
1. NAPIREND                   Ügyiratszám: 1/146-8/2014.       
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 

a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb 

tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű 
határozatainak végrehajtásáról 

  
Előterjesztő: Császár László polgármester   
 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
 Döméné Domonkos Bernadett főelőadó  
 
 
 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 
Császár László polgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 
2014. augusztus 7. Kórház ünnepélyes alapkőletételénél voltam jelen. 

2014. augusztus 9. Ács János Sakk Emlékverseny megnyitóján vettem részt.  

2014. augusztus 11. NHSZ Tapolca Kft képviselőivel folytattam tárgyalást a cég 
átalakításával kapcsolatban. 

2014. augusztus 12. Páneurópai Unió Tapolcai szervezetének vendégeit fogadtam a 
Tamási Áron Művelődési Központban.  

2014. augusztus 14-20. Ünnepi Napok és Borhét rendezvénysorozatán vettem részt. 

2014. augusztus 18. A finn testvértelepülés, Lempaala küldöttségét fogadtam a 
Városházán. 

2014. augusztus 18. Rendkívüli képviselő-testületi ülésen vettem részt. 

2014. augusztus 20. Ünnepi szentmisén, kenyérszentelésen vettem részt és 
állampolgársági esküt vettem ki. 

2014. augusztus 21. Dr. Szabó Gabriella gyermek szakorvossal egyeztettem praxis 
ügyben. 

2014. augusztus 22. Rendkívüli képviselő-testületi ülésen vettem részt. 

2014. augusztus 22. Haffner Ildikó keramikus művész kiállítását nyitottam meg. 
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2014. augusztus 25. Laktanyai közműtervek egyeztetésén vettem részt. 

2014. augusztus 25. Kórházberuházás lakossági tájékoztatóján vettem részt. 

2014. augusztus 26. NOHAB Alapítvány Budapest vezetőivel folytattam 
egyeztetést a NOHAB tapolcai rendezvényének 
lebonyolításával kapcsolatban. 

2017. augusztus 27. Bak Bélával, a Kézilabda Szakosztály vezetőjével folytattam 
egyeztetést az utánpótlás neveléssel kapcsolatos kérdésekről. 

2014. augusztus 29. Mátray Györggyel, a Motoros Szakosztály vezetőjével 
folytattam egyeztetést a reptér használattal kapcsolatban. 

2014. szeptember 1. Fogadóórát tartottam. 

2014. szeptember 2. A Veszprémber Zrt képviselőivel folytattam egyeztetést 
aktuális közbeszerzési ügyekkel kapcsolatban. 

2014. szeptember 4. Szakács Péter és dr. Csernay Balázs plébánosokkal folytattam 
egyeztetést egyházi rendezvényekkel kapcsolatban. 

2014. szeptember 4. Rausz István rendőrkapitány úrral folytattam egyeztető 
tárgyalást aktuális ügyekkel kapcsolatban. 

2014. szeptember 8. Antal Edittel, a Női Kézilabda Szakosztály vezetőjével 
egyeztettem a szakosztály ügyeivel kapcsolatban.  

2014. augusztus 8. Bajner Imre igazgató úrral a Tapolcai Bárdos Lajos Általános 
Iskola aktuális problémáiról folytattam egyeztetést. 

2014. szeptember 9. Hajléktalan Szálló ünnepélyes átadásán vettem részt. 

2014. szeptember 10. Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium ülésén 
vettem részt. 

2014. szeptember 10. Városunkban köszöntöttem a Fidesz-KDNP frakció résztvevőit. 

2014. szeptember 11. Győrffy-Villám Andrással folytattam egyeztető tárgyalást az I. 
Világháborús megemlékezéssel kapcsolatos teendőkről. 

2014. szeptember 14. Badacsonyi Szüreti Felvonuláson vettem részt a város 
képviseletében. 

2014. szeptember 15. Szentpétervári orvos kongresszust nyitottam meg a Hotel 
Pelionban. 

2014. szeptember 15. Fodorné Csöglei Erikával folytattam egyeztető tárgyalást a 
Pedagógiai Szakszolgálat aktuális problémáival kapcsolatban.  

