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2. napirend                               Ügyiratszám: 1/89-2/2020. 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 
 

a Képviselő – testület 2020. január 23-i rendkívüli nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy: Pályázati önrész biztosítása a Tapolcai Városszépítő Egyesület 
részére a Panthenon Alapítványhoz benyújtandó pályázathoz  

 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
   dr. Iker Viktória jegyző 
 
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 

Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
 
Meghívott: Benács Lajos, a Tapolcai Városszépítő Egyesület elnöke 

Varga Károlyné, a Tapolcai Városszépítő Egyesület Nő Klubjának 
vezetője 

 
 

Tisztelt Képviselő – testület! 
 

 
A Tapolcai Városszépítő Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) Nő Klubjának vezetője 
kérelemmel fordult Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez. 
 
A Nő Klub 2016-ban elkezdte a temetők regisztrációjával azon sírok megmentését, melyek 
fontosak lehetnek az utókor számára. Ilyen értékmentő munka a helyi zsidó temető sírjainak 
megmentése, s az egész temető rendbetétele.  
 
Az Egyesület keretein belül a 2020. évben lehetőség nyílt a Hungaria Nostra Országos 
Szervezet által alapított Panthenon Alapítvány részéről e célból meghirdetett pályázathoz 
csatlakozni. A pályázat benyújtásához 300.000,- Ft összegű önrész biztosítása szükséges, ebben 
kérik a Képviselő-testület támogató döntését.  
 
A temetőben a Nő Klub felkérésére egy vállalkozó előzetes felmérést végzett. Tekintettel arra, 
hogy a temető elég elhanyagolt állapotban van, pontos mennyiséget megállapítani nem tudott, 
kb. 130-150 db kő helyreállítására van szükség. A kapott árajánlat alapján a nagyobb, két-három 
részből álló kövek helyreállításának költsége 6500 Ft/db, a kisebbeké és törötteké 5400 Ft/db. 
A munkálatokat a temető kitakarítása után tudja majd megkezdeni a vállalkozó.  
 
Előfordulhat, hogy első körben valamennyi sír helyreállítása nem valósul meg, de az 
elhanyagolt állapot megszűnik, elindul egy folyamat, s talán a későbbiekben egy újabb pályázat 
vagy helyi összefogás lehetőséget teremt a teljes rendbetételre.   
 



2 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 
Tapolcai Városszépítő Egyesület részéről, a helyi zsidó 
temető sírjainak megmentése céljából, a Hungaria Nostra 
Országos Szervezet által alapított Panthenon 
Alapítványhoz benyújtandó pályázathoz szükséges önrész, 
300.000,- Ft biztosítására a 2020. évi költségvetés terhére 
előzetes kötelezettséget vállal. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az önrész biztosításáról 
szóló megállapodás aláírására. 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
Tapolca, 2020. január 21. 
 
 
 
 Dobó Zoltán 
 polgármester 
 
 


