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Dobó Zoltán polgármester
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Meghívandók:

Rédli Károly, a Tapolca Kft ügyvezetője
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Rédli Károly a Tapolca Kft. ügyvezetője (továbbiakban: Kft vezető) a Kft. működtetésében
álló - Tapolca Város Önkormányzata tulajdonát képező -, 8300 Tapolca, Fő tér 1. sz. (hrsz:
2799) alatti Tapolca Városi Mozi (Városi Mozi, Mozi, Mozi és Teleház elnevezéssel is szerepel) nevének Tapolcai Belvárosi Közösségi Ház-ra történő változtatását kérte.
Mint a T. Képviselő-testület előtt is ismeretes, az intézmény által ellátott feladatok köre az
elmúlt időszakban jelentősen kibővült, a tapolcai járás lakosai körében is népszerű 2D/3D-s
vetítőteremmel és komoly látogatószámmal rendelkező „mozi” mellett sok egyéb funkcióval
is bír.
Kedvelt helyszíne a házasságkötéseknek, itt működik a Teleház, az Egészségfejlesztési Iroda
(EFI), az Érembolt, de pódiumbeszélgetések, különböző előadások, könyvbemutatók, kisebb
kiállítások megrendezésére is szívesen igénybe veszik a tapolcai lakosok.
A Belvárosi Közösségi Ház elnevezés a fentiekben felsorolt, sokszínű feladatellátást hitelesebben tükrözi, nem tagadva azt, hogy az intézmény egyik fő profilja továbbra is a filmvetítés
marad.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdésének 3. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó közfeladatok körében ellátandó önkormányzati feladat az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése.
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az eddig Tapolca Városi Mozi néven szereplő
közintézmény Belvárosi Közösségi Ház elnevezéséhez hozzájárulni szíveskedjen.
A Képviselő-testületi döntést követően a Kft. vezetőjének gondoskodni kell a névváltozással
kapcsolatos lakossági tájékoztatásról.

Fontos feladat továbbá, hogy a változás átvezetése történjen meg a hivatalos dokumentumokon is, az intézmény honlapján, valamint az önkormányzat stratégiai koncepcióin. (Gazdasági
koncepció, Közművelődési koncepció, Sportkoncepció stb.)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1)
bekezdésének 3. pontjában biztosított jogköre alapján a Tapolca, Fő
tér 1.sz. (hrsz: 2799) alatti közintézmény elnevezését 2018. november
1-jei hatállyal Tapolca Városi Mozi helyett, „Belvárosi Közösségi
Ház”-ra változtatja.
Felkéri a polgármestert a névváltozással érintett stratégiai koncepciók,
dokumentumok módosítására, valamint a névváltoztatással kapcsolatban szükséges egyéb intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tapolca, 2018. október 9.

Dobó Zoltán
polgármester

