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Javaslat az Orosz katonai temetkezési hely áthelyezésével kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előadó:

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
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A napirendi pont rövid tartalma: Az Óváros központi terén, a Mondbach kúria előtti téren elhelyezkedő
Orosz katonai temetkezési hely áthelyezésével kapcsolatos döntések meghozatala.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és
Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve: Hévizi Andrea
Ügyintéző aláírása:
……………………..

Iktatószám:
881-17/2021
Ügyintéző telefonszáma:
06-25-544-132
Osztályvezető aláírása: ……………………..

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Észrevétel: Amennyiben van:
II. A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:
Észrevétel: Amennyiben van:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű / minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés/ Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat az Orosz katonai temetkezési hely áthelyezésével kapcsolatos döntések
meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!
1.) Előzmények, tájékoztatás
Magyarország
Kormánya
1562/2015.(VIII.12.)
Kormányhatározatával
elfogadta
Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Programját, melynek fontos elemét
képezi a Rudnyánszki – Mondbach – Frankl kúria és környezetének fejlesztése, ami több
egymásra épülő beavatkozással valósulna meg. A kúria előtt található Pentele régi főtere,
melynek rekonstrukciójával a városrész magját meghatározó terület kialakítására lett volna
lehetőség. 2015. évben olyan átfogó tanulmánytervet készíttettünk, mely ugyan részben
kitért a Kúria előtti terekre is, azonban nem adott konkrét megoldási javaslatot a teljes
terület komplex rendezésére.
A tér identitását jelenleg nem a kúria épülete, hanem a szovjet emlékmű határozza meg. A
Pentele központjaként kialakítani kívánt köztér identitásának újragondolására, a
beavatkozási lehetőségek feltárására és az Integrált Területi Program elemeként
megvalósítandó projekt megfelelő előkészítéséhez ötletpályázat kiírását javasoltuk,
melyben a Dunaújvárosban és a városkörnyéken élő és alkotó, építészek, tájépítészek
vehettek részt. Előzetes információk alapján az emlékmű felépítményei (obeliksz, táblák)
áthelyezhetőek, megváltoztathatóak - a sírok azonban nem. Ezért DMJV Közgyűlése
tervpályázat kiírásáról döntött 596/2015.(X.15.) határozatával. 3 pályázó adta be
pályaművét, melyekről DMJV Közgyűlése 740/2015.(XII.17.) határozatával döntött a
pályázatok elbírálásáról.
Fontos feladat a szovjet emlékmű további sorsának rendezése, mivel az alapvetően
meghatározza a tér kialakítását, mely szempont figyelembevételével a különböző
változatok kidolgozása már tervezési feladat.
2016. májusában felvettük a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztérium, Társadalmi
Kapcsolatok Hivatalával és megküldtük a tér rendezésével kapcsolatos elképzeléseket,
pályázati munkákat. Akkor arra hivatkoztak, hogy ezek az elképzelések nem felelnek meg
a temetkezési hely követelményeinek. Az emlékmű áthelyezésére vonatkozó
dokumentáció (áthelyezési indítvány) elkészítését kérték (Nyt.szám: 37-97/2016). Ez a
folyamat abban az évben elmaradt, és sajnos a Mondbach kúria fejlesztése során a tér
rendezése ki is került a pályázati támogatásból, ezért azóta elmaradt az Orosz
emlékművel kapcsolatos áthelyezés előkészítésének folyamata, a temetkezési hely és
emlékmű felmérési tervét időközben elkészítettük, az állt csak rendelkezésünkre.
2020. nyarán Orosz Csaba képviselő kezdeményezésére egy előzetes dokumentum
elkészítésével kerestük fel ismételten az Orosz emlékmű és hadisír áthelyezésével
kapcsolatban a Honvédelmi Minisztérium illetékes igazgatóságát, melyre megküldték
tájékoztatásukat arról, hogy milyen dokumentum összeállításával lehet kezdeményezi az
áthelyezést.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 412/2020.(X.15.)
határozatával döntött az Orosz emlékmű áthelyezésével kapcsolatos döntések
meghozataláról ( előterjesztés 1. sz. melléklete) és elfogadta azt a célt, hogy Dunaújváros
Óváros területén a Mondbach kúria előtt elhelyezkedő Orosz katonai temetkezési hely és

