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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb tárgyalásairól, 

valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról 

  
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester   
 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
 Döméné Domonkos Bernadett főelőadó  
 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 
Dobó Zoltán polgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 
2014. november 21. Mindszenty emlékmű-állításának jubileumi 25. évfordulója 

alkalmából szervezett megemlékezésen és az követően ünnepi 
szentmisén vettem részt Nemesgulácson. 

2014. november 22. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye Szülői 
Munkaközössége által szervezett bálon vettem részt. 

2014. november 23. A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület által 
szervezett Magyar Honvédség Honvéd Művészegyüttes 
Operett slágerek és sanzonok című előadását tekintettem meg a 
Tamási Áron Művelődési Központban. 

2014. november 24. A Tapolca Városi Televízióban stúdióbeszélgetésen vettem 
részt. 

2014. november 24. Sikos Ritával, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
vezetőjével folytattam tárgyalást. 

2014. november 24. Szépkorút köszöntöttem. 

2014. november 24. Csali Jánossal, az Elektrocsali Kft ügyvezető igazgatójával 
folytattam tárgyalást. 

2014. november 25. Bizottsági üléseken vettem részt. 

2014. november 26. Dr. Huberth Jánossal folytattam tárgyalást. 

2014. november 26. László Zsolttal folytattam tárgyalást. 
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2014. november 26. Bíró Tiborral, a BHA Kft ügyvezető igazgatójával folytattam 
tárgyalást. 

2014. november 26. Dr. Bak Bélával, a Kézilabda Szakosztály vezetőjével folytattam 
megbeszélést. 

2014. november 26. Ficsor Elzával, az NHSZ Tapolca Kft ügyvezető igazgatójával 
folytattam tárgyalást. 

2014. november 27. Kaiser Péterrel, a Lipóti Pékség vezetőjével tárgyaltam. 

2014. november 27. Mátrai Györggyel tartottam megbeszélést a repülőtér ügyében. 

2014. november 27. Horváth Gáborral, a Honvéd Kulturális Egyesület elnökével 
folytattam tárgyalást. 

2014. november 27. A könyvtár előtt Wass Albert mellszobrának megkoszorúzásán 
vettem részt, majd azt követően  Szalóczy Pál előadóművész 
Wass Albert verseiből összeállított irodalmi estjén voltam jelen. 

2014. november 28. Képviselő-testületi ülésen, lakossági fórumon és 
közmeghallgatáson vettem részt. 

2014. november 29. Adventi családos lelkinap című rendezvényen vettem részt a 
Tóparton, valamint szentmisén a Római Katolikus 
templomban. 

2014. november 30. Advent első vasárnapja alkalmából ünnepi köszöntőt mondtam 
a Fő téren. 

2014. december 1. Nagy Krisztiánnal folytattam tárgyalást. 

2014. december 1. Minorics Tamással, a Tourinform Iroda vezetőjével tárgyaltam. 

2014. december 1. A  Somló Volán Zrt Ajkai Területi Igazgatóságáról Szabó József 
igazgatóval folytattam tárgyalást. 

2014. december 1. Tapolcai Városi Képzőművész Kör Karácsonyi tárlat című 
kiállítás megnyitóján vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2014. december 2. Sándor Lászlóval, az IPA képviselőjével folytattam tárgyalást. 

2014. december 2. A Supra Balaton TV képviselőjével, Márcsiné Nagy Évával 
folytattam megbeszélést. 

2014. december 2. A Veszprémber Zrt vezérigazgatójával, Hellebrandt Ferenccel 
tárgyaltam. 

2014. december 2. Hanák Miklóssal folytattam megbeszélést. 

2014. december 2. Tapolcai Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumon vettem részt. 

2014. december 3. Bolla Alberttel, Raposka Község Önkormányzata 
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Polgármesterével tárgyaltam. 

2014. december 3. A Napló főszerkesztőjével, Németh F. Bernadettel tárgyaltam. 