2014. szeptember 17. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tanácsülésén 
vettem részt. 

2014. szeptember 18. Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi 



 3 

Egyesületének köztisztviselői találkozóján vettem részt. 

2014. szeptember 18. Páneurópai Unió Tapolcai Szervezetének összejövetelén vettem 
részt. 

2014. szeptember 18. Márffy Gyula érsek úrral találkoztam egy keresztény 
előadássorozat keretében.  

 
 

Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 
2014. június 21. Dobó Városrész Kulturális Napján vettem részt. 

2014. június 24. Az Energocell Kft képviselőivel folytattam tárgyalást. 

2014. június 25. A DRV Zrt és a Rockwool Kft képviselőivel folytattam 
tárgyalást a strand csapadék- és szennyvíz elvezetése ügyében.  

2014. július 3. A volt Bauxit Munkásszálló esetleges hasznosítása ügyében 
folytattam tárgyalást. 

2014. július 4-6. Ghymes Fesztivál rendezvényein vettem részt. 

2014. július9. A DRV Zrt képviselőivel a szennyvíztelep üzemeltetési 
szerződésének ügyében folytattam tárgyalást. 

2014. július 10. Tervezőkkel folytattam tárgyalást a strand építése ügyében. 

2014. július 11. A környező települések képviselőivel folytattam tárgyalást a 
szennyvíztisztító telep szerződése ügyében. 

2014. július 14. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft ügyvezető igazgatójával, 
Gebhardt Gyulával folytattam megbeszélést. 

2014. július 22. A laktanyák közműves tervezőivel folytattam egyeztető 
tárgyalást. 

2014. július 31. Az Intelligens Településfejlesztési Stratégia elkészítésével 
kapcsolatos megbeszélésén vettem részt.  

2014. augusztus 5. Az üveggyapot gyártására létrehozandó társaság ügyében 
folytattam tárgyalást. 

2014. augusztus 6. Szépkorút köszöntöttem. 

2014. szeptember 7. Állampolgársági esküt vettem ki. 

2014. augusztus 7. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás tanácsülésén vettem rész. 
 

2014. augusztus 12. Tapolcán tevékenykedő sírköves vállalkozókkal folytattam 
tárgyalást. 
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2014. augusztus 14. NHSZ Tapolca Kft képviselőivel folytattam tárgyalást. 

2014. augusztus 14-20. Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét rendezvényein vettem részt. 

2014. szeptember 2-3. Dobó városrészben tartottam fogadóórát. 

2014. szeptember 2. Strand pályázattal kapcsolatos tárgyaláson vettem részt.  

2014. szeptember 8. Fogadóórát tartottam. 

2014. szeptember 10. Tárgyalást folytattam a laktanyai ingatlan hasznosítása 
ügyében. 
 

2014. szeptember 17. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft ügyvezetőjével, Gebhardt 
Gyulával folytatott tárgyalást aktuális problémák 
megoldásáról.  

 
 
 
Sági István alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 
2014. június 27. Semmelweis Nap rendezvényein vettem részt. 

2014. június 28. Az Első Magyar Látványtár I. Világháborús megnyitó 
ünnepségén vettem részt. 

2014. július 13. Városszépítő Egyesület által szervezett ifjúsági tábor 
megnyitóján vettem részt. 

2014. augusztus 7. Kórház ünnepélyes alapkőletételénél voltam jelen. 

2014. augusztus 9. Csermák József Emlékversenyen és koszorúzáson vettem részt. 

2014. augusztus 12. Tapolcán tevékenykedő sírköves vállalkozókkal folytattam 
tárgyalást. 

2014. augusztus 14-20. Ünnepi Napok és Borhét rendezvényein vettem részt. 

2014. augusztus 22. Rendkívüli képviselő-testületi ülésen vettem részt. 

2014. szeptember 10. A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt tulajdonában és a Szász Márton 
Iskola kezelésében lévő vagyontárgy átadásán vettem részt. 

2014. szeptember 12. Szakács Péter és dr. Csernay Balázs plébánosokkal folytattam 
megbeszélést egyházi rendezvényekkel kapcsolatban. 

