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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata felhívást kapott a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet 

és Múzeum Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóságától.  

 

A levélben tájékoztatja az Önkormányzatot a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi 

Föderáció Kormánya között a háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének 

megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, Moszkvában, 1995. március 6-án aláírt 

Megállapodás kihirdetéséről szóló 104/1996. (VII.16.) Kormányrendeletben (továbbiakban: 

Megállapodás) foglaltakról. 

 

A Megállapodás 2. Cikk 4. pontja értelmében a Felek biztosítják Magyar Köztársaság és az 

Oroszországi Föderáció területén lévő orosz illetve magyar katonai temetkezési helyek, beleértve 

az emlékmű és más kegyeleti létesítmények védelmét és korlátlan időre szóló megőrzésük jogát. 

Az 1. Cikk szerinti fogalmi meghatározások alapján a Felek a fenntartás és ápolás tekintetében 

kötelezettséget vállalnak a katonai temetkezési helyek megőrzésének biztosítására, megfelelő 

állapotban való fenntartására és zölddel történő ellátására.  

 

A fentiekre tekintettel kérik az Önkormányzatot, hogy a kegyeleti szempontokat figyelembe véve 

gondoskodjon a temetkezési hely státuszának és integritásának megóvására különös tekintettel a 

jövőben tartandó és a temetkezési helyet is érintő közösségi célú események megtartása során. 

 

A szovjet-orosz katonai emlékművek és hősi temetők kegyeleti gondozása tárgyában meghozott 1947. 

évi XIX. törvény 2. §-a értelmében: „Minden község (város) köteles a területén lévő szovjet-orosz 

katonai emlékművet, hősi temetőt és sírokat költségvetésének terhére gondozott állapotban tartani.”  

A törvény indokolása értelmében tehát a kegyeleti gondozással járó teendőket a fekvési hely szerinti 

érdekelt város feladatkörébe utalja a jogalkotó. 

 

Az Önkormányzat részéről árajánlatokat kértünk be a hadisírok kegyeleti szempontból megfelelő 

helyreállítására és elkülönítésére. 
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Az ajánlatok az alábbiakat tartalmazzák: 

- a sírkertek parkosítása, kb. 200 m2, a talaj felújításával, talajtakaró cserjék ültetésével, vakond-

háló telepítésével, árnyéktűrő növényzet telepítésével, 

- a meglévő beton kereten gránit lap burkolat kerül elhelyezésre, a szabadon maradó beton 

felületek festésével, 2 db katonai síremlék készítése ezüst felirattal, 

- a két db sírkert láncos korláttal történő elkerítése 98 m hosszban, 900 mm magas, csúcsosan 

végződő 60*60*3 mm-es mángorolt zártszelvény oszlopokkal, enyhén belógó lánccal. Az 

oszlopok horganyzott, porfestett felületkezelést kapnak fekete színben, a lánc anyagában 

színezett szintén fekete színű. 

 

Az ajánlatokban foglalt anyagok és munkadíjak összege bruttó 8.061.000,- Ft.  

A munkák elvégzésének határideje 2022. március 31., az ajánlati kötöttség 2021. december 16-án jár 

le. 

 

A pénzügyi fedezet tekintetében még szeretnénk pályázati úton pénz szerezni a munkák elvégzésére, de 

jelenleg nincs információnk megfelelő pályázatról. 

 

Mellékelem a Honvédelmi Minisztérium levelét. 

Az előterjesztést szóbeli előterjesztésként az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság és a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is megtárgyalta. A bizottsági elnökök a képviselő-testületi ülésen 

tájékoztatást adnak a bizottsági javaslatokról. 

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára. 

 

Dunaföldvár, 2021. november 17. 

 

        Horváth Zsolt s.k. 

                                               polgármester 

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai 

Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság levelére elvégezteti a Dunaföldvár, Hősök tere, 

176 hrsz.-ú ingatlanon található orosz (szovjet) katonai temetkezési hely felújítását, 

2. a felújítási munkák elvégzéséhez szükséges bruttó 8.061.000,- Ft-ot biztosítja a város 2021. 

évi költségvetése általános tartalékának a terhére, 

3. felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére, a szükséges nyilatkozatok, 

jognyilatkozatok, valamint intézkedések megtételére.  

 

 

Határidő:  2022. március 31. 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet és 

Hadisírgondozó Igazgatósága (hadisir@hm.gov.hu) 

2. Városfejlesztési és műszaki irodavezető 

3. Pénzügyi- és adó irodavezető 

 






