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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. szeptember 13-ai
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez

118/2012.(IX.13.) sz. önk.hat.

A szovjet katonai emlékmű helyreállításáról és
áthelyezéséről

119/2012.(IX.13.) sz. önk.hat.

A
201/2011.(IX.30.)
módosításáról

számú

határozat

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. szeptember 13-ai
rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán, Burján Attila János, Ficsor Dénes, Herman József, Nagy
József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester képviselők, Buzás Istvánné
dr. jegyző, Molnár Barna intézményvezető
Tatár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy 8 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Burján Attila képviselőt jelöli ki.
Napirendek előtt:
Papp Róbert: A lakosoktól jelzés érkezett, hogy a víztorony mögötti részen és a Kilián úton
kóbor kutyák vannak, amelyek megtámadják az iskolába igyekvő gyerekeket.
Tatár László polgármester: Eddig a csonkatornyi temető környékéről érkezett hasonló
jelzés, de megvizsgáljuk az említett területet is és próbáljuk megoldani a problémát.
Nagy József: Az oltópuskát mikortól használhatják?
Tatár László polgármester: Az engedélyek beszerzése folyamatban van.
Papp Róbert: Az 1. napirendi ponttal kapcsolatban bejelentést szeretne tenni. A szovjet
emlékmű lerombolásáról sok mindent beszélnek az emberek, ami mélyen megdöbbentette.
Nyilatkozik, hogy sem ő, sem a Jobbik Magyarországért Helyi Szervezet, sem a Szebb
Jövőért Mozgalom nem érintett az ügyben, elítéli a cselekményt, gyáva, alattomos
vandalizmusnak tartja és visszautasítja a vádakat. Rágalmazó leveleket, e-mail-eket kapott, e
miatt a rendőrségen feljelentést tett ismeretlen tettes ellen becsületsértés, rágalmazás miatt.
Ficsor Dénes: Javasolja, hogy a két napirendet együtt tárgyalják, mert szorosan
összefüggenek.
A képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a javaslattal.
1.) napirend: A Szent Imre téren lévő szovjet katonák emlékművének áthelyezéséről
2.) napirend:
Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselőtestülete
201/2011.(IX.30.) sz. önkormányzati határozatának módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán: Ha a szovjet emlékmű helyreállításáról beszélünk, akkor nincs értelme
az 1956-os emlékmű állításának.
Tatár László polgármester: Felhívta a figyelmet a határozati javaslatra, amely több
alternatívát tartalmaz.
Ficsor Dénes: A törvények betartásával és tisztességesen kell eljárni. Átgondolta az
emlékművek jelenlegi helyét, a piac mögötti részen az I. világháborús emlékmű van és a

