalnia a pttyiu6nak.
A trfunogatris intenzitrisa: 100%.

6. A pdlyrizatok benyirjtisdnak m6dja, helye 6s hatirideje

A pirlyiuari dokumentrici6t postai fton vagy szemdlyesen z6rt boritdkban, kdt pdlddnyban kell
benyujtani a palyazati timogatriskdzvetit6 al6bbi cimdre:

#
Budapest, l0l4 Kapisztnin t6r 24.

Oldal 5

Jelen prilyd.aati felhivrls keretdben megval6siuisra keriil6 feladatok v6grehajtavira legfeljebb
2.000.000.000 Ft, azaz kdtmilliard forint kdlts6gvetdsi forflis 611 rendelkezdsre.

Honv6delmi Miniszt6rium Hadtdrt6neti Int6zet 6s Mfzeum - Centendriumi Pi$iuati
Igazgat6sig



7. Benyfjtand6 dokumentumok

A pityiuat benyfjtasakor a kitdltdtt pityiuati adatlap 6s kdltsdgvet6s mellett az al6bbi
dokumentumok csatol6sa sztiks6ges:

r dnkorm6nyzat eset6ben a kdpvisel6testtileti j6v6hagyls (a p6lyriz6nak a benyrijtott
dokumentaci6hoz csatolnia sziiks6ges a pfilyiaat jbviilngyris6r6l sz6l6 testiileti d<int6s

hiteles mrisolatrit);
. a jelenlegi helyzetet bemutat6 fot6dokumentaci6;
. enged6lyezdsi tervdokumentaci6 (amennyiben a prilyazati projekt szempontjrib6l

refevdns, igy az 9pitflsi/restaurdliisi engeddlyez6si tervdokumentici6t illetve el6zetes
restaurritori szakv6lemdnyt is sztiks6ges mrlsolatban a pdlyiu;ati anyaghoz csatolni).

8. A pdlyrizat formai vizsg6lata

A be6rkez6 pilyiaatok formai ellen6rzdsdt a Honvddelmi Minisa6rium Hadtdrtineti Intdzet
ds Mrizeum 6ltal kijeldlt bizottslg v6gzi. A pitlyiuat befogaddsrir6l a Ti6mogat6 legfeljebb a
pilyivat bedrkezesdt k6vet6 7. napig befogad6 nyilatkozatot bocs6t a Prllyaz6 rendelkezds6re.
A b€nytjtott p6lyiaat frvdnyes, amennyiben:

. ajelen pAlyAzati kiinis szerinti szewezet pilyinott;

. jelen pri.Lly6zattal egy id6ben nem nytjtott be ugyanebben a piilyiizati konstrukci6ban
piLlyiLzabr;

. a trimogatrisi ig6n1t benytjt6 szem6ly jogosult a szewezetkdpviselet6re, a pilyhzati
adatlap 6s a hatrilyos okirat adatai megegyeznek;

. a trimogat6si ig6ny benyrijt6ja nem tartozik az Aht. 48/B. $ (l) bekezdds hatillya al6;

. a p6lyia6 atitrnogatisi szerz dest megismerte, az abban foglaltakkal egyet6rt;

. a trlmogatiist igdnyl6 szervezet hatirid6ben nyujtotta be a pdiyazauit;

. a tiimogatasi igdny benyrijt6ja a piiyiaati adatlapot hi6nytalanul kittiltdtte;

. feltjitrisi feladatokat tartalmaz6 mriszaki leir6st kitdltdtte.

Formai szempontb6l drvenyes az a piiyiuat, mely a formai szempontok mindegyikdnek
maraddktalanul megfelel. Amennyiben a Honvddelmi Miniszt6rium Hadtiirt6neti Intdzet 6s
Mrizeum a pilyiuat 6rv6nyess6gi ellen6rz6se solin megrlLllapitja, hogy a pilyinat nem felel
meg a p{lytzati felhivrisban 6s az adatlapban foglalt feltdteleknek aPzlydz6t egy alkalommal,
a pilyiaat kinhezvitelitbl szritnitott 5 munkanapon beliil elektronikus drtesit6sben
hi6nyp6tlasra hivja fel legfeljebb 25 munkanapos hianyp6tl6si hatirid6 megieldl6sdvel.
Amennyiben a hirinyp6tkis nem, vagy rijb6l hirinyosan 6rkezik meg a megadott hat 4.rid6ben, a
trirnogatiiskdzvetit6 a ti.rnogatrisi igdny.t 6rvdnytelennd nyilvrinitja ds elutasitj4 az en(il szil6
diintds6t 2 munkanapon beliil elektronikus riton megkiildi a pilytzatotbenyrijt6 r6sz6re.

