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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2015. évben műtárgykölcsönzés útján 
„hazahozta” városunkba a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum tulajdonát 
képező, „Tapolca” nevet viselő, egykor M61-004 pályaszámmal közlekedő 
dízelmozdony torzóját. A kiemelkedő jelentőségű ipar- és közlekedéstörténeti emlék 
új helyén 2015. december 22-én került felavatásra a Vasútállomás területén. Az azóta 
eltelt időben több alkalommal érkeztek vasút- és Nohab-barátok különvonattal a 
torzóhoz, elég talán a tavaly december 30-ai eseményre utalni, amikor több ezren jöttek 
városunkba megtekinteni „Négyeskét”. De nem múlik el úgy nap, hogy ne keresnék 
fel rajongók a torzót. Elmondható, hogy a műtárgy városunk idegenforgalmi 
vonzerejének egyik fontos elemévé vált. 
 
A műtárgy állapota már a Tapolcára szállításkor is igen rossz volt, ezért a Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum, valamint a tevékenységét támogató Tapolcai Könyvtárpártoló 
Alapítvány gyűjtést indított a szükséges munkálatok anyagi forrásinak előteremtésére. 
Ennek keretében már jelentős, több százezer forint összegű támogatás gyűlt össze 
magánszemélyek jóvoltából. Az Alapítvány célja az, hogy a felújítás alatt álló 
állomásépület avatási ünnepségén már egy felújított, történeti, eszmei értékéhez méltó 
állapotú „Négyeske” fogadhassa a látogatókat. 
 
Az összegyűlt támogatás azonban nem fedezi teljes mértékben a felújítás költségeit. 
Úgy gondolom, hogy a Nohab-torzó felújítása, tekintettel annak a város életében 
betöltött szerepére, turisztikai vonzerejére mindenképpen támogatandó cél, javaslom, 
hogy a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítsunk 500e Ft-ot a felújítás 
költségeire. 
 
 
 



 
 
Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem 
ruházható át az alapítványi forrás átadása. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati 
javaslat elfogadására. 
 

HATÁROZAI JAVASLAT 
 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány 500.000,- Ft, 
azaz Ötszázezer forint összegű támogatását 
jóváhagyja. 
 
A támogatás forrása a Tapolca város 2017. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 7. mellékletének általános 
tartalék jogcíme. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

Tapolca, 2017. április 28. 
 
 
        Dobó Zoltán 
        polgármester 