2014. december 3. Gebhardt Gyulával, a Tapolcai Városgazdálkodási Kft 
igazgatójával folytattam tárgyalást. 

2014. december 4. Megbeszélést folytattam a Városi Strand ügyében. 

2014. december 5.  Darázs Ádám erősember versenyzővel tárgyaltam. 

2014. december 5. Faültetésen vettem részt a Barackvirág utca és Egry utca közötti 
területen. 

2014. december 5. Szencz Lajossal, az SZL-BAU Kft igazgatójával tárgyaltam. 

2014. december 6. V. Adventi Kórustalálkozón vettem részt a VOKE Batsányi 
János Művelődési és Oktatási Központban. 

2014. december 7. Esküvő kiállítást nyitottam meg a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2014. december 8. Fogadóórát tartottam. 

2014. december 8. A 100 éves a kórház ünnepségén és könyvbemutatóján vettem 
részt a Tamási Áron Művelődési Központban, valamint a Deák 
Jenő Kórházban ünnepélyes alapkőletételen voltam jelen. 

2014. december 10. Szépkorút köszöntöttem. 

2014. december 10. Rendkívüli bizottsági üléseken és képviselő-testületi ülésen 
vettem részt. 

2014. december 10. Barikád című újságtól Szanyi Ágnes készített interjút. 

 
 
 

Rig Lajos alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 
2014. november 24. Dr. Lang Zsuzsannával és Sin Józseffel folytattam tárgyalást 

önkormányzatot és kórházat érintő kérdésekben. 

2014. november 25. Dr. Lang Zsuzsannával, Sin Józseffel és Vitalij Titorenkóval 
folytattam egyeztetéseket CT telepítés ügyében. 

2014. november 27. MEP-nél folytattam egyeztető tárgyalást. 

2014. november 27. VOKÉ-ban Mikó Csaba festmény kiállítását nyitottam meg. 

2014. november 28. Képviselő-testületi ülésen, lakossági fórumon és 
közmeghallgatáson vettem részt.  

2014. november 30. Adventi ünnepségen vettem részt. 
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2014. december 1. Pápakovácsi Szociális Intézmény fenntartóval Forsthoffer 
Erzsébettel egyeztettem a jelzőrendszeres segítségnyújtással 
kapcsolatban. 

2014. december 1. Tarsoly Petikének adtunk át ágyat. 

2014. december 2. Rendőrségi fórumon vettem részt. 

2014. december 3. Dr. Dobák Andrással és Ihász Szilárddal, a Corden labor 
képviselőivel folytattam egyeztető tárgyalást. 

2014. december 3. Vinkovits Andrással az Energiabörze Kft vezetőjével és 
Gebhardt Gyula ügyvezető igazgatóval folytattam egyeztető 
tárgyalást. 

2014. december 4. A Delta Service Kft képviselőjével tárgyaltam. 

2014. december 5. Sörös László ügyvezető úrral folytattam tárgyalást. 

2014. december 6. Badacsonytördemicen „Szőlészeti, -borászati bemutatóhely 
átadáson vettem részt. 

2014. december 9. Deák Jenő Kórházban alapkőletételen és a 100 éves a kórház 
könyvbemutatón vettem részt. 

2014. december 10. Vakok és Gyengénlátók karácsonyi ünnepségén vettem részt. 

2014. december 10. Rendkívüli képviselő-testületi ülésen vettem részt. 

