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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2011. október 28-i rendkívüli nyilvános ülésére 

Tárgy: Történelmi emlékoszlop /kopjafa/ felállítására vonatkozó kérelem
megtárgyalása

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette:  Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető 
   Emődi Sándorné vezető-főtanácsos 

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívandók: Dr. Virágh Zoltán és Dr. Virágh Zoltánné
 8264 Szigliget, Ősz u. 1.                                                                

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Dr. Virágh Zoltán és felesége Dr. Virágh Zoltánné 8264 Szigliget, Ősz u. 1. szám alatti 
lakosok arra való tekintettel, hogy 30 éve kötődnek Tapolca városhoz, és a Szent György-
hegyi telkük révén három évtizede élvezik e táj minden szépségét, munkájuk után a föld
ezernyi gyümölcsét, továbbá arra, hogy Tapolca nyújtja számunkra a városi hátteret, igénybe
véve annak infrastruktúráját, közigazgatási-, kereskedelmi-, pénzügyi-, és egyéb
szolgáltatásait, a sok barátjukra és arra, hogy ide járnak templomba, egy történelmi
emlékoszlopot kívánnak adományozni Tapolca Város Önkormányzata részére.
A 30x18x190 cm méretű tölgyfa-törzsből fűrészelt oszlop a Virágh család több tagjának ötlete 
alapján nyerte el jelenlegi formáját. A kopjafa oszlopot Dr. Virágh Zoltán testvére, Id. Virágh
Sándor ny. református lelkész-esperes faragta 2011. július-augusztus hónapban Sárospatakon.
A „hungarikumnak” tekinthető képek, s motívumok a következők: 

- „Az Árpád-kori sisakban végződő csúcs főoldali részén Szent István, az ellenkező 
oldalon Boldog Bajor Gizella stilizált, ősi vésetű arcmása, 
A Hunor és Magor legendáját idéző csodaszarvas, 

- A történelmi Magyarország kontúrja, benne a Szent Korona. Felirat: minden nemzet
fennmaradásának máig igaz alaptétele ORE ET LABORA!
A honfoglaló magyar törzsek totem állata, az Árpád nemzetség állatszimbóluma, a
Turul madár,

- A Nándorfehérvári győzelemre utaló törökverő kar a karddal, 1456. július 22-ét 
idézve, amely 2011 óta Nemzeti Emléknap, s ebben az évben volt 455. évfordulója,
A törökök felett aratott győzelmünk emlékére a keresztény világban megkonduló déli 
harangszó jelentőségére emlékeztető harang és megszólaltatója, 

- A holló a gyűrűvel. MATHIAS REX 1458-1490 közötti királysága, 
Cserkészliliom,

- Rákóczi kerék. CUM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE!
Magyar csillag

- Kossuth címer, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére,
A kokárda

- A trianoni gyalázatos döntéssel hazánk harmadára csonkított kontúrja, benne az 1956-
os mártírjainkra emlékeztető lyukas nemzeti trikolorunk, és  
A valamennyi történelmi hősünkért faragott gyertya örökké világító lángja.” 



A Virágh család javaslata szerint az emlékoszlop a Déli Városkapu Park egy kisebb
térrészletén mutatna jól. Dr. Virágh Zoltán szerint a címerben szereplő hármas halmot kellene 
talapzatként kialakítani. /1. melléklet/

Az történelmi emlékoszlop elhelyezésével Tapolca város Főépítésze 0112/2011/10. számú 
szakvéleményében egyetértett és javaslatot tett a felállítás műszaki megoldására /2. melléklet; 
„Dr. Virágh Zoltán családi felajánlásaként kapott faragott kopjafal felállítását a Déli
Vendégváró-Városkapu Parkban támogatom. Elhelyezését az ismételt helyszíni szemlék
alapján a terület észak-keleti részén, lombos fa háttérrel javaslom. (Tájolása: dél-nyugatra) A
három halmot három darab bazalt kő szimbolizálhatja. Az alapozást 1,2x1,2x1,2 m befoglaló 
méretű betontömb adhatja, a bazalt kövek rögzítését is biztosítva. A kövek között füvesítés, a 
kopjafa magassága a 60 cm-es domb + a saját méret, összesen 2,50 m-nél optimális. Az
engedély nélküli lehetséges felállítás vázlat alapján helyi művezetéssel történhet.”/  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca Város Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 1.) Kt. rendelet 9. §. (2) bekezdése 
szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatásköreit az Ötv. tartalmazza. A helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény II. fejezet A települési önkormányzat
feladata, hatásköre, szervei 10. §. (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem 
ruházható át; h) közterület elnevezése, emlékmű állítás.  
A történelmi emlékoszlop felállításával kapcsolatos költségek fedezete Tapolca város 2011.
évi költségvetésében /Városüzemeltetési feladatok/ rendelkezésre áll.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és 
döntésüket meghozni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Virágh Zoltán és 
családja által felajánlott, id. Virágh Sándor által készített történelmi
emlékoszlopot tisztelettel és köszönettel elfogadja és hozzájárul a Déli
Városkapu Parkban történő felállításához.  

Tapolca Város Önkormányzata az emlékoszlop felállításával
kapcsolatos költségeket Tapolca város 2011. évi költségvetése terhére
/Városüzemeltetési feladatok/ biztosítja.

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Tapolca város polgármesterét Dr. Virágh Zoltán és családja által
Tapolca Város Önkormányzata részére adományozott történelmi
emlékoszlop elfogadására vonatkozó megállapodás elkészítésére és
annak felállításával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget 
vállal a történelmi emlékoszlop majdani karbantartására.

Határidő: 2011. november 2., folyamatos 
Felelős: Polgármester  

Tapolca, 2011. október 17.

Császár László s.k.
polgármester








