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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 

A Tapolcai Települési Értéktár Bizottság (TTÉB) működési rendjét a Szervezeti és Működési 
Szabályzata határozza meg, mely alapján a bizottságnak félévenként be kell számolnia a 
munkájáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felé. 
 
Jelen beszámoló a 2018-as év második félévében végzett munkáról ad tájékoztatást. 
 
A Tapolcai Települési Értéktár Bizottság 2018. második félévében egy ülést tartott, melyen 
Ferenczy Béni Kossuth díjas szobrászművész egyedi alkotásáról, a Lessner síremlék 
felvételéről tárgyaltak.  
 
A javaslatot Varga Károlyné, a Tapolcai Városszépítő Egyesület Nő klub vezetője állította 
össze. 
A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Tapolca, Izraelita temető  
A nemzeti érték besorolása: kulturális örökség 
 
A síremlék fehér kararai márványból készült. Valójában szarkofág jellegű, melynek oldalát 
szőlőindák és szőlőfürtök díszítik. 
 
A Lessnerek a borkereskedés mellett jelentős szőlőgazdaságokkal rendelkeztek. Szent 
György-hegyen, Badacsonyban és Ábrahámhegyen is volt szőlőbirtokuk, a filoxéravész során 
kipusztult szőlőterületeket vásárolták és újították fel A Szent György- hegyi Lessner pince a 
hegy ékességeként ma is megtalálható 
 



A Lessner ház az 1920-30-as években kulturális szalon szerepét is betöltötte. A 
bornagykereskedés irodájában neves művészek, - köztük Egry József, Bernáth Aurél, 
Ferenczy Béni és Noémi -, jöttek össze politikai – művészeti vitákra.  
 
A bizottság tagjai a javaslat megtárgyalásakor egyetértettek abban, hogy Tapolca város 
sírkertjeiben több olyan síremlék is van, ami megérdemelné a települési értéktárba 
történő felvételt, így várják a további javaslatokat. 
 
Hangodi László bizottsági tag felhívta a jelen levők figyelmét arra, hogy ha egy emléket 
felvesznek a települési értéktárba, megnő a felelősségük is annak rendben tartásával 
kapcsolatban, hisz az értéktárba bekerült síremléket remélhetőleg a korábbinál többen 
látogatják. 
 
Dr. Décsey Sándor elnök a válaszában elmondta, hogy a sírok gondozása alapvetően a 
hozzátartozók feladata, az izraelita temetőt nem az önkormányzat tartja fenn, ez azonban 
nem jelenti azt, hogy városunk ne érezne felelősséget a temetők rendezettségéért.  
 
A Tapolcai Települési Értéktár Bizottság a Lessner síremlék települési értéktárba történő 
felvételével kapcsolatban 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozott 2017. (XII.12.) TTÉB 
határozatával az alábbi döntést hozta: 

 
„A Tapolcai Települési Értéktár Bizottság a „Lessner siremlék” nemzeti érték települési 
értéktárba történő felvételével, egyetért.” 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai 
Települési Értéktár Bizottság 2018. év második félévi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

  
 

Tapolca, 2018. november 7. 
 
       Dobó Zoltán 
       polgármester 
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