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TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8301 Tapolca, Hősök tere 15.    

Ügyiratszám: 1/152-13/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április
24-én (péntek) 8.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme  
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Jelen vannak: Dobó Zoltán polgármester
Bakos György
Buzás Gyula
Császár László
Koppányi Ferenc
Kozma Henrik
Lévai József
Marton József
Rig Lajos
Sólyom Károly
Vajda Attila   képviselők 

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, 
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, Hársfalvi József 
Városfejlesztési és Üzemeltetési irodavezető, Parapatics Tamás 
pályázati referens, Bakos Gáborné Városüzemeltetési

Csoportvezető, Pápainé dr. Németh Mária Anita Általános 
Igazgatási Csoportvezető, Dénes Emil Adó csoportvezető, dr. 
Iker Viktória jegyzőkönyvvezető, 

Horváth Zoltánné Tapolcai Kertvárosi Óvoda
intézményvezetője, Unger Ferencné külső szakértő, Benczik Zsolt 
Járási Hivatalvezető, Décsey Sándor Wass Albert Könyvtár és 
Múzeum igazgatója, Tapolcai Városi Televízió munkatársai.

Dobó Zoltán polgármester: Köszönt minden megjelentet, a város lakosságát, a
képviselő-testület tagjait a mai képviselő-testületi ülésen.  
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 fő jelenlétével határozatképes, az ülést 
megnyitja. A meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással javasolja 
elfogadni, hogy „A Csobánc Váráért Alapítvány támogatása” című szóbeli 
előterjesztést vegyes ügyek keretében tárgyalják. Javaslatát szavazásra bocsátja. 
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza.

33/2015. (IV.24.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai 
nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi 
pontokat azzal a módosítással tárgyalja, hogy „A
Csobánc Váráért Alapítvány támogatása” című szóbeli 
előterjesztést a vegyes ügyek keretébe felveszi.  

NAPIREND

1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármester
fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-
testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

2) A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány
felhasználásának elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

3) Tapolca Város Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.1.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

4) A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Alapító
Okiratának módosítása, továbbá az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint 
Használati szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

5) A Tapolcai Kertvárosi Óvoda alapító okiratának
módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

6) Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program
2015-2019 elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

7) Megállapodás Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulással rekultivációs
munkálatok tárgyú beruházás térítésmentes
átvételéről – KEOP-2.3.0/2F-09-2010-0023 azonosító 
számú projekt keretében
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
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8) A 2014. évi belső ellenőrzésekről készült éves 
összefoglaló jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

9) Beszámoló a városközponti rehabilitáció keretében
végrehajtott fejlesztések üzemeltetési és fenntartási
tapasztalatairól
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

10) Tájékoztató a volt laktanyai ipari területek
infrastrukturális ellátásának tervezéséről, 
előkészítéséről  
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

11) Döntés a Tapolca, 4507/20 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott belterületi ingatlan hasznosításáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

12) Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott
alapítványok működéséről  
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

13) Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési 
támogatásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

VEGYES ÜGYEK

1) A Csobánc Váráért Alapítvány támogatása (szóbeli
előterjesztés) 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK 

Dobó Zoltán polgármester: Napirend tárgyalása előtt tájékoztatja a megjelenteket, 
hogy 2015. február 20. napján Pápán került megrendezésre a Megyei
Gordonkaverseny, melyen Deli Eszter, Erdei Katalin, Filipe Dario, Gusztos
Dominika, Perger Barbara, Tóth Kinga Zsófia, Varga Ádám és Varga Eszter
képviselték Tapolca városát, felkészítő tanáruk Kovács Adrienne. Az Országos 
Fuvolaversenyen Mersics Lili és Zavaczki Alíz ért el kiváló eredményt, felkészítő 
tanáraik Zavaczkiné Fehér Éva és Tóth-Rompos Patrícia. A Veszprém Megyei Vonós
Kamarazenei Versenyen Gusztos Dominika csellón és hegedűn ezüst minősítést, Deli 
Eszter csellón arany és ezüst minősítést, Román Katalin, László Lola, Albert Elemér 
hegedűn arany és ezüst minősítést, Deli Eszter csellón arany és ezüst minősítést,  
Lájer Dóra hegedűn, Varga Ádám bőgőn ezüst minősítést szereztek, felkészítő 
tanáraik Kovács Adrienne, Tóthné Kovács Katalin és Román Iván. Szívből gratulál az 
elért eredményekhez, és köszönetét fejezi ki a felkészítő tanárok részére is.  
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N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb tárgyalásairól,
valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi képviselő-társait, hogy a napirendhez kérdése, 
hozzászólása kinek van.

Buzás Gyula képviselő: Március 23. napján Hederics Tamással, valamint április 2.
napján Lázár Zsolttal és Balta Tamással folytatott tárgyalásokról szeretne bővebb 
felvilágosítást kapni.