A p6lyrizatok beadrisa 2016. november 03-t6l folyamatos, a rendelkez6sre ri{16 forrdsok
keret6ig.



9, A pflyrizat tartalmi birilata

A formai szempontb6l 6rv6nyes p6lyriaatok szakmai binilatat a Honvddelmi Minisztdrium

Hadtdrtineti Int6zet ds Mrizeum 6ltal megbizott szakmai binil6 bizottsdg vdgzi el. A bir{16

bizottsrig a p6lyrizatokat tdtelesen megvizsg6lj4 tartalmilag 6rt6keli 6s pontozza.

A tartalmi elbir6l6s szempondar:

Fentiek alapjrin, a rendelkez6sre rill6 keretdsszeget is figyelembe v6ve, a biral6 bizotts{g a

formai szempontb6l 6rv6nyes p6ly6zatok tekintetdben az alabbi d<intdseket hozhatja:

' a pdlyitzal tAmogatiisal
. a pilyilzal li\logatasa csiikkentett <isszeggel;

' aqilyilzat elutasit6sa'

A binii6 bizottsig a p6ly6zatok formai ellen6rzdsdt kdvet<ien 5 munkanapon beliil meghozza

dtintds6t. A dtintdi eredm6ny6r6l a Honv6delmi Miniszt6rium Hadtiirteneti Int6zet 6s Mtzeum

2 munkanapon beliil elektronikus uton trij6koaatja a p6lyilz6t'

7
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Onr6sz nagys6ga t0
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megalapozottsi8a

kiv6nt feladatba bevont civil
6nk6ntes munkaer6 nagYslgq



10. A tdmogatdsi szerz6d6s megkdt6se

A tAmogat6i ddnt6s meghozatal6t k6vet6en 2 munkanapon beliil a Honvddelmi Minisa6rium
Hadtdfteneti Intdzet 6s Mtzeum elektronikusan drtesiti a piiyiui szeruezetet annak

eredm6nydr6l, ezzel egy id6ben trijdkoztatj a a pilyaz6t a trimogatrisi szerz6d6s megkdtes6hez
sziiksdges dokumentumok letdlt6si helydr6l. A trimogatotal a szerz6d6skdt6shez sztiks6ges

valamennyi feltdtel hatirid6ben val6 teljesiilese eseten a t6mogat6 k6ti meg a uirnogat6si
szerz6d6st.

A timogatasi szerz6d6s megkdtds6hez sziiksdges dokumentumok:

A fenti dokumentumok visszakiilddsdre az elektronikus 6rtesit6st kdvet6 10 munkanap rlll
rendelkez6sre. A tdmogat6 a bedrkezett dokumentaci6t megvizsg6lja. Amennyiben a
szerz6d6sktitdshez sziiksdges dokumentumok valamelyike nem rill rendelkezds6re vagy
hirinyos, a Pilyiu6t egy alkalommal, 5 munkanapos hatiridrivel hirinlp6tlasra sz6litja fel.
Amennyiben a Piiyin6 a hirinyp6tldst nem, vagy kisedelmesen teljesiti, a Tri.rnogat6
tAjdkoztatja a Pilyitzit, hogy a szerz6d6skdt6s meghiusul 6s a trlmogatrlsi dtint6s hatrilydt
veszti.
A trimogauisi szerz6d6s megkdtds6t kdvetrien Trirnogat6 legk6s6bb 2017. marcius 3l-ig
foly6sitja P6lyaz6 r6szere a megitdlt tfunogauisi dsszeget.

11. Nyilvinossig

A trirnogauisban r6szestlt pilyazinak nyilviinossri kel! tennie, hogy a p6lytLatban megjeldlt
tev6kenysdget a Honv6delmi Minisztdrium Hadtdrt6neti Int6zet 6s Mrizeum t6mogatja. A
nyilvrinossdg biaosithat6s6grinak m6djai:

. a szervezet sz6khelydn/miikod6si helydn kihelyezett tajdkoztat6 felirat;

. honlap mrikddtetdse eset6n, a Honv6delmi Miniszt6rium Hadttirtdneti Intdzet 6s
Mrizeum trimogat6k6nt tdrt6n6 megielenit6se;

. esem6ny megval6sitiisa esetdn az esem6ny hivatalos irataiban titrtdn6 felttintet6s
(meghiv6, sajt6kdzlem6ny), valamint az esemdny hely szindn ti$6kozlat6 felirat;

. kiadvrinyok eset6n a kiadviinyban uirnogat6k6nt tdrt6nS feltiintet6s.