emlékmű áthelyezésre kerüljön és ezen cél megvalósítása érdekében a Honvédelmi
Minisztérium által megküldött, az áthelyezési indítvány összeállításához szükséges
dokumentumokat készítse elő és kérjen be ehhez szükséges indikatív ajánlatokat a
bekerülési költségek kalkulálása végett. Az ajánlatokat bekértük és többszöri egyeztetést
folytatunk a Honvédelmi Minisztériummal. Az összeállított műszaki dokumentációt
2021.07.13-án megküldtük előzetes véleményezésre. A Honvédelmi Minisztérium
megküldte KEHI/926-1/2021. nyt.sz-ú észrevételét és kéri DMJVÖ Közgyűlésének
határozatát a katonai temetkezési hely áthelyezésével járó költségek viseléséről. A
műszaki dokumentációt a javaslatok szerint átdolgoztuk. A 2021. júniusában bekért
indikatív ajánlatok szerint az áthelyezés mindösszesen bruttó 23.401.000,- Ft-ba fog
kerülni, mely jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében, a költségbecslésben részletezve van,
milyen munkákra terjed ki és azon belül melyik munkának mennyi a várható bekerülési
költsége. Mivel nem tudni konkrétan az exhumálási költségeket előre, ezért javasoljuk erre
a célra mindösszesen bruttó 30.000.000,- Ft- keretösszeget elkülöníteni a költségvetésbe.
Az Orosz (szovjet) katonai temetkezési hely áthelyezésének összeállított, előkészített
műszaki dokumentációja megtekinthető DMJV PH. Főépítészi és Pályázati Osztályán.
Ez csak az áthelyezés költsége, nincs benne pl. a jelenlegi emlékművet körülhatároló
kerítés elbontása, a tér végleges térré való kialakítása, új út és járdaburkolatok,
környezetrendezés, új zöldsáv…füvesítés, fásítás…, közműkiváltások, buszmegálló
áthelyezése, trafó áthelyezése…..stb. a Mondbach kúria előtti közterületen. A TOP PLUSZ
2021-2027 fejlesztési ciklusba keressük a lehetőséget pályázásra a tér rendezésére.

2.) Jelen előterjesztés:
Jelen előterjesztés és határozati javaslat arról a döntésről szól, hogy a Közgyűlés viseli-e
a temetkezési hely áthelyezésével járó költségeket.
Bizottsági vélemények:
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság; a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság; az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság az előterjesztést rendes
ülésén tárgyalja és az alábbi véleményt alkotja.

Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra:

Előterjesztések mellékletei:
1. sz.: DMJVÖ Közgyűlése 412/2020.(X.15.) határozata
2. sz.: Honvédelmi Minisztérium tájékoztató levele
3. sz.: Kivonat a műszaki dokumentációból, költségbecslés a várható költségekre

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…../2021. (XII.16.) határozata
az Orosz katonai temetkezési hely áthelyezésével kapcsolatos döntések
meghozataláról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 412/2020.(X.15.)
határozatával elfogadta azt a célt, hogy Dunaújváros Óváros területén a Mondbach kúria
előtt elhelyezkedő röviden úgynevezett Orosz emlékmű, azaz az Orosz (szovjet) katonai
temetkezési hely áthelyezésre kerüljön.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozatával
nyilatkozik a dunaújvárosi orosz (szovjet) katonai temetkezési hely áthelyezésével járó
költségek viseléséről és annak megvalósítása érdekében 30.000.000,-Ft keretösszegű
forrást biztosít.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a
2. pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetési rendelete
tervezésekor vegye figyelembe és egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás
teljesítésére.
Felelős:

Határidő:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért/ költségvetés
tervezéséért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
a főépítészi és pályázati osztály vezetője
a 2022. évi költségvetés tervezésének időpontja.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozatával
felhatalmazza a polgármestert, hogy DMJV Önkormányzata nevében a Honvédelmi
Minisztériumnál kezdeményezze az Orosz (szovjet) katonai temetkezési hely
áthelyezését, annak eljárása során teljeskörűen eljárjon.

Dunaújváros, 2021. …………. ….
Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottság elnöke
Szántó Péter s.k.
Oktatási, Kulturális és Társadalmi
kapcsolati Bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság elnöke

