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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2014. április 24-i ülésére 

 

Tárgy: Javaslat első világháború történelmi 
emlékeit őrző emlékmű rendbetételére, re-
noválására, helyreállítására kiírt pályázatra 
való jelentkezés jóváhagyása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Közép- és Kelet-európai Történelmi és Társadalom Kutatásért Közalapítvány pályázatot írt ki 
az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű rendbetételére, renoválására, helyreállí-
tására. A pályázaton civil szervezetek is pályázhatnak. A pályázati felhívás szerint a pályázat 
benyújtását – civil szervezet esetén is – az önkormányzat képviselő-testületének támogatnia 
kell. 

Az Újpesti Torna Egylet klubigazgatója levélben kereste meg az Önkormányzatot, melyben elő-
adta, hogy az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjével előzetesen egyeztetve arra az elha-
tározásra jutottak, hogy az UTE Megyeri úti Stadionjában lévő I. világháborús emléktábla felújí-
tására pályázatot szeretnének benyújtani a Közalapítványhoz. 

A pályázati felhívás szerint a támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, a támogatás 
módja: előfinanszírozás. 

A pályázati felhívás szerint a pályázónak a benyújtandó dokumentációhoz csatolnia szükséges 
a pályázat jóváhagyásáról szóló testületi döntés hiteles másolatát. 

 

Fentiek alapján javaslom az UTE pályázaton való részvételéhez a Tisztelt Képviselő-testület 
jóváhagyását. 

 

Határozati javaslat: 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. az Újpesti Torna Egylet (1044 Budapest, Megyeri út 13. szám alatti) Stadionjában lévő I. 
világháborús emléktábla felújítását támogatja. 

2. Jóváhagyja az UTE – nak a Közép- és Kelet-európai Történelmi és Társadalom Kutatá-
sért Közalapítványnak az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbe-
tételére, renoválására, helyreállítására kiírt pályázaton való indulását. 
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Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
 

A határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. 
 

Az előterjesztést készítette: dr. Reinegger Enikő (jegyzői referens) 
 
Budapest, 2014. április 24. 

 

 

 

 

Wintermantel Zsolt 