. Alapit6 okirat, dnkorm6nyzatok esetdben 6llamkincstiri ttirzskdny/i kivonat (mAsolat)

. Banki al6ilis bejelent6 karton 6s k6pviseletre jogosultsdgot igazol6 dokumentum,
vagy ala{rd,si cimpdldriny (eredeti)

. 30 napnal nem rdgebbi egyiittes nemleges ad6igazolas (nullas) (eredeti)

. 30 napnrll nem r6gebbi cdgkivonat, tinkormrlnyzatok esetdben rillamkincstriri
tdrzskdnyvi kivonat

. Nyilatkozat tamogatasi ddntdshez (eredeti)

. Nyilatkozat bankszimlikr6l (eredeti)

. Felhatalmaz6 lev6l azonnali beszed6si megbizasra (eredeti)
, P6nziigyi terv
. Igazolds a saj6t forras rendelkezdsre 6llasar6l (6rrisz esetin)
. Helyi dnkorm6nyzatok, dnkormdnyzati tarsulisok esetdn a piiyi.e,bi nyilatkozaton

feliil k6pvisel<i-testiileti, trirsukisi tan6csi hatarozattal, vagy a kdpviselti-testtilet
kdltsdgvetdsi rendeletbe foglalt, a tartal6k feleui rendelkez6si jogot 6truh6z6
meghatalmaz6sa alapj6n a polgrirmester nyilatkozata (6nr6sz esetdn)



12. A pilyinati csomag dokumentumai

Jelen p6lyrizati csomag az aliibbi dokumentumokb6l 6ll

. pllyiuzti kiir6s 6s ritmutat6;

. penztigyi ftrnutat6;

. pilyivati adatlap;
r adatlap tiirnogatasi szerz<iddshez + melldkletei;

E dokumentumok egyseges es megbonthatatlan egdszet alkotnak, igy
megfogalmazottak dsszess6ge hatAtozza meg jelen pityiuat rdszletes

keretrendszerdt, feltiteleit 6s szabriiyait.

14. Ellen6rz6s

I 5, Tovribbi informicirik

13. Jogolvoslat

Jelen p6Llyrizati felhivris keret6ben a palyrlz6nak joga van a limogatrisi ddnt6s elleni
jogorvoslatot, kifogast benyujtania irdsban, postai riton a Honvedelmi Minisairium
H;dtdrtdneti Int6zet 6s Mtzeum parancsnokri.nak cimezve az 6rtesitds kefuezvercletbl

szimitott 5 munkanapon belfil. A kifogrisok vizsgrilauit 8 munkanapon beltil a Honvddelmi

Minisztdrium Hadtdrtdneti lntdzet 6s Mrizeum elv€gzi, 6s annak eredm6nydr<il inisban postai

riton drtesiti a pily{z6t.

a benntik
e16ir6sait,

-es-

Pdly6z6 tudomrisul veszi, hogy a pfulyiuzti eljdras soriin, valamint az eredmdnyes pirlyiuat

kereteben megval6sul6 projektet a megval6sitrisi id<iszak alatt, illetve azt kdvet6 3 6ven beliil

a Honvddelmi Minisa6rium Hadttirt6neti Int6zet 6s Mrizeum el6zetes bejelent6s alapj6n

ellen6rizheti. Az ellenorzes m6dja helyszini, illetve adatok, dokumentumok bek6rdse lehet.

A pblyiuati kiir6s es utmutat6
muzeurn/palvazatok/hadisir-palvazat
informdci6kat az alaibbi 6s a honlapon

letdlthet6ek htto://militaria.h torteneti-
honlaprol. A pilyiaattzl kapcsolatos tov6bbi

feltiintetett iigf6lszolgrilati eldrhet6segeken kaphat.