 
 
A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről 
a végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták: 
 
 
181/2013. (XI.22.)  Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény 25. § (7) bekezdése alapján 
engedélyezi, hogy a fenntartásában működő Tapolcai Óvodában az óvodai csoportra 
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megállapított maximális létszám a 2014/2015. nevelési év indításánál legfeljebb 20%-al 
átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során 
az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. Határidő:  2014. szeptember 1. Felelős: 
polgármester 
 
 A határozat kivonat az óvoda részére átadásra került. 
 
 
76/2014. (V.30.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a települési gyűjtőhely lezárását 2014. augusztus 1. napjától elrendeli. Egyidejűleg a 
települési állati gyűjtőhelyre szállított állati hulladékokért fizetendő díj bevezetésének 
lehetőségét megvizsgálja, és további tárgyalásra javasolja. Határidő: 2014. augusztus 1. 
Felelős: polgármester 
 

A gyűjtőhely lezárásra került, a kulcsból a gyepmester és az NHSZ Tapolca Kft. 
portaépülete kapott. A díjra vonatkozóan az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely 
javaslatot tett, amely egyedi megállapodásban szabályozható. 

 
 
91/2014. (VI.27.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet 
előzetesen elfogadja és a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőségnek (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) véleményezésre megküldi. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző 
 

A rendelet-tervezetet a Felügyelőség jóváhagyta, kikötés nélkül elfogadásra 
javasolta. 
 

 
92/2014. (VI.27.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért az NHSZ Tapolca Kft. szétválási szerződésében foglaltakkal, és felhatalmazza a 
polgármestert a szétválási szerződés, valamint a társasági szerződések aláírására. Határidő: 
azonnal Felelős: polgármester 
 

A cégbírósági bejegyzés folyamatban van, minden szükséges dokumentum 
megküldésre került. 2014. szeptember 30. napjával létrejön az NHSZ Tapolca Non-
profit Kft. és az NHSZ Csobánc Kft. 
 

 
93/2014. (VI.27.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi, elfogadja. Egyetért azzal, hogy Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. fázisként szereplő projektcég megalakítását, az 
előterjesztésben szereplő paraméterekkel, ami a Veszprém Megyei TOP-ban szereplő 
„vezérprojekt” megvalósulásának alapfeltétele. Képviselő-testület felhatalmazza 
Polgármestert, hogy az Energocell Tapolca Kft alapító okiratának előkészítésére intézkedést 
tegyen, és azt a következő testületi ülésre beterjessze. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester 
 

Az Eurocell Tapolca Gyártó és Kereskedelmi Kft. alapító okirata elkészült, a 
Veszprémi Törvényszék Cégbírósága 19-09-517375 számon 2014. szeptember 12-én a 
gazdasági társaságot a cégjegyzékbe bejegyezte. 
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94/2014. (VI.27.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
az előterjesztés 1. mellékletét képező Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési 
tervének 1. sz. módosítását elfogadja. A Képviselő-testület 37/2014. (III.14.) Kt. határozatát 
visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A módosításnak megfelelően az új közbeszerzések kiírása terv szerint megkezdődött. 
 

 
97/2014. (VI.27.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – 
testülete egyetért a Tapolcai Média Kft. törzstőkéjének 4.300.000,- Ft, azaz Négymillió-
háromszázezer Forinttal történő megemelésével, amelynek forrása Tapolca Város 
Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 1/2014. (II. 17.) 
önkormányzati rendelete 4. melléklet 8. pontjában szereplő Működési célú támogatás 
előirányzatból 3.000.000,- Forint. A fennmaradó 1.300.000,- Forintot a 7. melléklet Általános 
működési célú tartalék jogcím terhére biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A Cégbíróság felé bejelentésre került, a tőkeemelés megtörtént. 
 
