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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2016. február 18-i ülésére  

a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt 

KKETTKK-56P-04 jelű „Sinkovits Imre” pályázat benyújtásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 

(továbbiakban: a Közalapítvány) mint támogató Magyarország Kormányának az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozata 

keretében és az 1956-os Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdet az antikommunista 

forradalmat és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak 

emléket állító évfordulós kulturális és tudományos programok, rendezvények, művészeti 

tevékenységek támogatására. 

 

A pályázat célja, hogy előmozdítsa az 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató, 

továbbá a magyar antikommunista hősökre emlékező kulturális és tudományos programok, 

rendezvények, továbbá előadó-művészeti programok szervezését azzal a céllal, hogy 

hozzájáruljanak a társadalmi emlékezet ébren tartáshoz, valamint a közös értékeken, múlton 

és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez. 

 

Jelen pályázat keretében a forradalomra és a szabadságharcra emlékező rendezvények 

megvalósítására pályáznánk, a pályázat keretén belül rendhagyó irodalomórák, filmvetítések, 

emlékműsor, előadások kerülnének megtartásra október hónapban. 

 

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 

2016. március 1. – 2017. április 30. 

 

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 3.000.000 Ft, amely összegre támogatási 

igényünket benyújtanánk. Önerőre nincs szükség. 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

A támogatás módja: előfinanszírozás. 

 

A pályázat benyújtásának feltétele a pályázat képviselő-testület általi jóváhagyása. 
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Határozati javaslat 

 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a 

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt 

KKETTKK-56P-04 jelű „Sinkovits Imre” pályázat benyújtását jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Marcali Város Önkormányzatának polgármesterét a 

szükséges intézkedések megtételére.   

 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

Marcali, 2016. február 11. 

 

 

Dr. Sütő László sk. 

polgármester 


