
7.NAPIREND       Ügyiratszám: 14/1453-6/2022. 
   

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2022. november  25-i nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy:  Forrás biztosítása Tapolca Város Díszpolgárai (Németh László, 
Orbán Tibor) díszsírhelyén síremlék felállításához 

 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 
 Bakos Gáborné irodavezető 
 Holcsek Eszter városfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző 
   
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 
 Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
    

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2022. június 16. napján elhunyt Németh László, „Tapolca Város Díszpolgára”.  

 
Németh László a Batsányi és a Badacsony néptáncegyüttesek hajdani alapítója, művészeti 
vezetője több évtizedes munkájával a város kulturális, művészeti életének meghatározó alakja 
volt. A táncegyüttes szereplései által és tanítványok sorának kinevelésével hozzájárult Tapolca 
város hírnevének öregbítéséhez. Tevékenysége elismeréséül 2022. évben „Tapolca Város 
Díszpolgára” kitüntetésben részesült. 
 

2022. szeptember 6. napján hunyt el Orbán Tibor, „Tapolca Város Díszpolgára”.  

Orbán Tibor gyémántokleveles bányamérnök, a Bakonyi Bauxitbánya nyugalmazott 
vezérigazgató-helyettese több évtizedes kimagasló műszaki-szakmai munkája mellett jelentős 
szerepet vállalt a városkép formálásában. Tevékenyen részt vett városunk közéletében, sport 
szervezésében és az önkormányzati munka támogatásában. Tevékenysége elismeréséül 2021. 
évben „Tapolca Város Díszpolgára” kitüntetésben részesült. 
 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Ör.) 11. § (1) bekezdése alapján: „Díszsírhely illeti meg Tapolca Város 
Díszpolgárát és Tapolca Város Tiszteletbeli polgárát.” 
 
A város a díszpolgárok számára a kijelölt parcellában biztosította a díszsírhelyet, s az elhunytak 
hivatalos gyámjával/hozzátartozóival történt előzetes egyeztetések alapján árajánlatokat kért a 
síremlékek elkészítésére, melyek közül a legkedvezőbb – síremlékenként - bruttó 1. 968.500 Ft 
összegű. 
 
Tekintettel arra, hogy a 2022. évi költségvetésben e célra külön előirányzat nem lett elkülönítve, 
szükséges dönteni a fedezet biztosításáról, melyre javaslom Tapolca Város 2022. évi 



költségvetésről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) 
önkormányzati rendelet 10. melléklet I. Tartalékok 1. Általános tartalék jogcímét megjelölni. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 
 
      HATÁROZATI JAVASLAT 

I. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a 2022. június 16. 
napján elhalálozott Németh László, Tapolca Város Díszpolgára 
síremléke elkészítésének kivitelezési munkái fedezetére bruttó 
1.968.500 Ft-ot biztosít. 
 
A kivitelezési munkák költségének forrása Tapolca Város 2022. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklet I. 
Tartalékok 1. Általános tartalék jogcíme. 
 
A sírhely feletti rendelkezési jog a családot illeti meg.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
 
Határidő:   2023. május 31. 
Felelős:   polgármester 

 
II. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a 2022. 
szeptember 6. napján elhalálozott Orbán Tibor, Tapolca Város 
Díszpolgára síremléke elkészítésének kivitelezési munkái fedezetére 
bruttó 1.968.500 Ft-ot biztosít. 
 
A kivitelezési munkák költségének forrása Tapolca Város 2022. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklet I. 
Tartalékok 1. Általános tartalék jogcíme. 
 
A sírhely feletti rendelkezési jog a családot illeti meg.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
 
Határidő:   2023. május 31. 
Felelős:   polgármester 
 

 
Tapolca, 2022. november 17. 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester 


