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A tárgyalandó témakör tárgya: 
Az őrbottyáni temet őben található Kvassay-sírkert felújításának támogat ása 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kvassay Jenő iránt érzett tisztelete jeléül, az Országos Vízügyi Főigazgatóság Emlékbizottságot 
hozott létre, amely célul tűzte ki az őrbottyáni temetőben található Kvassay-sírkert közadakozás útján 
történő felújítását. A felújított sírkertet Kvassay Jenő születésének 165. évfordulója alkalmából 2015. 
június 5-én tartandó ünnepségen kívánják felavatni. 

Kvassay Jenő (1850 – 1919) vízmérnök, a magyar vízügyi szolgálat jelentős alakja. A pesti 
műegyetemen gépészmérnöki tanulmányokat, a Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémián, 
majd Párizsban a École des Ponts et Chaussées-on mezőgazdasági és vízépítési tanulmányokat 
folytatott. 1878-ban kinevezték kultúrmérnöknek, és megbízást kapott a földmívelésügyi tárcán belül 
az általa javasolt mezőgazdasági–vízügyi szolgálat, a Kultúrmérnöki Intézmény megszervezésére, 
amelynek 1880-ban vezetőjévé nevezték ki. 1891-ben a vízügyi igazgatás egységes irányításának 
szerveként létrehozott Országos Vízépítési és Talajjavítási Hivatal (1899-től Országos Vízépítési 
Igazgatóság) vezetője lett, és onnan vonult nyugállományba 1918-ban. Kvassay nevéhez fűződik a 
vízjogi törvény megalkotása (1885:XXIII. tc.), valamint az Országos Halászati Felügyelőség és a 
Közegészségügyi Mérnöki Szolgálat megszervezése. Vízgazdálkodási, folyószabályozási és 
mezőgazdasági vízépítési szakirodalmi munkássága is jelentős. Közel három évtizeden át a magyar 
vízügyi szolgálat legfőbb irányítójaként működve új korszakot teremtett a magyar vízépítés 
történetében. Budapesten hunyt el 1919. június 6-án. Végső nyughelye Őrbottyánban van. Kvassay 
Jenő neve fémjelzi a magyar vízügyi ágazat 2014-2020 évek közötti fejlesztéseit tartalmazó tervet, 
amely meghatározó jelentőségű a vízügyi szolgálat jövőjét illetően. 

Az Emlékbizottság a Kvassay-sírkert felújítására közadakozást indított el. A közadakozással 
kapcsolatos dokumentumokat, közte az adományozók nevét a Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi 
Múzeumban helyezi el. A sírkert felújítás költségeit esetlegesen meghaladó adományokat az 
Emlékbizottság a 165. évforduló méltó megünneplésére, a Kvassay-család emlékének ápolására 
kívánja fordítani. Az adományokat a „Kvassay Alapítvány” 66000035-11097277 számú elkülönített 
számlájára lehet utalni. 

Az Emlékbizottság ülésén elhangzottak alapján, javaslom, hogy önkormányzatunk -  tekintettel arra, 
hogy a sírkert településünkön található és az idei évforduló ünnepségsorozatának legnagyobb ren-
dezvénye is nálunk kerül majd megrendezésre – ha jelképes összeggel is, de járuljon hozzá a sírkert 
felújításához.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és döntsön a 
határozati javaslatban foglaltakról. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelete 
Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 

 



4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

Támogatás esetén a fedezetet az önkormányzat 2015. évi költségvetésben biztosítani kell. 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság vélemény e:   

6. HATÁROZATI JAVASLAT  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…../2015. (IV. 29.) számú határozata a  
Kvassay-sírkert felújításának támogatásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kvassay sírkert felújítá-
sához 100.000 Ft támogatást biztosít az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általános tarta-
lék terhére. 

Őrbottyán, 2015. április 16. 

 
 

HATÁROZAT 
 

A képvisel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 99/2015. (IV. 29.) számú határozata a  
Kvassay-sírkert felújításának támogatásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kvassay sírkert felújítá-
sához 100.000 Ft pénzbeli támogatást biztosít a beruházási keret terhére, valamint 80 m2 térburkoló 
kő formájában természetbeni támogatást biztosít. 

Határid ő:   2015. május 15. 
Felelős:    polgármester 
Végrehajtást végzi:   Pénzügyi iroda 

 