 
 
A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről 
a végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták: 
 
74/2012. (IV.27.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kiemelt településfejlesztési célként határozta meg a közösségi közlekedés fejlesztését, 
összhangban a „Tapolca Város Önkormányzata 2007-2010. évek közötti Stratégiai Programja, 
iránymutatás a 2011-2013. közötti fejlesztésekhez” című dokumentumban foglaltakkal.  
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a fejlesztés megvalósítása érdekében a Közép-
dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a Közép-dunántúli Regionális Operatív 
Program keretében meghirdetett „Közösségi közlekedés fejlesztése” című KDOP-4.2.3.-11 
kódszámú pályázati felhívásra nyújtsa be a „Közösségi közlekedés fejlesztése Tapolcán” 
megnevezésű, legfeljebb bruttó 460.000.000,- Ft, azaz Négyszázhatvanmillió forint 
összköltségű projekt pályázati útmutatónak megfelelően elkészített dokumentációját.  
A legfeljebb 60.000.000,- Ft, azaz Hatvanmillió forint önkormányzati saját erő biztosítására 
előzetes kötelezettséget vállal Tapolca város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtással 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet Tapolca Város 
Önkormányzata 2012. évi beruházásai 1. Beruházások 1.12. terhére, melyből a pályázat 
keretében maximálisan elszámolható 421.052.632,-Ft összköltséghez szükséges elszámolható 
önerő összege 21.052.632,-Ft, a fennmaradó 38.947.368,-Ft pedig nem elszámolható tartalékot 
képez. 
Érintett helyrajzi számok: Tapolca 1612, 1614, 1636, 1696, 1577/5, 2151, 2777, 2768/1, 2775, 
2780, 2776, 2774, 865/2, 2785/2, 1060, 2779, 920/1, 2778, 1024, 2502, 2820, 33, 1577/1, 2569. 
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete eredményes és sikeres pályázat esetén 
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a további szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: polgármester 
 

Az Új Széchenyi Terv Közép-dunántúli Regionális Operatív Program támogatási 
rendszeréhez benyújtott KDOP-4.2.3-11-2012-0006 azonosító számú, „Közösségi 
közlekedés fejlesztése Tapolcán” című pályázatunk befogadásra került, szakmailag 
megfelelt a támogathatósághoz szükséges követelményeknek, azonban forráshiány 
miatt nem részesülhetett támogatásban, tartaléklistára került. Erről a Közreműködő 
Szervezet 2012. július 5-én értesített bennünket utalva arra, hogy amennyiben 
későbbiekben forrás áll rendelkezésre, lehetőség nyílhat a pályázat támogatására. Az 
elmúlt időszakban pályázatunkat érintően változás nem történt, 2014-ben új uniós 
programozási időszak kezdődött, így megítélésünk szerint támogatásra már nem 
számíthatunk. Javasolom a 74/2012. (IV.27.) Kt. számú határozat visszavonását, 
hogy a lekötött pénzügyi forrásokat más településfejlesztési cél érdekében 
használhassuk fel. Természetesen támogató értesítés esetén külön döntéssel 
biztosítani fogjuk a közlekedési pályázatunk önerejét.  

 
 
196/2013. (XII.20.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete:  
-  Tapolca fejlődése érdekében egyetért a kizárólagos önkormányzati tulajdonú 
Tapolca, 0259 hrsz-ú 9 ha 1969 m2 nagyságú, kivett művelési ágú ingatlanon legfeljebb 3 db 
napelem kiserőmű létesítésével, a földrészlet megosztásával az áramszolgáltató által 
jóváhagyott hálózati  csatlakozási pontokhoz illeszkedően; 
-  az előkészítéshez, tervezéshez, engedélyezéshez legfeljebb bruttó 15 millió Ft, azaz 
Tizenötmillió forint összeghatárig előzetes kötelezettséget vállal Tapolca város 2014. évi 
költségvetése, az abban szereplő településtervezési feladatok terhére; 
-  felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: folyamatos, Felelős: polgármester 
 

Az előkészítés megkezdődött, a 0259 hrsz-ú ingatlan megosztása és átminősítése 
megtörtént, jelenleg a tervezési, ajánlati felhívás összeállítása van folyamatban. 

