TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/163-14/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 15-én
(péntek) 17.00 órakor megtartott nyilvános ünnepi üléséről

Az ülés helye:

Tamási Áron Művelődési Központ színházterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Jelen vannak:

Dobó Zoltán
Bakos György
Buzás Gyula
Császár László
Dr. Décsey Sándor
Kozma Henrik
Lévai József
Marton József
Pass Sándor

Igazoltan távol maradt:
Vajda Attila
Sólyom Károly

polgármester

képviselők

képviselők

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
Ughy Jenőné jegyző, korábbi képviselő-testületek tagjai és jegyzői,
Tapolcai Városi Televízió munkatársai, valamint dr. Iker Viktória
jegyzőkönyvvezető.
Kovács Melinda narrátor: „A szülőváros (…) nem templomtorony és nem tér szökőkúttal, s
virágzó kereskedelem és ipar; a szülőváros egy kapualj, ahol először gondoltál valamire, pad,
amelyen ültél és nem értettél valamit, pillanat a folyóvíz alatt, mikor valamilyen régi létezés
emlékébe szédültél vissza; simára csiszolt kavics, melyet megtalálsz a régi asztalfiókban, s már
nem tudod, mit akartál vele; a hittantanár kalapja, melyen barna folt éktelenkedett, szorongás
egy történelem óra előtt, különös játékok, melyeket senki nem ért, és következményeiről
álmodsz egy életen át, tárgy egy ember kezében, hang, amit éjjel hallasz a nyitott ablakon át és
nem tudod elfelejteni.” (Márai Sándor)
Ezt a szülővárost, ezt az otthont, Tapolcát gyűltek össze ünnepelni a mai napon, hisz a
megjelentek egy időre azt a kegyelmet kapták a sorstól, hogy tevőlegesen, az itt lakók
akaratából is dolgozhattak érte. 50 éve újból város Tapolca. Szeretettel köszönt mindenkit.
Kéri, az ünnepség kezdetén énekeljék el közösen a nemzet imádságát, a Himnuszt!
HIMNUSZ
Kovács Melinda narrátor: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt megjelent Vendégek! Kéri,
hallgassák meg Torma Tamás szavalatát.
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Torma Tamás előadásában - Váczi Mihály: Még nem elég című verse hangzik el.
Dobó Zoltán polgármester: Köszönti a meghívott vendégeket, a képviselő-testület tagjait a
mai ünnepi képviselő-testületi ülésen.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja.
Sólyom Károly és Vajda Attila képviselők előzetesen jelezték távolmaradásukat. A
meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalását szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúan – az alábbi határozatot hozza:
51/2016. (IV.15.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai nyilvános
ünnepi ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja.
NAPIREND
1) Köszönetnyilvánítás az elmúlt 50 év városépítő tevékenységéért
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

NAPIRENDTÁRGYALÁSA
1) Köszönetnyilvánítás az elmúlt 50 év városépítő tevékenységéért
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Pontosan 50 év telt el azóta, hogy 1966. április 15-én a március
31-ével várossá nyilvánított Tapolca Városi Tanácsa alakuló ülését megtartotta. Az eltelt fél
évszázadban sok minden történt, de az 50 év alatt eljutott a város a valamikori állapotból abba
az állapotba, amit ma tapasztalhatnak az itt élők. A létrehozott épített értékek, a felhalmozott
kulturális értékek mögött emberi teljesítmény áll. Emberi és közösségi teljesítmények egyaránt,
amit valamilyen módon szeretne a hálás utókor az elődöknek megköszönni. A mai nap is azt a
célt szolgálja, hogy mindenkinek bevésődjön a tudatába, semmi sincs ingyen, mindenért tenni
kell, s mint a versben is elhangzott, soha nem elég. Amit örökül kapnak, azt nem elég csak
megőrizni, nem elég csak ápolni, ahhoz hozzá is kell tenni valamit. Meg kell tenni azt, amit
őseik is megtettek azért, hogy ma ilyen méltó körülmények között ünnepelhetik a város 50 éves
évfordulóját. A mindenkori városvezetők, hivatalnokok, a gyárak, üzemek vezetői és munkásai,
a kultúra, a sport, az egészségügy, az oktatás, a művészetek művelői a maguk módján nagyon
sokat tettek azért, hogy Tapolca nagyközségből város lehessen. A település volt bányászváros,
előtte mezőváros, s most is a helyét keresve próbálja felismerni azokat a lehetőségeket, amiket
a kor ad, hogy megéljen, fennmaradjon, gyarapodjon, olyat alkotva, melyet aztán örökül
hagyhat az utókornak. A kerek évforduló jó alkalom arra, hogy a város vezetése kifejezze
háláját azoknak, akik jelen tudnak lenni e jeles eseményen, s természetesen azoknak is, akik ma
már nem tudnak megjelenni. Valamennyi korábbi városvezető munkája nélkülözhetetlen volt
ahhoz, hogy Tapolca arra a fejlődési pályára lépjen, ami aztán iskolákat, óvodákat, bölcsődét,
ipari és lakosságszám bővülést eredményezett. Sportlétesítmények jöttek létre, kulturális
intézményeket tartott fenn a város, helyt adott egy hatalmas katonai alakulatnak, egy nagy
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iparvállalatnak, a Bakonyi Bauxitvállalatnak, tehát sokrétű és szerteágazó társadalmi szerkezet
jött létre Tapolcán. Ebben szerepe volt idősnek, fiatalnak, mérnöknek, munkásnak,
mindenkinek, aki úgy érezte tenni akar és tenni kész ezért a városért. Kéri a Képviselő-testületet
a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúan – az alábbi határozatot hozza:
52/2016. (IV.15.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca újbóli
várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából valamennyi
tapolcai polgár nevében köszönetét és háláját fejezi ki mindazoknak,
akik az elmúlt fél évszázadban személyes munkájukkal és
teljesítményeikkel hozzájárultak Tapolca Város fejlődéséhez.
Kovács Melinda narrátor: Kedves Ünneplők! A mai nap emlékére valamennyiüknek
jubileumi emlékérmet és emléklapot nyújt át Dobó Zoltán polgármester. Tisztelettel kéri, hogy
nevük elhangzása után fáradjanak a színpadra.
A jelenlévők átveszik Dobó Zoltán polgármestertől a jubileumi emlékérmet és az emléklapot.
Kovács Melinda narrátor: Kéri, a hivatalos rész zárásaként énekeljék el a Szózatot.
SZÓZAT
Kovács Melinda narrátor: Megkéri a jelenlegi és a korábbi képviselő-testületek tagjait,
jegyzőit, fáradjanak ki a Tamási Áron Művelődési Központ elé egy csoportkép elkészítésének
erejéig, utána pedig szeretettel várnak mindenkit az első emeletre egy kötetlen társalgásra,
melyet megelőz Rig Lajos országgyűlési képviselő pohárköszöntője.

Dobó Zoltán polgármester megköszöni a részvételt, az ünnepi ülést 17.30 órakor bezárja.

K. m. f.

Ughy Jenőné
jegyző

Dobó Zoltán
polgármester
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