hozzákapcsolódó trianoni emlékmű, amely összefügg, hiszen annak következménye. Az
Orczy Anna Általános Iskolával szemben van a II. világháborús emlékmű. Véleménye szerint
a parkban az 1848-as emlékmű mellett elférne az 1956-os forradalom és szabadságharc
emlékműve is, tehát függetlenül a szovjet emlékmű áthelyezésétől, illetve helyreállításától,
október 23-ára elkészülhetne. Magyarországot kötelezik arra, hogy a szovjet katonák
emlékművét folyamatosan rendben tartsák, ezzel egyet is ért, hiszen mi is felháborodnánk, ha
más országban magyaroknak állított emlékművet nem gondoznák.
Nagy József: Emlékezete szerint Herman József képviselő mondta azt, hogy hagyjuk az
emlékművet olyan állapotban, ahogy van. A szovjet emlékmű lerombolásáról nem tudott,
mivel nem frekventált helyen van, nem lehet észrevenni. E miatt az 56-os emlékmű helyét át
kellene gondolni, egyetért Ficsor Dénes javaslatával.
Dr. Bognár Zoltán: Behatárolható lenne az a kör, akik az emlékművet lerombolták. Az
előterjesztés 3 alternatívát tartalmaz, vázrajzot pedig csak egyről kaptunk. Mi is
felháborodunk, ha bárhol a világon a magyarok emlékművét nem megfelelően ápolják, így
nekünk is méltóan gondoskodni kell az itt elesettek emlékművéről.
Papp Róbert: Más önkormányzatok az áthelyezést már megtették a rendszerváltáskor,
például Törökszentmiklós, Karcag, Kisújszállás. A Jegyző Asszony az előterjesztés első
részében hivatkozik arra, hogy a szovjet katonasírokról való gondoskodás az önkormányzat
feladata, de ez emlékmű és nem katonasír. Elmondja, hogy az 1848-as emlékművet szerették
volna felújítani, tájékoztatásuk szerint csak az eredeti állapot visszaállításával lehet a felújítást
elvégezni, ennek a dokumentációja azonban nem áll rendelkezésre. A szovjet katonák
emlékművéről van egy régebbi fényképe, ha ennek megfelelően állítanák helyre, akkor
törvénysértő lenne, mert a vörös csillag is látható a képen. Módosításként indítványozza, hogy
a szovjet katonák emlékművének középső részén lévő emléktáblát helyezzék ki a temetőben
vagy közterületen egy állványon és ne újítsák fel az emlékművet.
Ficsor Dénes: Aki a megoldáson gondolkodik, az nem akarja, hogy az emlékmű áthelyezése
miatt az országok között konfliktus legyen. A mai ülésen a képviselők döntsenek az 1956-os
emlékmű felépítéséről, és arról, hogy polgármester úr az oroszok és ukránok állásfoglalása
alapján újabb határozati javaslatot terjesszen a testület elé.
Dr. Bognár Zoltán: Nem csak a hadisírok, hanem a háborúban elesett katonák és polgári
áldozatok emlékének megőrzéséről és megörökítéséről szól a megállapodás.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Az 1947. évi XIX. tv. a szovjet katonai emlékművek és hősi
temetők kegyeleti gondozásáról szól. A 2. § szerint: Minden község (város) köteles a területén
lévő szovjet-orosz katonai emlékművet, hősi temetőt költségvetésének terhére gondozott
állapotban tartani. 4. §. szerint: ”A jelen törvény kihirdetése napján lép hatályba,
végrehajtásáról - a honvédelemért felelős miniszterrel és az egészségügyért felelős
miniszterrel egyetértésben - a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter
gondoskodik.”
A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint alkalmazni kell a hazánkban lévő II.
világháborús szovjet katonasírok, emlékművek helyzetét rendező jogszabályokat:
- 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 Moszkvában, 1995.
március 6-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről,

- 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 Kijevben aláírt Megállapodás kihirdetéséről.
A 104/1996.(VII.16.) Kormányrendelet 2. cikk 4. pontja tartalmazza: „A Felek biztosítják a
Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció területén levő, orosz, illetve magyar
katonai temetkezési helyek, beleértve az emlékművek és más kegyeleti létesítmények
védelmét és korlátlan időre szóló megőrzésük jogát.”
Egy pártbizottságon készült anyagból: 1957. április 4-én T. Nagy Mihály bácsi ünnepi
megemlékezését tartja a fényképen. 1945. október 25-én a nemzeti bizottság helyi testülete
úgy határozott, hogy emléket állít a szovjet hősöknek. Ennek kapcsán három helyen emeltek
emlékművet. 1965-ben a párt és helyi vezetés úgy határozott, hogy a három emlékművet
eredeti formájában, méretben méltó helyen állítja fel.
A helyi értékvédelmi rendeletben a testület fénykép alapján az eredeti állapotban fogadta el és
ebben az állapotban kell megőrizni. Ha valaki hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy nem ez
az eredeti állapot, akkor módosítani lehet a rendeletet.
Dr. Bognár Zoltán: Ez az emlékhely szerepel a Honvédelmi Minisztérium Katonai
Hagyományőrző és Hadisírgondozó Osztály által vezetett nyilvántartásban, ezért a
Megállapodásban foglaltak szerint az emlékművet korlátlan ideig meg kell őrizni. A
Megállapodást nem bírálhatjuk felül.
Herman József: Az 1956-os emlékmű tervezésekor még nem rongálták meg a szovjet
katonák emlékművét. Polgármester úrral keresték azt a helyet, amely a legmegfelelőbb lenne
az emlékműnek, nem akartak fákat, illetve egy cserjét sem kivágni. Az 1848-as emlékmű
melletti helyet kicsinek találták, mert megemlékezéskor a résztvevők a járdát veszik igénybe.
A szovjet katonák emlékművének megrongálása miatt felvetődött annak a lehetősége, hogy
áthelyezik azt a felújításkor és sövényt használva elválasztóként oda kerülne az 1956-os
emlékmű is.
Burján Attila: Nem ért egyet azzal, hogy a szovjet emlékművet lebontsák és a temetőbe
áthelyezzék, mert akik időnként felkeresték, hiányolni fogják. Azzal viszont egyetért, hogy 56 méterrel arrébb kerüljön a felújítás során.
Szatlóczki Edit: Nem tartja szerencsésnek, hogy az előterjesztésben együtt kezelik a szovjet
katonák emlékművének felújítását, áthelyezését és az 1956-os emlékmű felállítását, mellé
helyezését. Egyetért Ficsor Dénes képviselővel, a balesetveszélyt meg kell szüntetni, valamint
október 23-ára el kell készíteni az 1956-os emlékművet. A testületi ülés ne arról szóljon, hogy
órákig vitatkoznak a képviselők, hiszen a történelmet mindenki a saját szempontjai szerint
értelmezi és vérmérséklete szerint mondja el véleményét.
Papp Róbert: Ha az 1956-os emlékmű az 1848-as emlékmű mellé kerül felállításra, csak arra
ügyeljenek, hogy nehogy elvegye a teret és ne kerüljön háttérbe az 1848-as emlékmű.
Tatár László polgármester: A szovjet katonák emlékművének megrongálásáról fénykép
készült, a testület döntésével együtt megkeressük a nagykövetséget és vállaljuk az emlékmű
helyreállítását. A tervek szerint az 1956-os emlékmű kb. 50 m2 alapterületen fog
elhelyezkedni. Szeretné, ha egy ütemben készülne el a szovjet katonák és az 1956-os

