TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ – TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/18-1/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 2018. január 3-án
(szerda) 8.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)
Jelen vannak: Dobó Zoltán
Bakos György
Buzás Gyula
Császár László
Dr. Décsey Sándor
Koppányi Ferenc
Lévai József
Pass Sándor
Sólyom Károly
Igazoltan maradt távol:
Kozma Henrik
Marton József
Vajda Attila

polgármester

képviselők

képviselők

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
dr. Németh Mária Anita jegyző, dr. Iker Viktória aljegyző, Farkas Hajnalka
jegyzőkönyvvezető
Rig Lajos országgyűlési képviselő, Szijártó János újságíró, Kovács Melinda
sajtóreferens

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő – testület tagjait a mai
rendkívüli nyilvános képviselő – testületi ülésen.
Megállapítja, hogy a képviselő – testület 9 fő jelenlétével határozatképes, az ülést
megnyitja. Kozma Henrik, Marton József és Vajda Attila képviselők jelezték
távolmaradásukat.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont kerüljön megtárgyalásra. Javaslatát
szavazásra teszi fel.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 9 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

1/2018. (I. 03.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai rendkívüli
nyilvános ülésének napirendjét a következők szerint fogadja el és
tárgyalja.
NAPIREND

1)

Szalay Gyöngyi temetésével kapcsolatos
meghozatala
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés)

döntések

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Szalay Gyöngyi temetésével kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Dobó Zoltán polgármester: Sajnálatos haláleset miatt kellett összehívni a testületet.
Császár László képviselő urat bízta meg azzal, hogy a család és az önkormányzat között
összekötő szerepet töltsön be. Mai napon 9.00 órakor kezdődik az a megbeszélés,
amelyen a temetés körülményeit szeretnék tisztázni, nekiállni a szervezésnek, a részletek
tisztázásának. Képviselőtársai, ha gondolják vegyenek részt a megbeszélésen. A
vívószövetség, a MOB, a valamikori vívóklub, az új vívóklub is jelezte, hogy részt
szeretnének vállalni a temetésből. A képviselő – testületnek arról kellene dönteni, hogy
felajánlanak egy díszsírhelyet Gyöngyi számára, amennyiben majd azt a család elfogadja.
Ezen kívül amennyiben szeretne a család halotti tort tartani, akkor a Tamási Áron
Művelődési Központ auláját térítésmentesen rendelkezésre bocsátja, a temetéshez a
hangosítást is felajánlja az önkormányzat, illetve, ha a Tamási Áron Művelődési
Központban lesz a halotti tor, akkor a közétkeztetővel főzeti le az ételeket kedvezményes
áron. Az önkormányzat anyagi hozzájárulását ezekben tudná meghatározni.
Képviselőtársait kérdezi, kinek van hozzászólása?
Koppányi Ferenc képviselő: Ha nem fogadja el a család a díszsírhelyet, akkor más parcellát
is rendelkezésükre bocsátanak?
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Dobó Zoltán polgármester: Természetesen igen.
Császár László képviselő: Tegnap este beszélt Horváth Ernővel, azt mondta neki, hogy
elfogadják a díszsírhelyet és a mai megbeszélésen egyeztetik majd a részleteket.
Dobó Zoltán polgármester: Jegyző asszony kimegy a családdal a temetőbe és megnézhetik
hol lesz a sírhely. Van-e valakinek még valami elgondolása, hogy az önkormányzat miben
vegyen részt?
Koppányi Ferenc képviselő: Mikor lesz a temetés?
Császár László képviselő: Várhatóan jövő hét szerdán, de ma dől el pontosan. Mise 12.00
órakor, temetés 13.00 órakor.
Dobó Zoltán polgármester: Először egy más jellegű temetésről volt szó, az volt az első
ötlet, hogy Gyöngyit a sportcsarnokban kellene felravatalozni, de mégsem így lesz,
hagyományos temetés lesz. Ő is a jövő hét szerdát gondolja, a temetkezési vállalkozás sem
tudja előbbre vállalni.
Dr. Décsey Sándor képviselő: Sajnos a tavalyi évben is volt több nagyobb létszámú temetés
az új temetőben, és a gépjármű-közlekedés sokszor kaotikus állapotokat mutatott. A
rendőrkapitánysággal ez ügyben kellene egyeztetni.
Dobó Zoltán polgármester: A nagyobb temetéseknél erre odafigyelnek, nem szokott
probléma lenni. A rendőrség és a polgárőrség segítségét igénybe szokták venni, és még a
tűzoltók is ügyeletet szoktak tartani. Az anyagi felajánláson túl a város és az önkormányzat
a szervezésben is segít.
Az előterjesztéshez több kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó
Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 9 igen szavazattal – egyhangúlag mellett az alábbi határozatot hozza:
2/2018. (I. 03.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szalay
Gyöngyit, a város egykori alpolgármesterét, olimpiai bronzérmes
és hétszeres világbajnok párbajtőrözőt, klubalapító edzőt saját
halottjának tekinti.
Szalay Gyöngyi Tapolcán született és itt is élt férjével.
Párbajtőrözőként egyéniben 1995-ben világbajnoki ezüstérmet,
1996-ban az atlantai olimpián bronzérmet, 1997-ben és 1998-ban
3

