14. NAPIREND

Ügyiratszám: 14/79/2017.
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. február 17- i nyilvános ülésére
Tárgy:

Gulág emléktábla elhelyezése

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:

Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda Pályázati Csoport
Parapatics Tamás csoportvezető
Ságvári Lászlóné ügyintéző

Megtárgyalja:

Humán Bizottság

Meghívottak:

Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Dr. Décsey Sándor igazgató
Hangodi László muzeológus

Tisztelt Képviselő-testület!
Tapolca Város Önkormányzata képviseletében az Emberi Erőforrások Minisztériuma
és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő vonatkozó pályázati felhívására
„Megemlékezés Tapolcáról a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyokról és
kényszermunkásokról – Emléktábla kihelyezése Tapolcán” címmel támogatási
kérelmet nyújtottam be.
Sikeres és eredményes pályázatunk 983.200,- Ft, egyszeri, vissza nem térítendő
támogatásban részesült. Erről 2016. decemberi ülésünkön már tájékoztatást adtam.
A megvalósítás módját, feltételeit a GUL-16-D-2016-00032 azonosítószámú támogatási
szerződés rögzíti. A pályázati dokumentációt a Tapolcai Közös Önkormányzati
Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodáján a képviselő-testületi és
bizottsági tagok megtekinthetik.
A pályázat két fő részből áll, az emléktáblák avatásához kapcsolódó rendezvény,
valamint az emléktáblák elkészítése.
Az emléktáblák mérete, formája, tartalma a pályázat előírása szerint kötött, nem
változtatható. A felsorolt neveket a Wass Albert Könyvtár és Múzeum munkatársa
Hangodi László történész, muzeológus gyűjtötte össze, kutatta fel. Köszönet több éves
munkájáért.
A látványtervet az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Az avatáshoz kapcsolódó rendezvényt a Tapolca Kft. szervezi, bonyolítja.
Az új emléktáblákat Tapolcán, a Hősök terén, Marton László szobrászművész
„Szomorú történelmünk” című műalkotása mögötti kőfal keleti oldalán lenne célszerű
elhelyezni, amelynek nyugati oldalán már korábban elhelyezésre került a II.
világháború hősi halottait, áldozatait tartalmazó emléktábla.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati
javaslat támogatására.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
 köszönettel fogadja az Emberi Erőforrások
Minisztériuma
és
az
Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő által a „Megemlékezés a
Tapolcáról a Szovjetunióba hurcolt politikai
foglyokról és kényszermunkásokról – Emléktábla
kihelyezése
Tapolcán”
című
pályázatunk
megvalósításához biztosított vissza nem térítendő
támogatást.
 egyetért a GUL-16-D-2016-00032 azonosítószámú
támogatási kérelemben elfogadott, a pályázati
feltételeknek megfelelő emléktáblák elhelyezésével
a Tapolca Hősök terén álló „Szomorú történelmünk”
című szobor mögötti kőfal keleti oldalán.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
polgármester

Tapolca, 2017. február 7.
Dobó Zoltán
polgármester