forradalom emlékműve. Javasolja, hogy menjenek ki a helyszínre és nézzék meg hova kerülne
az emlékmű.
A helyszín megtekintése után folytatódik az ülés.
Tatár László
javaslatában.

polgármester:

Módosítást

javasol

mindkét

előterjesztés

határozati

Az 1. napirend határozati javaslatának 1. és 2. pontja törlésre kerül a 3. pont sorszám nélkül
az alábbira módosul:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert a
fegyverneki Szent Imre téren lévő, balesetveszélyesen megrongált szovjet katonai
emlékműnél a megrongálás után megmaradt és statikailag szilárd, beépíthető részek
felhasználásával történő újraépítése ügyében 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 nagykövetségnél történő eljárásra.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a
módosításokkal és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
118/2012.(IX.13.) sz.

önkormányzati határozat:

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:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert
a fegyverneki Szent Imre téren lévő, balesetveszélyesen megrongált szovjet katonai
emlékműnél a megrongálás után megmaradt és statikailag szilárd, beépíthető részek
felhasználásával történő újraépítése ügyében 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 nagykövetségnél történő
eljárásra.
Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

A 2. napirend határozati javaslatának 3. pontja az alábbi szövegre módosuljon:
Az 1956. október 23-i forradalom 56. évfordulójára – 2012. október 23-ára – felállítandó
emlékmű helye: Fegyvernek Szent Imre téren az 1848-as emlékmű melletti, a közúttal
közvetlen kapcsolatban lévő terület.
A határozati javaslat 6. pontja az alábbi szövegre módosuljon:
A költségek fedezete: A 2012. évi költségvetés terhére.
A képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a módosításokkal és 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadják el:
119/2012.(IX.13.) sz.

önkormányzati határozat:

A 201/2011.(IX.30.) számú határozat módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 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 az 1848-as emlékmű
melletti, a közúttal közvetlen kapcsolatban lévő terület.
4.) Az emlékmű építtetője: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
5.) Az emlékmű felállításának költsége: 300.000,- Ft.
6.) A költségek fedezete: a 2012. évi költségvetés terhére.
7.) Az előirányzat módosítást a 2012. évi szeptemberi költségvetés módosításakor át kell
vezetni.
E határozatról értesülnek:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Tatár László polgármester megköszöni a részvételt és 17,20 órakor az ülést bezárja.
Kmft.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

(: Burján Attila :)
Jkv. hitelesítő