Kiielti t munkatdrsa k neve. tel . email clme

A hadisirok fehijftisinil felmerii16 szakmai iigrekben

Kov6cs G6za (06-147 4-lllll22387 mell6lq Eqy3g!:g@1@@gq[)

Adminisztrativ-, jogi-, 6s gazdasigi k6rd6sekben

dr. Szr[mv6bern6 Kenyeres M6nika (06-1-325-1605'
kenyeres.monika@mail.militaria.hu)

T6th Andrea (06-1-325-1605, toth.andrea@mail.militaria.hu)



rnNzUcvr urnnurATo

aMagyarorszAgon tal6lhat6 I. villgh6borus hadisirok 6s eml6kmiivek feltjitrisa

t6m6ban a

Honvddelmi Miniszt6rium Hadtiirt6neti lntizet 6s Mrizeum

6ltal kiirt p 61y lzatho z

INTEZET E5
MOZEUM

tr
Budapest 2016

Oldal 1

HADTORTETUETI



PENztrcYr frrrur,lr6
a Magyarorsz6gon talilhat6 I. vil6gh6borus hadisirok 6s emldkmrivek rendbetdtele, feltjitisa,

helyrerilliuisa tdmdban a
Honv6delmi Miniszt6rium Hadtdrtdneti lnt6zet 6s Mrizeum

6ltal kiirt p{ilyAzathoz
K6dsz6rna: HIM-HFI6

A Honv6delmi Miniszdrium Hadtdrt6neti Intdzet ds Mrizeum a Magyarorszitgon fellelhet6 I.
vil6gh6borus hadisirok rendbehozatalihoz sziiksdges ktilts6gvetdsi eszkdzdk biztositris6r6l
sz6l6 1551/2016. (X. 13.) Korm. hatirozatban kapott felhatalmazis alapjin pityiuarot ir ki a
magyarorszdgi temetkez6si helyen tal6lhat6 I. vil6gh6borus hadisirok 6s emldkmrivek
rendbet6teldre, felnj itasrira helyreti.'llitrisrira.

1. A pilyizat c6lja

A pfilyilzat keretdben az elhanyagolt, forrashiriny miatt nem megfelel6en gondozott I.
vildgh6borus hadisirok 6llagrneg6rz<i karbantartrisdra 6s fehijitasara van lehet6sdg. A phlyiuati
program c6lj4 hogy ily m6don is 6bren tartsa az I. vilighiboruval kapcsolatos trirsadalmi
emldkezetet, s ezirltal hozzdjdruljon a k6z6s drt6keken, tiirtdnelmen 6s kultunin alapul6 agyar
6s eur6pai identitiis er6sit6sdhez.
Jelet pilytzati felhivris tekintetiben I. vil6ghdborus hadisirnak min6siilnek mindazon
temet6si helyek, ahol magyar honossrigri I. vil6gtr.iboruban honv6delmi kiitelezettsdgtik
teljesitdse sor6n elesetteket, vagy azzal dsszeftigg6sben szerzett sebesiil6s, betegsdg
ktivetkezt6ben, vagy hadifogs6gban meghaltakat temettek, vagy az az6ta eltelt id6szakban
rijra-, vagy iittemettek, ideertve azokat a teriileteket is, amelyek jelenleg nem temet6i funkci6t
t6ltenek be.
lelen pilyi:z;ati felhiv6s tekintet6ben I. vil6ghdborus eml6kiinek min<istilnek a temet6si hely
teriilet6n takiLlhat6 eml6kmrivek.

2. Elszimolhat6 ktilts6gek

Pfllyiuat elsziinrolhat6 kdltsdgei kdzdtt az al6bbi feltdteleknek megfeleki kdlts6gek
tervezhet6ek, illewe szirnolhat6ak el a megval6sitris sonin:

o TdLrnogatottakndl t6nylegesen felmeriilt kdltsdgek 6s teljesiildsiik, jogalapjuk
(szerzdddssel, megrendel6vel, stb.) szimllval, bevallissal, egy6b hiteles szamviteli
bizonylattal igazolhat6ak;

o t6rnogatiisi id6szakban rdgzitett megval6sitrisi id6szakban meriiltek fel;
r kdzvetlentil kapcsol6dnak a trirnogatott projekthez, ndlktildzhetetlenek annak

elinditrisrihoz 6s/vagy v6grehajtrisiihoz 6s a projekt elfogadott kdltsdgvet6s6ben, illetve
annak halilyos m6dositrisriban betervez6sre keriiltek;

. az egyes kdltsdgek elszamol6sa alkalm6val nem val6sulhat meg kett6s finanszirozds.