világbajnoki bronzérmet, a magyar női párbajtőrcsapattal pedig
hétszeres világbajnoki címet szerzett. Aktív sportolói pályafutása
lezárását követően edzőként tevékenykedett. A tavalyi évben
vezető szerepet vállalt a Tapolca Vívóklub megalakításában.
Sporttársai, tanítványai szerették, tisztelték őt.
Aktív közéleti személyiség volt. 2002-2006. között a város
alpolgármestereként dolgozott, 2006. és 2014. között
önkormányzati képviselőként a város sport és ifjúsági
kapcsolatokhoz fűződő feladatait látta el. Mindvégig rendszeres
résztvevője volt a városi rendezvényeknek is.
A temetőkről és temetkezésről szóló 32/2012. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése alapján Tapolca Város
Polgármestere javaslatára Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete kiemelkedő sport- és edzői sikerei, valamint
aktív közéleti munkássága előtt tisztelegve Szalay Gyöngyi részére
díszsírhelyet biztosít az Új temetőben.
A temetés lebonyolításához pedig – amennyiben a család ezt kéri
– anyagi, technikai és szervezési segítséget nyújt.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy az elhunyt
családjával egyeztetve a temetéssel kapcsolatos intézkedéseket
megtegye.
Határidő: a 2018. január 31.
Felelős: polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Ha a testület tagjai kérnek szállítást a temetésre, azt kéri jelezni
majd.
Sólyom Károly képviselő: Javasolja, hogy a képviselő – testület tagjai együttesen néma
főhajtással vegyenek majd búcsút Gyöngyitől.
Dobó Zoltán polgármester: A protokoll és a rendezők elképzelései szerint fognak eljárni.
Ha ezt a testület szeretné, akkor kéri, hogy együtt mozogjanak majd, egy helyen legyenek.
Vagy ha külön mennek, akkor találkozzanak valahol. Visznek egy nagy koszorút és mindenki
kap egy szál virágot.
Dr. Décsey Sándor képviselő: Abból az időszakból, amikor Gyöngyi testületi tag volt, a
képviselőket nem kellene értesíteni?
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Dobó Zoltán polgármester: Nem gondolná, hogy temetési értesítést kellene küldeni
bárkinek is. A temetés időpontját az országos médiában az önkormányzat meg fogja
hirdetni.
Több napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén, Dobó Zoltán polgármester megköszöni
a részvételt és a rendkívüli nyilvános ülést 8.45 órakor bezárja.

Kmf.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Németh Mária Anita
jegyző
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