 
 
202/2013. (XII.20.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – 
testülete a 2014. évi munkatervét – az előzetes javaslatok alapján és azzal a módosítással, 
mely szerint a 2014. évi munkatervének szeptemberi napirendjei közé „Tájékoztató a 
Balaton-felvidék világörökség részévé nyilvánításának lehetőségéről” című tájékoztatót 
felvegye, jóváhagyja. Felhívja Tapolca Város Jegyzőjét, hogy a munkatervben szereplő 
napirendi pontok előkészítéséről gondoskodjon. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 
 

A 2014. évi munkaterv szeptember havi előterjesztései közé felvételre került a 
javasolt tájékoztató. 

 
 
2/2014. (I.9.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
fontosnak és szükségesnek tartja a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. tulajdonában és 
üzemeltetésében álló Városi Strand fejlesztésének megvalósítását a helyi társadalmi igény és 
elvárás teljesítése, a körzetközponti funkció erősítése, Tapolca turisztikai vonzereje növelése 
érdekében a város és térsége lakosságáért, az új nemzedékért, a tanulóifjúságért érzett 
felelőssége tudatában. 
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A felújított létesítmény folyamatos üzemelése biztosítása érdekében kinyilvánítja támogatási 
szándékát. 
Köszönettel fogadja Magyarország Kormánya által az 1967/2013. (XII.17.) 
Kormányhatározattal biztosított 250.000.000 forint, azaz Kettőszázötvenmillió forint vissza 
nem térítendő állami támogatást. 
Előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a tőkeemeléshez a 2014. évi önkormányzati 
költségvetés terhére 100.000.000 Ft önkormányzati forrást biztosít. 
Tapolca Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15.), mint a Tapolcai 
Városgazdálkodási Kft (8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9., Cg.: 19 09 502963) egyszemélyes 
tulajdonosa, a társaság alapító okiratának 5. pontjában meghatározott 180.240.000.-Ft 
összegű törzstőkéjét pénzben teljesítendő 100.000.000.-Ft-tal, azaz egyszázmillió forinttal 
280.240.000.-Ft-ra felemeli. 
A felemelt törzstőke összeg teljesítésére 8 napon belül kerül sor. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyidejűleg a Tapolcai 
Városgazdálkodási Kft-t ,,ázsió” jogcímén pénzbeli teljesítéssel 250.000.000.-Ft, azaz 
kettőszázötvenmillió forint tőke tartalékba helyezendő vagyoni hozzájárulásban részesíti. E 
tőketartalékba helyezendő vagyoni hozzájárulás teljesítésére 2014. július 31-ig kerül sor. 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az előkészítő munka elvégzésére és az alapító 
okirat módosításának aláírására. Határidő: folyamatos, Felelős: polgármester 
 

A saját tőke törzstőke címén történt emelése 280.240.000 Ft összegre megtörtént, a 
cégbírósági átvezetése rendben lezajlott. A saját tőke tőketartalék emelése 
250.000.000 Ft összeggel a megkötött megállapodásnak megfelelően megtörtént. 
Tapolca Város Önkormányzata és a Belügyminisztérium között létrejött támogatási 
megállapodásban rögzítetteknek megfelelően az 1967/2013. (XII.17.) sz. 
kormányhatározattal biztosított vissza nem térítendő támogatás elszámolása 
benyújtásra került. 

 
 
18/2014. (II.14.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) által meghirdetett amatőr 
labdarúgó-létesítmények felújítását támogató fejlesztésekhez kapcsolódó kiírására a Tapolcai 
Ifjak Atlétikai Club Városi Sportegyesület /TIAC VSE/ pályázatot nyújtson be legfeljebb 
10.000.000.- Ft, azaz Tíz-millió forint fejlesztési  összegben. Eredményes pályázat esetében 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja a pályázathoz szükséges önerőt, 
legfeljebb 3.000.000.- Ft összegben Tapolca Város Képviselő-testületének Tapolca Város 2014. 
évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló önkormányzati 
rendelet pályázati tartalék előirányzata terhére. Határidő: folyamatos, Felelős: polgármester 
 

A pályázat nyert, 2015. június 30. napjáig kell megvalósítani. A pályázat a füves 
edzőpályára vonatkozik: világítás, automata öntözőrendszer, gyepszőnyeg 
felújítása. A munkák megkezdésének tervezett időpontja 2015. tavasz. 

