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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2011. február 11-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Lebedev Yakov Pavlovics orosz hősi halott nevének a 
katonai emlékpark orosz hősi halottak tiszteletére állított 
emlékművén való utólagos feltüntetése

Előterjesztő:                        Császár László János polgármester

Előkészítette:                       Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Benczik Zsolt irodavezető 
dr. Rozgonyi Viktória jogi asszisztens

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívottak: Nacsa Ferenc, Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi
Egyesület elnöke
Horváth Gábor, Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület elnöke

                                               Gelencsér Ferenc, kőfaragó mester 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Magyar Vöröskereszt kérelmet nyújtott be Tapolca város Polgármesteréhez, hogy
Lebedev Yakov Pavlovics II. világháborús orosz katona nevét utólag a Keszthelyi úton
található katonai emlékműre felvezessék. 

Lebedev Yakov Pavlovics sírjának felkutatását leánya kezdeményezte. Az orosz
katonai levéltár igazolása szerint a katona Gyulakeszin esett el 1945. február 3-án, és
vélhetően tömegsírba temették Tapolcán. 

A kérelem az előterjesztéshez csatolásra került. 

A kérelem szerint a fenti kezdeményezést a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi
Egyesület karolta fel. Az egyesület elnökének, Nacsa Ferencnek a tájékoztatása alapján
Magyarország és Oroszország között szerződéses megállapodás van a hadisírok 
gondozására vonatkozóan (ez magában foglalja az ismertté vált nevek emlékművön 
való feltüntetését is), továbbá hasonló nemzetközi megállapodásoknak köszönhetően 
a II. világháború keleti hadszínterein elesett magyar katonák neve is szerepel a
külföldi emlékműveken. 

Fentieket, továbbá a hozzátartozó kegyeleti indokait is figyelembe véve indokoltnak
tartja, hogy Lebedev neve feltüntetésre kerüljön.



Tekintettel arra, hogy a II. Világháborús Katonai Emlékpark katonai emlékműveinek 
elkészítése kapcsán a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület és Gelencsér Ferenc
kőfaragó mester között 2003. április 7-én megkötött megbízási szerződés szerint az 
emlékoszlopon minden változtatás végrehajtása az Egyesület és Gelencsér Ferenc
kőfaragó mester egyetértésével, írásos hozzájárulásával lehetséges, mindkét felet 
megkerestük.

A visszaérkezett válasz szerint a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület hozzájárul
ahhoz, hogy Lebedev Yakov Pavlovics harcos neve felkerüljön a szovjet hősi 
emlékműre, és annak elkészülte esetén az emlékoszlop újraavatását a 2011. május 29-i 
Hősök napi megemlékezés keretébe a katonai hagyományoknak megfelelően 
beilleszti.

Gelencsér Ferenc kőfaragó mester pedig arról adott tájékoztatást, hogy hozzájárul 
ahhoz, hogy az emlékoszlopon található általános megemlékező szöveg alá Lebedev 
Yakov Pavlovics neve felkerüljön, továbbá a kivitelezést díjazás nélkül vállalja.

Az emlékoszlopra az alábbi emlékszöveg kerülne fel:

„LEBEDEV YAKOV PAVLOVICS”

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca Város Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV. 16.) Kt. rendelet 6. § (1) 
bekezdés i) pontja alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a 
„Közterület elnevezése, emlékmű, emléktábla, művészeti alkotások állítása”.

Tekintettel arra, hogy ezen emlékmű felállítását a Képviselő-testület engedélyezte, az 
azon való módosításhoz, így az orosz katona nevének utólagos feltüntetéséhez is a
képviselő-testület jóváhagyása kell. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztetést 
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul Lebedev Yakov Pavlovics orosz hősi 
halott nevének a tapolcai régi temető előtti II. 
Világháborús Katonai Emlékpark szovjet hősi 
halottak tiszteletére állított emlékművén való 
utólagos feltüntetéséhez az alábbiak szerint:

„LEBEDEV YAKOV PAVLOVICS”

Határidő: 2011. május 30. 
Felelős:     polgármester 

Tapolca, 2011. február 1.
Császár László sk.

polgármester