a) szemdlyi jellegri k6ltsdgek: kizirilag a projekttel kdzvetleniil kapcsolatos szem6lyi
jellegri riforditris szi,rnolhat6 el (munkabdr, megbizasi dij, b6rja,rul6k)
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b) szolgAltatris igdnybevdtel6nek k6ltsdge: projekt megval6sit6s6val kapcsolatban
felmeriil6 szakmai szolgeltatdsok ig6nybevdteldnek kdltsdgei kdztil a kiils6, harmadik
fdlt6l megrendelt, a tarnogatott tevdkenyseghez kdzvetleniil kapcsol6d6 al6bbi
szolgdltat isok igdnybev6tel€nek k<ilts6ge szirnolhat6 el pl.:

o Kivitelezesi kt ltsdgek;
o Restaur6ldsikdlts6gek;
. Eml6kmrivek esetiben szakdrt6i dijak (miiv6szett6rtdndsz, restaur6tor,

muzeol6gus, statikus es 6pitdsz szakdrtok), amely nem haladhatja meg a teljes
tri.rnogatasi tisszeg I 0%-6t;

. Tervezbi dijak), amely nem haladhatja meg a teljes tiirnogat6si tissze g l0yo-6ti,
o Amennyibet a pilyin1 a kiinis pontjaiban felsorolt kdltsCgekt6l eltdni ktilts6g

jogcimet is megieldl, 6s ahhoz t6mogatiist is igdnyel, azt rdviden indokolnia
kell.

a tiirnogathat6 tev6kenysdgek kdrdben meghatrfuozott

kdzvetlentil kapcsol6d6 kis6rt6kii tirgyi eszk6zbeszerzdsek
c) eszkdzbeszerzds:

tevdkenysigekhez
szirnolhat6ak el.

Nem szirnolhat6k el tov6bbd az aldbbi kdltsdgek, kiadasok:

. a pirlyizati kiirdsban szerepl6 tevikenysdgekhez kdzvetlentil nem kapcsol6d6

ktiltsdgek;
r p6ly6zatok meginisdnak kdltsegei felmeriildsi idtipontj6t6l fiiggetlentil;
. termdszetbenifiszz4j6rulAsok;
o forg6eszkdz, fogyaszt6si cikkek, kdszletek beszerzdse;
o devizadw6ltisi jutal6kok 6s vesaesdgek;
o visszaigdnyelhetd, vagy nem kedvezrn6nyezettet terhel6 ad6k;
o birs6gok, kdtbdrek 6s perkiilts6gek;
o ad6ss6gszolg6latteljesitdse;
. hitel-,kdlcstint6ketdrlesztise.
o g6pj6rmiivrisirl6s;
o utazisi 6s szill6skolts6g, ell6tis, napidij;
o €rtdkcstikken6s;
o doluinyri.ru, szeszes ital;
r mtkddisi kdltsegek;
o reprezenteci6;
o jutalom,tiszteletdij.

A pAlyhzzti kiirdsban meghirdetett is T6mogatott eltal el6mi kivrint ds megpilyiuntt
cdlfeladatokt6l, ezen beliil a r6szletes p6nziigyi tervben leirt 6s v6llalt konkr6t eszkdzdk

beszerz{sdt6l 6s programok megvalosit6srlt6l Tii.mogatott nem t6rhet el. A piiy{zati tirnogatds
a palylzati dokumentrlci6ban konkrdtan igdnyelt programok megval6siuisiira fordithat6.

3. Az tinr6sz m6rt6ke

A palyiuzt benyrijtrisri.hoz <inr6sz nem sztiksdges. Amennyiben pri{yriz6 6nr6szt v6llal, annak

igazolaisrira a kdvetkez6k szerint kell eljamia. Onresznek szdrr,il az egydb forrisb6l a projekt

.a.ffi
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Soidt erd ipazoldsa
Phly{z6i 6nr6szkdnt nem fogadhat6 el termdszetbeni hozzAjerdis.

A saj6t fonas az al6bbi elemekb6l riLllhat 6s rendelkez6sre alliisa az alibbi m6don igazolhat6:

Amennyiben a sajdt er6 igazolasa tdbb elemb6l rill, rigy a bankszirnlakivonatoknak, a
bankbetdtnek €slvagy a p6lyria6 nev6re sz6l6 drtikpapirszi.rnla-kivonatnak is ugyanarra a
d6tumra kell vonatkoznia.