 
98/2014. (VI.27.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Tapolca 1973/1, 1614/2, 1614/7, 2138/12, 2152/9 helyrajzi számú ingatlanokat érintő, 
Tapolca Város Önkormányzata és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ között 2012. 
június 04. és 2012. június 12. napján létrejött G-2/000573-32/2012. végleges megállapodás (3.) 
pontjában és a G-2/000573-39/2012. végleges megállapodás (5.) pontjában megállapított 
kötelezettségvállalásról szóló beszámolót elfogadja.  
• a Tapolca 1973/1 helyrajzi számú földrészlet közút megnevezésű, természetben a 

7319 útszámon található ingatlan használati célja megegyezik a megállapodásban 
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal,  

• a Tapolca 1614/2 helyrajzi számú közút földrészlet közút megnevezésű, 
természetben a 73314 útszámon található ingatlan használati célja megegyezik a 
megállapodásban meghatározott „településfejlesztés” használati céllal,  

• a Tapolca 1614/7 helyrajzi számú földrészlet közterület megnevezésű, természetben a 
73314 útszámon található ingatlan használati célja megegyezik a megállapodásban 
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal,  

• a Tapolca 2138/12 helyrajzi számú közterület helyi közút megnevezésű, természetben 
a 7301 útszámon található ingatlan használati célja megegyezik a megállapodásban 
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal,  

• a Tapolca 2152/9 helyrajzi számú helyi közút megnevezésű ingatlan használati célja 
megegyezik a megállapodásban meghatározott „településfejlesztés” használati céllal.  

Tapolca Város Önkormányzata a fenti ingatlanokat fenntartja, azokat el nem idegenítette, 
illetve azokkal semmilyen tranzakciót végre nem hajtott.  Határidő: 2014. június 30. Felelős: 
polgármester 
 
 A fenti ingatlanokat az önkormányzat nem idegenítette el. A Magyar 

Közútkezelőnek a kivonat megküldésre került. 
 

 
99/2014. (VI.27.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
az Első Magyar Látványtár Alapítványt az „Istenért, Királyért, Hazáért” című tapolcai kiállítás 
lebonyolításához 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint támogatásban részesíti. A 
támogatás forrása a Tapolca város 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1. jogcím 
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Céltartalék, polgármesteri kerete. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a támogatási 
szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A támogatási szerződés megkötésre került. 
 
 
101/2014. (VI.27.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete, élve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) és (4) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogával, a Veszprém Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Tapolcai Tagintézményének vezetői állására pályázó Fodorné Csöglei Erika 
pályázatát a szakszerű és jogszerű tagintézményi működés biztosítására, és a szakmai 
munka továbbfejlesztésére a) alkalmasnak tartja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A határozat a Veszprém Megyei Szakszolgálat részére elküldésre került. 
 
 

102/2014. (VI.27.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- 
testülete a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi, elfogadja. Egyetért azzal, hogy 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- testülete támogassa a Holokauszt Emlékhely 
domborművel való kiegészítésének megvalósítását. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A dombormű kiegészítése megtörtént, az átalakított Holokauszt Emlékhelyet 
ünnepélyes keretek között felavatták, megkoszorúzták a Holokauszt emléknapon, 
2014. július 6. napján. 
 

 
103/2014. (VI.27.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Boldog Özséb Alapítványt a Tapolcai Ünnepi Napok keretében évről-évre 
megtartott orgonakoncert megrendezéséhez 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint 
támogatásban részesíti. A támogatás forrása a Tapolca város 2014. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati 
rendelet 7. mellékletének 1. jogcím Céltartalék, polgármesteri kerete. Felhatalmazza Tapolca 
Város Polgármesterét a támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester 
 

A támogatási szerződés megkötésre került. 
 
 
104/2014. (VI.27.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete jóváhagyja a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszerek feletti 
képviseletről szóló szerződést, amely alapján a képviseletet a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. látja el. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szerződés 
aláírására. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: azonnal 
 

A szerződés aláírása megtörtént. 
 
 
108/2014. (VII.17.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete jóváhagyja a közműves szennyvíz-szolgáltatásra vonatkozó, közös ellátási 
felelősséggel érintett víziközmű-rendszerek feletti képviseletről szóló szerződés-tervezetet, 
amely alapján a képviseletet Tapolca Város Önkormányzata látja el. Felhatalmazza Tapolca 
Város Polgármesterét a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester  
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A szerződés aláírása megtörtént. 
 

