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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Szándéknyilatkozat üveghulladék feldolgozó üzem tapolcai
telepítéséhez

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Papp Zoltán Tamás főépítész 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Hársfalvi József irodavezető 

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívottak:    Buchwarth Péter, Sonnenlicht-GES Gmbh. projektvezetője 
6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 5/A. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület idén fogadta el Tapolca város településrendezési eszközeinek 
részleges módosítását részterületekre. Ennek a munkának kiemelkedő, indító eleme 
volt a laktanyák gazdasági, kereskedelmi, szolgáltatási hasznosításának
településrendezésbe történő befogadása. A déli laktanya Gksz átsorolása mellett az 
északi laktanya hasonló terület-felhasználásának pontosítására is sor került.

A fentiek alapján meghirdetett hasznosításra jelentős számban jelentkeztek helyi 
vállalkozók és külső befektetők is. Több mint egy éve előkészítés alatt van egy 
üveghulladék feldolgozó üzem telepítésének az ügye. A szemrevételezés és
előkészítés alapján az északi laktanya területének mintegy 1,5-2,5 ha térmértékű 
része került előzetesen kijelölésre a fenti üzem megvalósításának biztosítására.  

A folyamatos előkészítés a központi szervekkel történő egyeztetések után jelen 
időszakban vált bizonyossá, hogy reális esély van e munkahelyteremtő beruházás 
tapolcai megvalósítására.

Előterjesztésünkhöz csatolva tanulmányozhatja Tisztelt Képviselő-testület a 
célmegvalósító szándéknyilatkozatot.

A tapolcai üzem „Energocell Tapolca üveghulladék feldolgozó Kft.” néven egy
önálló hulladék feldolgozó lenne. Az önkormányzat meglévő területtel és a 



gyártáshoz szükséges infrastruktúra értékbecslés alapján megállapított összegével
venne részt az új üzem megvalósításában.

A magyar és német partnerrel lefolytatott helyszíni bejárás alapján az új feldolgozó
üzem az északi laktanya ún. alakuló terére kerülne telepítésre, mintegy 1,5 ha
térmértékű építési telek biztosításával, amit a 4511/10 hrsz-ú területből tudnánk 
leválasztani.

Az üveghulladék feldolgozó üzem létesítésének feltétele, hogy a létesítéshez
kapcsolódó jogszabályokat maradéktalanul be kell tartani, különös tekintettel a
Balaton törvényre, valamint a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól szóló kormányrendeletre a környezeti hatásokat tekintve.

A szándéknyilatkozat mellékleteként néhány előzetes adatot is biztosított már 
Sonnenlicht-GES Gmbh. projektvezetője.   

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem, hogy tanulmányozzák át az előterjesztést és a csatolt szándéknyilatkozatot és 
ennek alapján hozzák meg előzetes döntésüket. 

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az üveghulladék feldolgozó üzem a
tapolcai 4511/10 hrsz-ú ingatlanrészen történő 
telepítésének szándéknyilatkozatát megismerte.

Felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a
további tárgyalásokat lefolytassa és a szükséges
előkészítő intézkedéseket megtegye azzal, hogy 
a fejlesztés megvalósításának szakaszairól a
képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja és 
ha szükséges, a döntéshozatalt előterjeszti. 

Határidő:  folyamatos
Felelős:   polgármester

Tapolca, 2013. november 14.

Császár László
polgármester