Sajdt forris tipusa Igazolis m6dja
SzArnlap€ru A forrds igazol6sira kizdr6lag a pilyiai

nevdre ki6llitott, 30 napnril nem r6gebbi
bankszamlakivonat vagy banki igazolis
fogadhat6 el. Amennyiben a p5,lyhz6 a
szdmlapenz rendelkezesre ri.llAMt t6bb
bankszamlakivonattal, vagy banki igazolassal
kivrinja igazolni egy hitelint6zetndl vezetett
tdbb szamldr6l, vagy tdbb hitelintCzetndl
vezetett sz6mlakr6l, a becsatolt
dokumentumoknak ugyanarra a napra
vonatkoz6 egyenleget kell tartalmaznia.

Bankbetdt

A piiyia6 nevdre sz6l6 drt6kpapir A pity6z6 nev6re ki6llitott, 30 napnifl nem
rdgebbi 6rt6kpapir szdmlakivonat vagy banki
igazolds. Amennyiben a pily{zi az
6rtdkpapir rendelkez6sre 6lhs6t tdbb
szirnlakivonattal vagy banki igazolassal
kiv6nja igazolni egy hitelint6zetndl vezetett
tdbb szitnl6r6l, vagy tdbb hitelint6zetndl
vezelgtl szimldLkr6l, a becsatolt
dokumentumoknak ugyanara a napra
vonatkoz6 egyenleget kell tartalmaznia

Bankhitel Hitelszerz6d6s
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megval6sitrisrira kapott trl.rnogatris is. Amennyiben a Trirnogatott dnrdszt is biaosit, rigy
egyben k6telezettsiget vdllal arra, hogy a p6ly6zati dokumentilci6ban megiel<ilt Snrdsz
megl6t6t ds egyidejri piirhuzamos felhasznalastit a trimogatasi dsszegre vonatkoz6 szabalyok
szerint igazolja.

30 napn6l nem rCgebbi, a szirmlavezet6
hitelintdzet 6ltal kiadott igazol6s a bankbet6t
dsszegdnil 6s annak meglCtdr6l. Amennyiben
a pilyiud bankbetit rendelkezdsre 6llis6t
tdbb banki igazol6ssal kivinja igazold egy
hitelint6zetndl vezetett tdbb szirnl6r6l, vagy
tdbb hitelintdzetndl vezetett szimli&r61, a
becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a
napra vonatkoz6 egyenleget kell
tartalmaznia,



4. A finanszirozis m6dja 6s a timogatis foly6sitisa

A tdmogat6s foly6sitrisa egy dsszegben el6finanszirozas form6j6ban t6rt6nik. A trirnogaxis
foly6sitris6ra mindket fdl altal aliirt 6s elfogadott trimogatrisi szerz6d6s keretei kdzdtt van
lehet<is6g.

5. A t{mogatis felhaszndlisa 6s az elszdmoldssal kapcsolatos szaba yok

5.1. A felhivds keret6ben kizirolag a kedvezm6nyezett nevere 6s cim6re kirillitott, a
trimogatrisi id6szakban keletkezett, a t6rnogatas felhasmdldsdt igazol6 szamviteli bizonylatok
szamolhat6k el. Nem szirnolhat6 el az olyan trimogatrisi id6szakban felmertilt kdlts6g,
melynek pdnziigyi teljesitdse nem tt rt6nt meg az elszirnokisi id6szak vig6ig.

5.2. A kedvennenyezetl a tdmogatiis valamint az dnrdsz felhaszn6lds6r6l a t6mogarisi
szerz6dds ds a gazddlkodrisukra vonatkoz6 el<iirrisok szerint kdteles szimot adni szakmai
beszlmol6 6s p6nziigyi elsz6molas keretdben. A szakmai beszamol6 a prlly6zatban v6llalt
feladatok megval6sulas6t mutatja be. A pdnziigyi elszamolas ds szakmai beszimol6 csak
egyiittesen tekinthet6 beszi.rnol6nak. Valamely rdsz hianya, a beszimol6ban taldlt hiba vagy
hirinyossrig esetdn a tamogataskdzvetitd egy alkalommal hianyp6tl66t ktild a hidnyoss6g
p6tliisiira vonatkoz6an.

5.3. A pdnziigl elszirnolis keretdben a kedvezm6nyezettnek a t6mogauisi szerz6ddsben

megieldlt idoszakban megval6sult gazdasAgi esem6nyek ktiltsdgeit igazol6 szimviteli
bizonylatokat (szimla, teljesitisigazolas, megrendel6, szerz<idds) 6s azok pinztigyi teljesit6sdt
(bankkivonat, p5rzlArbizonylat) igazol6 bizonylatokat a szlrnladsszesit6 mell6klettel egyiitt
kell benyuj tania.

