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16. napirend Ügyiratszám: 1/158-2 /2018. 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Képviselő – testület 2018. február 16-i nyilvános ülésére 

Tárgy:  Hozzájárulás emléktábla elhelyezéséhez 

Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 

Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
dr. Iker Viktória aljegyző 

Megtárgyalja: Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 

Meghívott:  Benács Lajos, a Tapolcai Városszépítő Egyesület elnöke 

Tisztelt Képviselő – testület! 

A Tapolcai Városszépítő Egyesület elnöksége kezdeményezte, hogy a tóparti Panteon – falon 
emléktáblát helyezhessenek el Tóth József emlékére. Az emléktábla felirata a következő lenne: 

Tóth József 
1918-2016. 

Tapolca Díszpolgára, 
a Városszépítő Egyesület örökös elnöke 

munkásságának emlékére 
állította a Tapolcai Városszépítő Egyesület 2018-ban 

A tábla mérete: 50 x 70 cm-es, fekete gránit anyagú, aranyozott festett betűkkel. A tábla avatását 
az egyesület alakulásának 35. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezés keretein belül, 
2018. március 22. napjára tervezik. 

Tóth József 1983-ban alapító tagja, alelnöke, majd 1991-2004. között elnöke volt az 
egyesületnek. Idős kora miatt vonult vissza, de míg tehette, továbbra is részt vett az egyesület 
munkájában. Fáradhatatlanul dolgozott, a nevéhez fűződik a Véndek-hegyen összedőlt Szent 
kút megmentése és a Tópartra történő áthelyezése, a Véndek-hegyi harangláb, a Szent Donát-
kápolna felújítása, a Miltényi sír felújításának kezdeményezése, valamint neki köszönhető, 
hogy Batsányi János, Miltényi József és Csörgey Titusz sírjának védelmét sikerült a Nemzeti 
Panteon Alapítvány regisztrációjába felvetetni. Szorgalmazta a régi polgárházak eredeti 
formában történő visszaállítását, a Szentháromság-szobor felújítását és eredeti helyére való 
visszahelyezését. Elindította a Tapolcai füzetek sorozatot, mely Tapolca helytörténetével 
foglalkozik, s mára már 48 kötet jelent meg belőlük. Számos szobor, emléktábla állítása fűződik 
a nevéhez. Az ő javaslata volt a Panteonfal létrehozása, melyen az első emléktáblákat a 
Városszépítő Egyesület állította. 1996-ban Tapolca Város Díszpolgára kitüntető címet kapott, 
de számos szakmai díj mellett Podmaniczky- és Kós Károly díjjal is büszkélkedhetett. 
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Az egyesület tagjai úgy gondolják, hogy Tóth József születésének 100., valamint a Tapolcai 
Városszépítő Egyesület megalakulásának 35. évfordulója méltó alkalom arra, hogy tiszteletük 
és megbecsülésük jeléül emléktáblával köszönjék meg a városért végzett áldozatos munkáját.  
 
Az emléktábla költségeit a Tapolcai Városszépítő Egyesület saját forrásból fedezi, melynek 
ünnepélyes felavatásához előzetesen beszerezték Tóth József özvegyének hozzájárulását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a Tapolcai Városszépítő Egyesület 
a tapolcai tóparti Panteon-falon Tóth József részére 50 x 70 
cm nagyságú, fekete gránitból aranyozott betűkkel 
emléktáblát helyezzen el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
Tapolca, 2018. február 5. 
 
 
 
 Dobó Zoltán 
 polgármester 
 
 


