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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 

a Képviselő-testület 2021. október 1-i nyilvános ülésére 
 

 
Tárgy:  Forrás biztosítása Baski Sándor díszsírhelyén síremlék felállításához 
 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda  
 Parapatics Tamás irodavezető 
 Vass Szabolcs ügyintéző  
 
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság  

Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Baski Sándor 1970-től 19 éven át a Tapolca Városi Tanács elnöke volt. Nagy szerepe volt Tapolca 
városias jellegének kialakításában. Lakásépítések mellett nagy számban bővültek az intézmények 
(óvodák, iskolák), javult az egészségügyi ellátás is.  Jelentős szerepe volt a város infrastrukturális 
hálózatának kiépülésében. 
Tevékenysége elismeréséül 2020. évben „Tapolca Városért” kitüntetésben részesült. 
Tapolca Város Polgármestere, tekintettel az elhunyt személy által a település érdekében kifejtett 
tevékenységére, a temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Ör.) 11. § (1) bekezdésére hivatkozással Baski Sándor részére a 10/2021. (II.15.) 
számú Képviselő-testületi határozatával díszsírhelyet biztosított, valamint, hogy Tapolca Város 
méltó módon kifejezhesse az elhunyt iránti megbecsülését, a város életében kiemelkedő érdemeket 
szerzett Baski Sándort a város saját halottjának nyilvánította. Az elhunyt családtagjaival egyeztetve, 
annak érdekében, hogy a síremlék Mindenszentek napjára elkészüljön, árajánlatokat kértünk, 
melyek közül a legkedvezőbb 1.778.000 Ft összegű. 
Tekintettel arra, hogy a 2021. évi költségvetésben e célra előirányzat nem lett elkülönítve, 
szükséges dönteni a fedezet biztosításáról, melynek forrása Tapolca Város 2021. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) 
önkormányzati rendelet 7. melléklet I. Tartalékok 1. Általános tartalék jogcíme. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen.  
 
 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Baski Sándor, 
Tapolca Város saját halottja síremlékének elkészíttetését 
támogatja, kivitelezési munkáinak fedezetére 1.778.000 Ft-ot 
biztosít. 
 
A kivitelezési munkák költségének forrása Tapolca Város 2021 
évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. 
melléklet I. Tartalékok 1. Általános tartalék jogcíme. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:   polgármester 
 

 
 
 
Tapolca, 2021. szeptember 16. 
 
 Dobó Zoltán 
 polgármester 
 
 