5.4. A trimogataskdzvetit6nek jog6ban 6ll a uimogatasi id<iszak alall 6s az elszimolasi
hat6rid6t6l szimitott 3 6vig a uirnogatiis felhaszndLlas6t ellen<irizni. Ennek €rdek6ben a
pitlyitzzttal kapcsolatos minden szerztiddst, szirnlet, bizonylatot 6s mas okiratot az elszlmokls
j6vdhagy6sdt6l szimitott 3 6vig a kedvezmenyezett kdteles meg6rimi 6s lehet6v6 tenni, hogy
az ellenlrzssre jogosult szervezet azokba betekintsen.

5.5. A penziigyi elszirnoLishoz a tiimogat6s felhasznri'LiMt igazol6 szimviteli Cs kifizet6st
igazol6 bizonylat hitelesitett mrlsolatrit melldkelni kell. A ktiltsdgek felmeriilds6t igazol6,
eredeti sz6mviteli bizonylatokat - abban az esetben is, ha az elszirnokishoz nem kell
mellikelni - kedvean6nyezett kdteles ziraddkkal ell6tni, amelyben jelemie kell, hogy a

szimviteli bizonylaton szerepl<i 6sszegb6l mennyit sziirnolt el a szerz6d6sszimmal
hivatkozott tri.rnogatrisi szerz&d|s terhdre. A zitradik sz}vege ,,...Ft a HM HIM ....sziirnri
timogatiisa terhere keriilt elszirnoldsra". A szimladsszesit6n feltiintetett adatok val6disdg6t,
az eredeti bizonylatokkal val6 egyez<is6g6t 6s az eredeti bizonylatok el6irt ziraddkolds6nak
megttirtdnt6t ktinywizsg6l6nak nem kell igazolnia.
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5.6. Amennyiben a p6lyitz6 a neki megit6lt ds 6{tala elkiildnitetten kezelt tiimogakisi dsszeget
eg6sz6ben vagy r6szben a meghatilrozott hat,irid6ig nem haszn6lta fel, tehet nem forditotta a
pilyitzlflban megieldlt cllokra, aza" a piiyiaati cdl eg6szben vagy rdszben meghiusult,
pAlyr26 kdteles az elsz6molisi hatriridd lejrirt6t kdvet6 nyolc banki napon beliil a Tri.rnogat6
banksziml6jrira visszautalni az elszirnol6s hatriridej6ig fel nem haszniilt tri,rnogatrisi dsszeget.



5.7. A megp{lyiuott cdlfeladat(ok) befejez6s6nek hatirideje: tamogatrisi szerzridds szerint A
feladatok elvdgz6sdhez kapcsol6d6 elszlrnokis hatirideje: timogatasi szerz6d6s szerint,
legfeljebb a trimogatrlsi id6szak lezrirt6t kdvetri 30 naptiiri nap.

5.8. A Kedvezm6nyezett ktilts6gvetdsdnek a t6mogatasi c6l teljes - valamennyi bevdteli
forrast 6s kiadrist felttintet6 - kdlts6gvet6s6t tartalmaznia kell. A Kedvezmdnyezett -
amennyiben a tdmogatasi cdl megval6sitriset nem veszilyerte1i - kdlts6gtervben
meghatrirozo$ egyes kdltsdgtdtelek kdzdtt a trimogatiis 10%-anak megfelel6 m6rt6kti
6tcsoportositast hajthat v6gre. A l0Yo-ot meghalad6 mdrt6kii 6tcsoportositriLshoz Tdmogat6
irisbeli engedilye sztiksdges.

6. A pilydzat lezlifitsa

A tamogatott p lyiuati c6l szerz6d6s szerinti megval6sulas6t ktivet6en, a megval6sitasrir6l
sz6l6 szakmai beszimol6, tovdbb6 a program teljes ktiltsdgvetdsdnek elszimokisrir6l k6szitett
pdnztigyi elszamoLis elfogadrisa ut6n keriil sor a p6lyrizat lezitrAsira.

