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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány felhívást tett közzé az európai
kulturális örökség részét képező, Magyarország területén található/fellehető, jelenleg
gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójához,
továbbá a kulturális örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél
szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése érdekében, különös tekintettel a fiatal
nemzedék kulturális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítése
tárgyában.
Ennek elsődleges célja, hogy támogatást nyújtson a magyarországi zsidó sírkertek,
illetve zsidó sírhelyeket tartalmazó temetőrészek vagy temetőn kívüli területek,
továbbá korábban zsidó temetőként használt területek (a továbbiakban együtt: temető)
tulajdonosainak, fenntartóinak a temető fennmaradását veszélyeztető helyzet
elhárításához és a síremlékek halaszthatatlan állagmegóvását szolgáló felújításokhoz,
továbbá az emlékezést szolgáló beruházásokhoz.
Legfeljebb 20.000.000 Ft összegű támogatás igényelhető temetőnként, a felhívásban
részletezett elszámolható költségek támogatási intenzitása 100 %.
Fontos kitétel, hogy a temető fekvése szerinti település helyi önkormányzatnak
vállalnia kell, hogy minimum 10 éven keresztül ellátja a Felhívás keretében nyújtott
támogatásból felújított temető fenntartását, gondozását.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2018. április 13.
A felhívás a www.mazsok.hu weboldalon és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. B. ép. I. em. 48. ajtó) hivatali helyiségében olvasható,
megtekinthető.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (1075 Budapest, Síp u. 12.).
tulajdonában lévő Tapolca 3428 hrsz.-ú, kivett temető, épület megnevezésű ingatlan, a
tapolcai zsidó sírkert állapota leromlott, a kerítés több szakaszon ledőlt, a kapu és
ravatalozó felújításra szorul, a sírhelyek megközelítéséhez szükséges a temető
területének megtisztítása a cserjéktől, bokroktól, aljnövényzettől, zúzalékolt belső
közlekedő utakat kell kialakítani, rögzíteni az élet és balesetveszélyes sírköveket.
A tulajdonos szervezet saját erőből eddig sem volt képes a felújítást, karbantartást
elvégezni, külső segítségre szorulnak.
Zsidó vallású, a temetőben érintett magánszemélyek megkeresésére tájékoztatták az
érdeklődőket arról, hogy köszönettel fogadnák megkeresésünket.
A tapolcai temető a felhívás mellékletét képező országos prioritási felújítási listán
szerepel. Ez előnyt jelent a bírálatban.
Tapolca Város Önkormányzata képviselő-testületi döntéssel,
hozzájárulással benyújthatja pályázatát a támogatás elnyerésére.

a

tulajdonosi

Figyelemmel a tapolcai zsidóság múltbeli városfejlesztő tevékenységére, helyi
kulturális örökségére, javaslom pályázat benyújtását, a kötelezettségvállalás
megtételét.
A fenntartási folyamatban számítok a tapolcai oktatási-nevelési intézmények, civil
szervezetek tevékenységére is.
Kérem felhatalmazásomat, hogy megállapodás megkötését kezdeményezzem a tárgyi
ingatlanon lévő „A tapolcai zsidó sírkert rekonstrukciója” című pályázat részét nem
képező, lakás céljára szolgáló épületrész használatára vonatkozóan. Tárgyalásaim
eredményessége esetén a leendő lakáshasználó is szerepet vállalhat a gondozásban.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
 figyelemmel a tapolcai zsidóság múltbeli
városfejlesztő
tevékenységére,
kulturális
örökségére, fontosnak tartja a tapolcai zsidó sírkert
felújítását;

 egyetért azzal, hogy a Magyarországi Zsidó Örökség
Közalapítvány felhívására a Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetsége (1075 Budapest, Síp u. 12.).
tulajdonában lévő Tapolca 3428 hrsz.-ú, kivett
temető, épület megnevezésű ingatlan, a tapolcai
zsidó sírkert rekonstrukciójára – tulajdonosi
hozzájárulás birtokában – pályázat kerüljön
benyújtásra
legfeljebb
20.000.000,-Ft,
azaz
Húszmillió forint támogatási összeg elnyerésére a
szükséges felújítási munkák elvégeztetésére;
 eredményes pályázat esetén legalább 10 éven
keresztül ellátja a Felhívás keretében nyújtott
támogatásból
felújított
temető
fenntartását,
gondozását.
Határidő: 2018. április 13. és folyamatos
Felelős: polgármester
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy
kezdeményezze
megállapodás
megkötését
a
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (1075
Budapest, Síp u. 12.). tulajdonában lévő Tapolca 3428 hrsz.ú, kivett temető, épület megnevezésű ingatlanon lévő, „A
tapolcai zsidó sírkert rekonstrukciója” című pályázat részét
nem képező lakás céljára szolgáló épületrész használatára,
a temető-fenntartási, gondozási folyamat elősegítése
érdekében.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: polgármester
Dobó Zoltán
polgármester

