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E L Ő T E R J E SZ T É S
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2012. szeptember 13-i
rendkívüli ülésére a Szent Imre téren lévő szovjet katonák emlékművének áthelyezéséről
Tisztelt Képviselő Testület!
Fegyvernek Nagyközségben a Szent Imre téren elhelyezett szovjet katonai emlékművet
ismeretlen tettesek olyan mértékben rongálták meg 2012. augusztus végén, hogy az részben
baleset, részben életveszélyessé vált. Az eset kapcsán 2012. augusztus 28-án a Polgármesteri
Hivatal feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen tettesek ellen.
A Honvédelmi Minisztériumból e-mail-on a Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatott levél szerint
ez az emlékhely szerepel a Honvédelmi Minisztérium Katonai Hagyományőrző és
Hadisírgondozó Osztály által vezetett nyilvántartásban, ezért alkalmazni kell a hazánkban
lévő II. világháborús szovjet katonasírok, emlékművek helyzetét rendező jogszabályokat:
 a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a
háborúban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint
sírjaik jogi helyzetéről szóló 1995. március 6-án kötött Megállapodás (104/1996.
(VII.16.) Kormányrendelet),
 a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a háborúban elesett
katonák és polgári áldozatok emlékhelyeinek megőrzéséről és megörökítéséről,
valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, 1996. november 16-án aláírt Megállapodás
(216/1998. (XII.30) kormányrendelet) szabályozza.
A szovjet katonai emlékművek és hősi temetők kegyeleti gondozásáról szóló 1947. évi XIX.
törvény értelmében a II. világháborús szovjet katonasírokról való gondoskodás az
önkormányzat feladata saját költségére.
A fentiekre tekintettel az emlékmű helyreállítása és gondozása az Önkormányzat feladata,
melyet a bekövetkezett balesetveszély miatt sürgősen meg kell oldani.
Mivel az Önkormányzat szűkös anyagi forrással rendelkezik, a helyreállítás során a
megmaradt és szerkezetileg ép részeket felhasználva javasolt az építményt újra állítani.
Az emlékművet a jelenlegi hely közvetlen közelében, a Szent Imre tér szakiskola felőli
részén, a szakiskola és az iskola kerítésével párhuzamosan futó zöld sövény által lehatárolt
területen kerülhet elhelyezésre.
Első alkalommal 1945-ben három helyen állítottak emléket a szovjet katonáknak, majd 1965ben a három emlékművet egybeépítve alakult ki a mai emlékhely. Mivel a történelem során a
létesítmény megjelenése és helye az eredetihez képest megváltozott, a jelenleg javasolt
újraépítés és annak helye reményeink szerint nem sérti a hagyományt, tiszteletben tartja azok
érzését, akiknek fontos történelmünk ezen időszakára emlékezni.
Mindezek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

……/2012.(IX.13.) sz.

határozati javaslat:

A szovjet katonai emlékmű helyreállításáról és áthelyezéséről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek.
b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki Szent Imre téren
lévő, balesetveszélyesen megrongált szovjet katonai emlékművet a megrongálás
után megmaradt és statikailag szilárd, beépíthető részek felhasználásával
újraépítteti a Szent Imre tér mellett lévő szakiskola és annak kerítésével
párhuzamos zöld sövény közötti területen.
2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a szovjet katonai emlékmű újraállítása
költségeinek fedezetére 100.000,- Ft összegben a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény többletbevételéből.
3. Megbízza a polgármestert a feladat lebonyolításával, valamint a 104/1996.
(VII.16.) Kormányrendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi
Föderáció Kormánya között a háborúban elesett katonák és polgári áldozatok
emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló 1995. március
6-án kötött Megállapodás, és a 216/1998. (XII.30) kormányrendelet a Magyar
Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a háborúban elesett katonák
és polgári áldozatok emlékhelyeinek megőrzéséről és megörökítéséről, valamint
sírjaik jogi helyzetéről szóló, 1996. november 16-án aláírt Megállapodás
előírásainak betartása érdekében az orosz nagykövetség megkeresésével.
Fegyvernek, 2012. szeptember 4.

(:Tatár László:)
polgármester
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E L Ő T E R J E SZ T É S
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2012. szeptember 13-i rendkívüli ülésére a
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 201/2011.(IX.30.) számú határozatának
módosításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 30-i ülésén elfogadott 201/2011.
(IX.30.) sz. határozatában döntött az 1956-os forradalom 56. évfordulóján 2012. október 23-ra emlékmű
felállításáról. A határozat azonban nem döntött a felállítás helyéről, az építtetőről, annak költségeiről, valamint
arról, hogy a költségek viselésére ki vállal kötelezettséget.
Szóban érkezett javaslatok alapján az emlékű elhelyezésére a következő helyek kerültek megjelölésre:
1.

Szent Imre téren az 1848-as emlékmű meletti, a közúttal közvetlen kapcsolatban lévő terület

2.

Szent Imre téren, kerítéssel körbeépített, ingatlanok által három oldalról körülhatárolt, az
emlékezést közforgalom által kevésbé zavaró terület

3.

A Szent Imre téren a piac és a körforgalom közötti, a trianoni emlékhely mögötti zöld terület

Mindhárom javaslatot figyelembe véve, átgondolva az emlékmű helyigényét, megközelíthetőségét, az emlékezés
és elmélyülés lehetőségét, javasoljuk a Szent Imre téren a 2. pontban meghatározott terület igénybevételét.
Az emlékmű építtetője: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
Az emlékmű felállításának költségei: 300.000,- Ft
A felállítás költségeinek fedezete: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény többletbevétele
Mindezek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
………/2012.(IX.13.) sz.

határozati javaslat:

A 201/2011. (IX.30.) számú határozat módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) pontja alapján
az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 201/2011. (IX.30) számú határozatát az alábbi 3-7. pontokkal egészíti
ki :
3.

Az 1956. október 23-i forradalom 56. évfordulójára – 2012. október 23-ára – felállítandó emlékmű
helye: Fegyvernek Szent Imre téren a kerítéssel körbeépített, ingatlanok által három oldalról
körülhatárolt közterület.

4.

Az emlékmű építtetője: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata

5.

Az emlékmű felállításának költsége: 300.000,- Ft

6.

A költségek fedezete: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény többletbevétele.

7. Az előirányzat módosítást a 2012. évi szeptemberi költségvetés módosításakor át kell vezetni.

Fegyvernek, 2012. szeptember 5.
(: Tatár László :)
polgármester
E határozatról értesülnek:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

