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ELŐTERJESZTÉS 
szovjet katonai hadisír áthelyezéséhez hozzájáruló nyilatkozat kiadása ügyében 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Hajdúsámson 543/3 hrsz-ú kivett beépítetlen terület a valóságban a felszámolt Jókai úti temető (a 

továbbiakban: Temető). A Temető jelenlegi tulajdonosa a Rekultíva Környezetvédelmi és Innovációs 

Kft.  

 

Az ingatlan tulajdonosa a területen meglévő szovjet-orosz katonai emlékmű és hadisír a debreceni 

Orosz hadifogoly temetőbe történő áthelyezését kérelmezte az Orosz főkonzultól és a Honvédelmi 

Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Hivatalától.  

 

A hadisír árhelyezéséhez mindkét szerv hozzájárult. A kérelmező tájékoztatása alapján az ünnepélyes 

újratemetést és emlékműavatást 2018. május 9. napján (Győzelem napja) tartják, ezért kérik az 

önkormányzat mihamarabbi hozzájárulását a hadisír áthelyezéséhez. 

 

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

XIX. törvény 2. §-a szerint „minden község (város) köteles a területén lévő szovjet katonai 

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

 

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.) 

Korm. rendelet, a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a háborúkban elesett 

katonák és a polgári áldozatok emlékhelyeinek megőrzéséről és megörökítéséről, valamint sírjaik jogi 

helyzetéről szóló, 1996. november 16-án, Kijevben aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 216/1998. 

(XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság 

Kormánya között a háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékhelyeinek megőrzéséről és 

megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, Kisinyovban, 1998. március 2-án aláírt 

Megállapodás kihirdetéséről szóló 154/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet (együttesen: nemzetközi 

szerződések) 3. Cikkei határozzák meg a temetkezési helyek áthelyezésére vonatkozó szabályokat a 

következők szerint:  

 

„1. A Felek térítésmentesen egymás használatára bocsátják az elesett katonák és a háborúk polgári 

áldozatai temetkezési helyei, síremlékei által elfoglalt földterületeket arra az időre, amíg azok ilyen célt 

szolgálnak. 

2. Amennyiben a jelen Cikk 1. pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátott földterületet kivételes 

állami érdek miatt más célra kívánják hasznosítani, úgy az érdekelt Fél a jelen Cikk 1. pontja feltételei 

mellett új földterületet biztosít, és vállalja az elesett katonák és a háborúk polgári áldozatai földi 

maradványainak újratemetésével, a síremlékek áthelyezésével és új temetkezési helyek létesítésével 

és felszerelésével járó költségeket. 

3. Az elesett katonák és a háborúk polgári áldozatai új temetkezési helyét szolgáló földterületének 

kiválasztása és az újratemetés a Felek kölcsönös megegyezésével és az illetékes szervek döntése 

alapján történik. 

4. Az elesett katonák és a háborúk polgári áldozatai földi maradványainak a szülőhelyen történő 

újratemetése céljából történő exhumálás az érdekelt Fél kérésére, a hozzátartozók és a másik Fél 

egyetértésével történik. 
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5. A földi maradványok újratemetése céljából elvégzendő exhumáláson jogosultak jelen lenni azon Fél 

képviselői, amely elesett katonájának és a háborúk polgári áldozatainak földi maradványait 

exhumálják.” 

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása alapján a hadisírok áthelyezését jogosult az önkormányzat 

kérni, jogosult továbbá az áthelyezés költségeit vállalni. Amennyiben az áthelyezést nem az 

önkormányzat kérelmezi, a kérelmezőnek be kell szereznie a helyi önkormányzat képviselő-

testületének hozzájáruló nyilatkozatát.  

 

A Rekultíva Környezetvédelmi és Innovációs Kft. kérelmében előadta, hogy az exhumálás szállítás és 

újratemetés költségeit vállalja. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 

következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a szovjet katonai emlékművek és hősi 
temetők kegyeleti gondozása tárgyában meghozott 1947. évi XIX. törvény 2. §-a alapján – 
elhatározza, hogy a Hajdúsámson 543/3 hrsz-ú ingatlanon meglévő II. világháborús szovjet-orosz 
katonai emlékmű és hadisírnak a debreceni Orosz hadifogoly temetőbe történő áthelyezését 
támogatja a következő feltétellel: 
  

A hadisír áthelyezésének költségeit a hajdúsámsoni 543/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a Rekultíva 

Környezetvédelmi és Innovációs Kft. viseli, továbbá az ingatlantulajdonos vállalja az áthelyezéssel 

kapcsolatos valamennyi engedély és hozzájárulás megszerzését.  

  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Rekultíva Környezetvédelmi és 
Innovációs Kft.-t értesítse. 
 
Határidő: 2018. április 20. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

Hajdúsámson, 2018. április 12. 

 

 

 

                        Antal Szabolcs    
                                                  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ***A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.*** 

Az előterjesztést készítette: Ráczné Marton Irén  

Városfejlesztési és Műszaki Osztály: Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető  

Pénzügyi és Gazdasági Osztály: Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető   

Jegyző: Dr. Danku József  

 