7. Iratbetekint6s

A pityiatalis soriin keletkezett iratokba val6 betekintds az informrici6s dnrendelkez6si jogr6l
6s az informrici6szabads6gr6l sz6l6 201 1.6vi CXII. tdrviny, valamint a kdzpenzekb6l nytjtott
t6mogat6sok ailathat6srlg6r6l szbl6 2007.6vi CLX)Oil. tdrv6ny szabalyai alapjan lehetsdges.
Az eljriras sonin keletkezett iratok ffjszabaly szerint nyilvenosak, igy az adatot ig6nyl6 azokba
betekinthet, arr6l masolatot k6szithet, kivonatot kirhet az al6bbi kivdtelek
figyelembevdteldvel.

Nem teljesithet6 az adatszolgAltatris az al6bbi esetekben:

. szemdlyes adat, kiil6nleges adat (ide nem 6rtve az 6rintett szemdly kirekndt);

. iizleti titok;

. min6sitett adat;
o d6ntds megh ozatalitt megel6z6en ddnt6s megal apozitsitt szolgal6 adatok tekintet6ben;
. tov6bbii, ha a kdzdrdekii adatok nyilv6noss6g6hoz val6 jogot - az adatfaltil<

meghatrirozisrival - tdrvdny honv6delmi, nemzetbiztonsrigi, btiniilddz6si vagy
biinmegel6zdsi, kdzponti pdnziigyi vagy devizapolitikai 6rdekb6l, bir6sdgi vagy
kiizigazgatrisi hat6srigi eljrirasra, szellemi nrlajdonhoz fiiz6d6 jogra tekintettel
kotl tozza.
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2. melliklet

Hadisirok (Budapest F6vdros XVl. Keriilet)

A) A Rekosszentmihilyi temet6ben, az 6nkorm5nyzat tulaidoniban iill6, 113257 hrsz.

teraileten tal6lhat6 l. viliighSbor(s hadisirok

Sorszim N6v

1 Ridacs Jinos
2 Augusztin Gytirgy

ifj. Szalay J6zsef
4 Sdndor Jdnos

5 Farkas Zsigmond
5 Cs6ka lstvin
7 Alf6ldi Jlnos
8 Kozarik Andris
9 Pillmayer Niindor

Weich J6zsef
11. Givizer i6zsef
t2 Lengyel 86la
13. Palk6 Jiinos
t4. Boka Jdzsef

15. SzabadiJ6zsef
16. Fecske J6zsef

!7
Kolompiir J6zsef

19 vit6z Kariicsfalvi J6zsef
20. Schmidt Lajos

27. Hinghofer Szalkay Kiiroly - sireml6k, kripta
22. Horviith lgniic
B) A Rikosszentmihiilyi temet6ben, az 6nkorm6nyzat tulaidonSban iill6, 113257 hrsz.

teriileten talilhat6 ll. viliighiiborf s hadisirok

23. Bonnyai Ndndor
24 Turidn lstviin
25 Reisch lsWiin

26. lvancsics Dezs6

27. Horvirth Gyttrgy
28. 86hm Jen6
29. ifj. Nemes K6roly

30. Gall Ambrus
31. ifj. lndesz Jiinos
32. Schubert Kiiroly
33. ifj. Ralner Lajos

34 Belinszky Jiinos
C) A RikosszentmihSlyi temetdben, a Budapesti Zsid6 Hitk6zs6g tulaidonSban 5116 U3258

hrsz. ter0leten talClhat6 l. vilSghdborris hadisirok
36. Janovicz Armin
37. Grad Armin
D) Az Evang6likus Egyhaz tulajdon6ban l6v6 temet6ben (CinkotSn) tal:ilhat6 I viliighiiborfs

hadisir
38. Szab6 P6l

3.

10.

T6th J6zsef

18.
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Az l. vilaShiibonis hadi sirok a Rekosszentmihilyi temet6ben (2017. november 29.)

Ridacs Jdnos

Augusztin Gyorgy
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Sdndor Jdnos

2

ifl. Szalay J6zsef



Farkas Zsigmond
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Alf6ldiJ:inos

Kozarik Andrds

4



Pillmayer Ndndor

Weich J6zsef
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Givizer J6zsef

Len8yel B6la

6



Pa lk6 J.inos

Boka J6zsef

7



SzabadiJ6zsef

Fecske J6zsef

8



T6th J6zsef

Kolompiir(?) J6zsef

9
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vit6z Ka16csfalvi J6zsef

Schmidt Lajos
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Horviith lgniic

11

Hinghofer Szalkay L6sz16
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