 
109/2014. (VII.17.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete jóváhagyja a közműves szennyvíz-szolgáltatásra vonatkozó, Tapolca, Gyulakeszi, 
Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Sáska, Uzsa, Zalahaláp települések és a 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. közötti bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetet. 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szerződés aláírására. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 

A szerződés aláírása megtörtént. 
 

 
110/2014. (VII.17.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete, mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja, nyilatkozik, hogy a 
Tapolcai Deák Jenő Kórház részére, megbízásos jogviszony keretében, a Társulási Tanács 
által feladatellátásra átadott orvosi ügyelet átszervezése következtében felmentéssel érintett 
3 fő gépkocsivezető foglalkoztatására az Önkormányzatnál, illetve az önkormányzat által 
fenntartott intézménynél nincs lehetősége. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a 
Társulás elnökét a határozat megküldésével értesítse. Határidő: 2014. július 31. Felelős: 
polgármester 
 

A határozat kivonat a kórház és a térség részére megküldésre került. 
 

 
116/2014. (VIII.22.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy a ,,BHA” Bíró Hűtéstechnikai és Acélszerkezet gyártó Ipari 
Korlátolt Felelősségű Társaság (8300 Tapolca, Dózsa György utca 34.; képviseli: Bíró Tibor 
ügyvezető) és Tapolca Város Önkormányzata között 2013. augusztus 1-jén létrejött adásvételi 
szerződés 53/2014. (IV.25.) Kt. számú határozattal elfogadott módosításában szereplő 2014. 
május 31-i időpont helyett 2014. augusztus 31-i időpont kerüljön feltüntetésre a tervezettnél 
hosszabb időt igénylő pályázati és kereskedelmi banki hitelügyintézés miatt. A módosított 
szerződés egyéb feltételei változatlanok. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét 
Tapolca 4507/1 helyrajzi számú, kivett telephely és 12 db épület művelési ágú, 5 ha 2975 m2 
területű, valamint a 4507/21 helyrajzi számú, kivett telephely és 5 db épület művelési ágú, 1 
ha 9760 m2 területű ingatlanok vonatkozásában a 3. számú módosított adásvételi szerződés 
aláírására és a bejegyzési engedély kiadására. Határidő: 2014. augusztus 31. Felelős: 
polgármester 
 

A szerződés módosítása megtörtént. A vételár kifizetésre került, az összeg az 
önkormányzat számlájára megérkezett. 
 

 
117/2014. (VIII.22.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § rendelkezései alapján az ellátásért felelős 
kötelezettségébe tartozó 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével a 
település víziközművét üzemeltető DRV Zrt-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) bízza meg. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester  

 
A határozat a DRV Zrt. részére megküldésre került. 
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118/2014. (VIII.22.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § rendelkezései alapján az ellátásért felelős 
kötelezettségébe tartozó, DRV Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) által készített 15 éves 
időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester  
 

A határozat a DRV Zrt. részére megküldésre került. 
 
 
119/2014. (VIII.22.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a DRV Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) által elkészített és az ellátásért felelős 
kötelezettségébe tartozó, 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv, Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő megküldésére a település 
víziközművét üzemeltető DRV Zrt-t bízza meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A határozat a DRV Zrt. részére megküldésre került. 
 
 

120/2014. (VIII.22.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az Eurocell Tapolca Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8300 
Tapolca, Kossuth L. u. 2.) megalapítását a mellékletben rögzített feltételek alapján készült 
társasági szerződés szerint elfogadja és felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét annak 
aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A társasági szerződést Tapolca Város polgármestere 2014. augusztus 22. napján 
aláírta. 
 

 
121/2014. (VIII.22.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az Eurocell Tapolca Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8300 
Tapolca, Kossuth L. u. 2.) nevében található „Tapolca” név használatához hozzájárul 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A cégnévben az előterjesztésnek megfelelően szerepel a „Tapolca” név. 
 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni, és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 

 H A T Á R O Z A T I  JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
tisztségviselők fontosabb tárgyalásairól, valamint a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja.  
 

Tapolca, 2014.szeptember 18. 
  
 
 Császár László   
 polgármester 
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