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Tisztelt Képviselő – testület!
Az 1956-os történelmi események 60. évfordulójának méltó megemlékezéséhez egy
emléktábla elhelyezését javaslom Reindl Erzsébet Tapolca Város Díszpolgára
kezdeményezésére, és egyben döntését is kérem a Képviselő – testületnek.
Az emléktábla a Tapolcai Járási Forradalmi Nemzeti Tanács megalakulásának, valamint
elnökének és börtönbüntetést szenvedett társainak emlékére a Hősök tere 11. szám alatti
Járási Földhivatal épületére kerülne. A megemlékezések záróeseményeként 2016.
november 4. napján kerülne felavatásra.
Tapolcán az 1956. október 26-ai népmozgalom eseménysorozatának záróepizódjaként a
kora esti órákban a VOGE épületében közfelkiáltásos nyílt szavazással megválasztották a
Tapolcai Járási Forradalmi Nemzeti Tanács vezetőségét és tagságát. A Tanács a
megalakulást követő naptól a Hősök terén, a jelenlegi Járási Földhivatal épületében kezdte
meg működését. Vezetője Gucsi István őrnagy helyőrségparancsnok volt, a 38. gépesített
lövészezred parancsnoka, akit egyben szintén közfelkiáltással választottak meg a Tapolcai
Járási Forradalmi Katonai Tanács elnökévé is.
A tapolcai helyőrség 1956. november 1-jén a Szigethy Attila vezette győri Dunántúli
Nemzeti Tanácstól parancsot kapott a Budapestre való felvonulásra, amelyet Gucsi őrnagy
vezetett. Megüresedő helyét Apáti Imre vette át a Tapolcai Járási Forradalmi Nemzeti
Tanács élén. A Tanács a forradalom bukását követő szovjet katonai megszállás napján,
1956. november 6-án szüntette be hivatalos működését. A beérkező szovjet gépesített
erők katonasága az épületet megszállta.
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A melléklet szerint az emléktábla 50 x 70 cm-es fekete gránitból készül, 1,5 cm vastagságú
lesz és gravírozással jeleníti meg a Kossuth címert, valamint a hősök nevét. A Járási
Földhivatal épületének főhomlokzatán jobbról a földszinti 3. és 4. ablak között kerülne
elhelyezésre a mellékelt fotó szerint. A két ablak közötti terület 143 cm széles, előtte van
egy közvilágítási lámpatest, így sötétben is látható és olvasható lenne a tábla szövege.
A Járási Földhivatal épületének tulajdoni lapjából megállapítható, hogy kis részben Tapolca
Város Önkormányzat rendelkezik tulajdonrésszel, többségi tulajdona és vagyonkezelése
pedig a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak van. Így a Veszprém Megyei
Kormánymegbízott Úr hozzájárulását kértem az emléktábla elhelyezéséhez, amely
remélhetőleg a képviselő – testületi ülésig megérkezik.
Településkép szempontjából az épület helyi védettség alatt áll, ezért az emléktábla
elhelyezéséhez beszereztem a városi főépítész főépítészi véleményét is. A főépítészi
vélemény alapján az emléktábla elhelyezése alapján kifogást nem emel, de felhívta a
figyelmet arra a tényre, hogy az épület a közeljövőben energetikai korszerűsítésre kerül,
amely a homlokzatot is érinti. Így a beavatkozás a tábla leszerelésével, a homlokzatfelújítás
utáni visszaszerelésével jár. Ennek tudatában a tábla és az épület kapcsolatát bontható
kapcsolattal kell elkészíteni.
Tisztelt Képviselő – testület! Az emléktábla elkészítéséhez az árajánlat kérése a testületi
döntés után történik. Egy előzetes kalkuláció alapján a várható költség a 200.000,- forintot
nem haladja meg, melynek kiegyenlítése Tapolca város 2016. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati
rendelet Általános tartalék előirányzata terhére történne.
Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy
az 1956-os történelmi események emlékére 50 x 70 cm méretű, fekete
gránitból készülő gravírozott emléktábla kerüljön elhelyezésre a Járási
Földhivatal épületének főhomlokzatán (Tapolca, Hősök tere 11.)
A Képviselő – testület az emléktábla elkészítésének költségét legfeljebb
200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint összeg erejéig Tapolca város 2016.
évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet Általános tartalék
előirányzata terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
Tapolca, 2016. szeptember 15.
Dobó Zoltán
polgármester
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1956 - 2016

PRO PATRIA!
.

1956-BAN EBBEN AZ ÉPÜLETBEN MÛKÖDÖTT
A TAPOLCAI JÁRÁSI FORRADALMI NEMZETI TANÁCS.

GUCSI ISTVÁN ÕRNAGY, ELNÖK
.

ÉS BÖRTÖNBÜNTETÉST SZENVEDETT TÁRSAI:
.

HALÁSZ JÁNOS, KAZAL GÁBOR,
KOPACZ KÁROLY, LACZAY ANDRÁS
ÉS VOLLMUTH FRIGYES EMLÉKÉRE

GLORIA VICTIS!
állíttatta
tapolca város önkormányzata
2016

