
J E GY Z Ő K Ö N Y V 
Felcsút Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  üléséről 

 
Az ülés helye:    a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. 
Az ülés időpontja:  2014. május 29.  08.00 óra 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

• Mészáros Lőrinc polgármester 
• Mészáros László alpolgármester 
• Mészáros János képviselő 
• Makai Kinga képviselő 
• Simon Ákos képviselő 
• Flier Éva képviselő 

 
 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 
     Dr. Sisa András jegyző (tanácskozási joggal) 
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 
     Demjén József képviselő  
 
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 

1., A szovjet/orosz katonai temetkezési hely áthelyezése tárgyában a közreműködő építési 
vállalkozó kiválasztása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc:  Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 6 fővel 
a képviselő-testület határozatképes.   
 

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet elfogadja-e a napirendi pontokat? 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta 
el. 

 

Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok: 
1., A szovjet/orosz katonai temetkezési hely áthelyezése tárgyában a közreműködő építési 
vállalkozó kiválasztása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
1. Napirendi pont          

A szovjet/orosz katonai temetkezési hely áthelyezése tárgyában a közreműködő építési 
vállalkozó kiválasztása 
 



Mészáros Lőrinc:  Az Önkormányzat megkapta a hozzájárulást a szovjet/orosz katonai 
temetkezési hely és emlékmű Pozsonyi utcai temetőbe történő áthelyezésére. Ennek kapcsán 
méretében és jellegében hasonló emlékmű kiépítésére kerül sor a temetőben, valamint a régi 
emlékmű elbontásra kerül, mivel annak felhasználására – az építési technológia miatt – 
gazdaságosan nincs mód. Ugyancsak áthelyezésre kerülnek az emlékhely alatt található hősi 
halottak földi maradványai is. 
 
Az építési engedélyhez nem kötött emlékmű bontás és építés kivitelezésére ajánlatot kértünk be 
három építési vállalkozótól, melyre a legkedvezőbb árajánlatot a Koch és S. Kft. (8086 
Felcsút, Kassai u. 2.) nyújtotta be 2.712.000.- Ft + Áfa összegben. (az árajánlatokat 
előterjesztésemhez csatoltam) 
 
Az exhumálás költségeinek ismeretében, valamint a tevékenység speciális jellegére tekintettel 
három árajánlat beszerzése nem szükséges, hanem azt a temető üzemeltetésére szerződött 
vállalkozótól Mészáros Tamás Temetkezési és Szolgáltató egyéni cégtől rendeljük meg bruttó 
444.500.- Ft vállalkozói díj ellenében. 
 
Ennek megfelelően javasolom a vállalkozó megbízását a munka elvégzésére azzal, hogy az 
áthelyezésre a 2014. évi költségvetésben 5 millió forint keretösszeg rendelkezésre áll. 
 
 
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 6  igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

 
 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2014 (V.29.) számú határozata 

A szovjet/orosz katonai emlékhely áthelyezéséről 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szovjet/orosz katonai temetkezési hely és 
emlékmű Pozsonyi utcai temetőbe történő áthelyezésére az alábbi döntést hozza: 

1., A Képviselő-testület az emlékmű bontás és építés kivitelezésére megbízza a Koch és S. Kft. 
(8086 Felcsút, Kassai u. 2.) gazdasági társaságot 2.712.000.- Ft + Áfa vállalkozói díj mellett. 

2., A Képviselő-testület a hősi halottak exhumálására és újratemetésére megbízást ad 
Mészáros Tamás Temetkezési és Szolgáltató egyéni cégnek bruttó 444.500.- Ft vállalkozói díj 
mellett. 

3., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megrendelésére. 



4., A beruházás ellenértéke a 2014. évi költségvetésben külön soron rendelkezésre áll. 

 

 
További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a testületi ülést 08.30 órakor 
bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Mészáros Lőrinc     Dr. Sisa András 
              polgármester           jegyző 

 
 

 

 
 
 