 
 
22/2014. (II.14.) Kt. számú határozatával 1.  Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az 
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 
tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő Tapolca, 
Vasút u. 3. 1610 helyrajzi számon felvett, kivett kultúrház megnevezésű, 1515 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás és a 
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helyi közművelődési tevékenység támogatását biztosító feladatainak ellátása érdekében 
kívánja tulajdonba venni és művelődési ház működtetése céljára kívánja felhasználni. 
3. Tapolca Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – 
ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
4. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi vagy Natura 2000 
védettség alatt. 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tapolca, Vasút u. 3. 1610 hrsz.-
ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV 
Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tapolca, Vasút u. 3. 1610 hrsz.-
ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
Határidő: folyamatos, Felelős: polgármester 
 

Az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme benyújtásra 
került a vagyonkezelő MNV Zrt részére. Az MNV Zrt az ingatlant helyszíni szemle 
keretében megtekintette. A kérelemre érdemi választ még nem kaptunk.  

 
 
26/2014. (II.14.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
- a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 
3. § (1) bekezdése alapján létrehozza a Tapolcai Települési Értéktár Bizottságot. A Tapolcai 
Települési Értéktár Bizottság tagjának az alábbi személyeket választja meg: 
A bizottság elnöke: Bakos György 
Tagjai: Marton József, Koppányi Ferenc 
A Tapolcai Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat 
mellékletének megfelelően elfogadja. Határidő: folyamatos, Felelős: polgármester 
 

Az Értéktár Bizottság működik, idén több ülést is tartottak. 
 
 
52/2014. (IV.25.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
az alapítványok 2014. évi közművelődési pályázatainak a Család-, Egészségügyi, Oktatási, 
Művelődési és Sport Bizottsága által javasolt összegű támogatását az 1. melléklet szerint 
elfogadja, egyidejűleg az egyéb szervezetek részére megállapított támogatási összegekkel a 
2-4. mellékletek szerint egyetért. 
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: 
polgármester 
 

A közművelődési pályázaton nyertes szervezetekkel a szerződéseket megkötöttük, az 
elszámolások folyamatban vannak.  

 
 
95/2014. (VI.27.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
• a Tapolca 601/1 helyrajzi számú ingatlan nevéül a „Nyárfa utca” és „Déli elkerülő 
út”,   
• a Tapolca 575/2 helyrajzi számú ingatlan nevéül pedig a „Déli elkerülő út” és 
„Veszprémi út” neveket  
továbbá az ülésen elhangzott kiegészítéssel  
• a Tapolca 581/1 helyrajzi számú ingatlan nevéül a „Gyulakeszi út” elnevezést  
határozza meg. 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét és a Tapolcai Közös Önkormányzati Jegyzőjét 
az ingatlanok elnevezésével kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos, 
Felelős: polgármester, jegyző 
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Az új közúti elnevezések a címnyilvántartásban rögzítésre kerültek. 

 
 
132/2014. (IX.26.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolca Városi Sportegyesület „Tapolca Városi SE 2014/15. évi TAO” elnevezésű, 
„Csermák József Rendezvénycsarnok parketta újra csiszolása, lakkozása és vonalazása” 
felújítása tárgyában benyújtott pályázathoz a 30%-os önrész, 1.986.726,-Ft, azaz Egymillió-
kilencszáznyolcvanhatezer-hétszázhuszonhat Forint hányadot a 2015. évben Tapolca Város 
2015. évi költségvetésének terhére biztosítja nyertes pályázat esetén. Határidő: folyamatos, 
Felelős: polgármester 
 

A pályázat nyert, az önrész átadásáról szóló megállapodás előkészítése 
folyamatban van.  

 
 
154/2014. (XI.28.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az előterjesztés 1. mellékletét képező Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi 
közbeszerzési tervének 2. sz. módosítását elfogadja. A Képviselő-testület 94/2014. (VI. 27.) 
Kt. határozatát visszavonja. Határidő: azonnal, Felelős: polgármester. 
 

A Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési terve módosításra került.  
 
 
155/2014. (XI.28.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2015. évi belső ellenőrzési munkatervet az 1. számú melléklet szerint elfogadja. 
Határidő: folyamatos, Felelős: jegyző 
 

A munkatervet az érintettek részére megküldtük. A belső ellenőrrel a következő évi 
szerződés megkötése folyamatban van.  

 
 
156/2014. (XI.28.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében a településrendezési 
eszközök módosítását támogatja azzal, hogy a beruházás eredményeképpen a beruházó 
legalább 15 új munkahely megteremtését biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A rendezési tervek módosításához az ajánlatokat megkértük, az árajánlat 
benyújtásának határideje 2014. december 11. 

 
 
157/2014. (XI.28.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolcai Média Kft. használatába kerülő kamera vásárlása céljából 1,2 millió forint 
összeget biztosít a Tapolca város 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1. jogcím 
Céltartalék, intézményi felhalmozási tartalék kerete terhére. Felhatalmazza Tapolca Város 
Polgármesterét az előirányzat átcsoportosítására. Határidő: azonnal, Felelős: polgármester 
 

A kamera beszerzéséhez szükséges piackutatás a Média Kft-vel egyeztetve 
megkezdődött.  
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158/2014. (XI.28.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – 
testülete a Tapolca, Batsányi u. 7. szám alatti gyermekorvosi rendelő felújításához 
adományként összegyűjtött 754.000,- Ft készpénzt, azaz Hétszázötvennégyezer 00/100 
Forintot, továbbá a 290.000,- Ft, azaz Kétszázkilencvenezer 00/100 Forint összegű felajánlást 
befogadja. Tisztelettel megköszöni az adományok felajánlását. Felhatalmazza a 
polgármestert a további intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos, Felelős: 
polgármester 
 

A 754.000 Ft befogadásra, Tapolca Város Önkormányzata számlájára befizetésre 
került. 

 
 
162/2014. (XI.28.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy Tapolca Város Önkormányzata 2014. november 1. napjától 
2014. december 31. napjáig teljesítés hiányában ne fizesse meg a havi 191.450 Ft-os 
hozzájárulást a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületének (8912 
Nagypáli, Arany J. u. 26.). Határidő: azonnal, Felelős: polgármester 
 

Az egyesületet írásban tájékoztattuk a képviselő-testület döntéséről, a november 
hónapra már megküldött számlát visszaküldtük. 

 
 
168/2014. (XI.28.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya által összeállított 
tartalommal javasolja Tapolca város közigazgatási területére vonatkozó, általános iskolai 
felvételi körzetek kialakítását. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 
nyilvántartásában szereplő, Tapolca városban lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma intézményi/ 
tagintézményi bontásban: 
• Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola: 1 fő 
•     Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola: 7 fő 
• Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye: 4 fő 
• Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Tagintézménye: 2 fő 
• Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola,- Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola: 6 fő,  
összesen 20 fő. 
Határidő: azonnal, Felelős: polgármester 
 

A határozat a Kormányhivatal részére 2014. december 3-án megküldésre került. 
 
 
169/2014. (XI.28.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a dr. Burján Imre Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát az előterjesztés 1. 
melléklete szerint módosítja. Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzőjét, hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket megtegye. Határidő: 2014. 
december 1. Felelős: jegyző 
 

A változás bejelentést a Veszprémi Törvényszék részére megküldtük.  
 
 
170/2014. (XI.28.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási 
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megállapodásának módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Határidő: azonnal, 
Felelős: polgármester 
 

A módosított társulási megállapodás aláírásra került.  
 
 
171/2014. (XI.28.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását, így az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást az előterjesztés mellékletei 
szerint elfogadja. Felhatalmazza az önkormányzatot a Társulási Tanácsban a kiválás napjáig 
képviselő polgármestert a módosított megállapodás aláírására. Határidő: azonnal, Felelős: 
polgármester 
 

A módosított társulási megállapodás aláírásra került.  
 
 
172/2014. (XI.28.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Turi Török Tibor amatőr képzőművész térítésmentes felajánlását, hogy a Tapolcai 
Batsányi János Gimnázium és Kollégium udvarán salföldi homokkő posztamensre felállított 
Batsányi János égetett agyagból készített dombormű önkormányzati tulajdonba kerüljön 
köszönettel elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg a kapcsolódó ajándékozási szerződés megkötésével és az alkotás állományba vételével 
kapcsolatban. Határidő: folyamatos, Felelős: polgármester 
 

Az ajándékozási szerződés megkötéséhez az alkotót levélben felkerestük. 
 
 
173/2014. (XI.28.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Caminus Zrt. (6000 Kecskemét Izzó u. 2. képviseli: Szadeczki János) által a 
Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban - a Veszprém Megyei Önkormányzattal, 2009. 
december 7-én megkötött V-2009/10668/001-T azonosító számú megállapodás alapján – 
felszerelt világítóeszközökkel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:  
Tapolca Város Önkormányzata nem volt a szerződés alanya, és nem is kíván a szerződésbe 
„belépni”. Elismeri, hogy az eszközök a saját tulajdonát képező épületekbe felszerelésre 
kerültek, azok értéknövelő beruházásnak tekinthetők. A további vita lezárása, valamint a 
felszerelt eszközök tulajdonjogának rendezése érdekében - figyelembe véve a város szűkös 
anyagi lehetőségeit - ajánlatot tesz arra, hogy maximum 4 000 e Ft, azaz Négymillió Ft 
vételárért megvásárolja a felszerelt világítóeszközöket. Tapolca Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete az ajánlatát 2015. március 31. napjáig tartja fenn. Vállalja, hogy ezt az 
összeget a 2015. évi költségvetésében tervezi, és 2015. első negyedévében ki is egyenlíti. 
Határidő: azonnal, Felelős: polgármester 
 

A határozat a Caminus Zrt részére megküldésre került. 
 
 
178/2014. (XI.28.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolcai Média Közalapítvány kuratóriumának új tagjává Füstös Zsuzsanna 
Katalin, Tapolca, Glázer S. u. 7. sz. alatti lakost kijelöli, egyidejűleg az alapító okirat 6. pont 
f/ alpontját az alábbiak szerint módosítja: 
„6. f./ A kuratórium létszáma 3 fő. 
A kuratórium elnöke:  
1. Vörös Béla    Tapolca, Batsányi u. 1. 
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A kuratórium tagjai: 
 2. Kovács Melinda Katalin Tapolca, József A. u. 43. 
 3. Füstös Zsuzsanna Katalin Tapolca, Glázer S. u. 7. 
A kuratórium tagjaira a Ptk. 3:22. §-ban és 3:397. § (3)-(4) bekezdésekben foglalt kizáró és 
összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. 
A kuratóriumi tagság megszűnik halál esetén, lemondással, a 6. d) pontban jelzett időtartam 
leteltével vagy az alapító általi visszahívással.” 
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket megtegye. 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 

A változás bejelentést a Veszprémi Törvényszék részére megküldtük. 
 
 
179/2014. (XI.28.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolcai Média Közalapítvány alapító okiratát a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvénynek való megfeleltetés céljából az előterjesztés 1. melléklete szerint 
módosítja. Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a 
bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket megtegye. Határidő: azonnal, Felelős: jegyző 
 

A változás bejelentést a Veszprémi Törvényszék részére megküldtük. 
 
 

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

H A T Á R O Z A T I  JAVASLAT 
 

I. 
 

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

II. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
74/2012. (IV.27.) Kt. számú határozatát visszavonja.  
 
 

Tapolca, 2014. december 10. 
 
 
   Dobó Zoltán   
   polgármester 
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