Dobó Zoltán polgármester: Hederics Tamás a Sheet Metal 2000 Kft. tulajdonosa.
Cége nagy teljesítményű, csúcstechnológiát képviselő fémipari berendezéseket 
forgalmaz, e berendezések gyártóinak márkaképviseletét látja el. Tapolcán szeretne
bővíteni, s egy bemutató műhelyt létrehozni, ahol a vásárlók a gépeket működőképes 
állapotukban megtekinthetnék. Ezzel kapcsolatos elképzeléseit mondta el, keresték
azokat a pontokat, ahol az önkormányzat és a városban működő vállalkozás együtt 
tud működni, egymást segíteni tudja. Úgy látja, hogy ez egy dinamikusan fejlődő 
vállalkozás, ahol nemcsak a szakértelem, hanem az elszántság is jelen van. Reméli, ha
szükséges, a képviselő-testület támogatni fogja a vállalkozást.   
Lázár Zsolt és Balta Tamás karosszéria lakatos és fényező műhelyt szeretne 
létrehozni az északi laktanya területén. Fizikai értelemben a két műhelyt egymás 
közelében kellene létesíteni, ezáltal egy autó javítása kevesebb időt és 
anyagmozgatást igényelne. Igyekeznek az álláspontokat egymáshoz közelíteni, a
város vagyonát képező területeket olyan áron eladni, hogy az a városnak is megérje, 
és ők is el tudják indítani a vállalkozásukat. Így két újabb vállalkozással gyarapodna 
Tapolca.

Bakos György képviselő: A stranddal kapcsolatos megbeszélésről szeretne néhány 
gondolatot hallani.

Dobó Zoltán polgármester: A stranddal kapcsolatban számtalan kérdés, probléma
merült fel, hiszen egy komoly beruházásról van szó. A legutóbbi megbeszélésen a
gépésztervezővel folytak a tárgyalások. Jelen volt a kivitelező, valamint a 
közbeszerzést bonyolító cég is. Próbálták áttekinteni, hogy a tervezett gépészet
mennyire indokolt, milyen technológiákat igényel, milyen technológiák jöhettek
volna még számításba, miért ezt választották stb. Tehát a technológiaválasztás
hátterét igyekeztek felmérni, feltárni azokat a műszaki megoldásokat, melyek 
megjelennek a beruházásban.
A lejárt határidejű határozatok között szerepel a 60/2014. (V.21.) számú, melyben a 
képviselő-testület kötelezettséget vállal közel 78 millió Ft támogatási összeg 
folyósítására a Deák Jenő Kórház részére. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a 
szerződés a jövő hét folyamán nyilvános sajtótájékoztató keretében kerül aláírásra. 
Reméli, ez új fejezetet nyit a kórház és az önkormányzat életében, s egy olyan
beruházáshoz járulhat hozzá az önkormányzat, mely a közjót és város lakosságát
egyaránt szolgálja.
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Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

34/2015. (IV.24.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

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

2) A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a
költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés a tavalyi évben elfogadott költségvetés 
végrehajtásáról szól, többek között hogyan került végrehajtásra, a tervezett bevételek
megérkeztek-e, a tervezett előirányzatokhoz képest mire, s mennyi kiadás volt, 
hogyan gazdálkodtak az intézmények stb. Az elmúlt évben különböző okok miatt, 
négy alkalommal kellett módosítani a költségvetést.
Köszöni a zárszámadás elkészítésében részt vett kollégák pontos, precíz munkáját.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat 2 igen
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatokat 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek.

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat 4 igen
szavazattal és 1 tartózkodással a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság az I. határozati javaslatot 5 igen
szavazattal egyhangúan elfogadásra javasolja, a II. határozati javaslatot 3 igen
szavazattal és 2 tartózkodással nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Császár László képviselő: Örömmel hallotta polgármester úr szavait az előző év 
zárszámadásáról, bizottsági ülésen is szinte egyöntetűen mindenki bizonygatta, 
milyen sikeres volt az előző év teljesítése. Ezért nem érti polgármester úr 
közelmúltban tett nyilatkozatát, miszerint a „Fidesznél kártékonyabb csoportosulás
Tapolcán még nem pusztított”. Véleménye szerint ez személyét, a frakciót, valamint
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a csoportosulás néhai tagjait, Ács Jánost és Lasztovicza Jenőt is hátrányosan érinti, 
ezért kikéri ezt a kijelentést. Amennyiben a jelenlegi városvezetés letesz annyit az
asztalra, amennyit a felsorolt személyek, akkor jogos lehet a kritika, de amíg semmit
nem mutatott fel, ezt a hangnemet visszautasítja. Kéri polgármester urat az ilyen
jellegű nyilatkozatok mellőzésére, mert sem a képviselő-testület munkájára, sem az 
együttműködésre nem lesz jó hatással. A zárszámadást átolvasva egyetért minden 
mondatával, de az elhangzott okok miatt nem szavazza meg. Nem akarja a
kártékony munkájával hátráltatni az önkormányzat munkáját.

Dobó Zoltán polgármester: Az előző testületi ülésen is elmondta, most ismét 
elmondja, ez nem tartozik a testületi ülés egyik napirendi pontjához sem, de azért
válaszol. A cikkben is említette, pl. a kórház oly sok mindent túlélt, kivéve Őket. Úgy 
érzi erre alapozva megállapítása helytálló. Valamint egy kb. fél éve működő 
testülettől nem várható el olyan eredmény, melyet egy 16 éven keresztül működő 
megpróbált megvalósítani. A stílusra visszatérve, úgy gondolja, minden esetben a
politikai korrektség keretein belül marad. Ha nekilátna felhándigálni, ami a
választási kampány során történt, s ebben a Fidesz mennyire volt korrekt, a testületi
ülés holnap estig is eltartana. Ezzel jelenleg senkit sem kíván terhelni, de felajánlja,
mint a múltkor, bizonyos témák mentén folytassanak élő televíziós vitát, ahol 
mindenki elmondhatja sérelmeit. Kérdezi, vállalja-e ezt.

Császár László képviselő: Természetesen.

Dobó Zoltán polgármester: Rendben, akkor ott találkozni fognak.

Császár László képviselő: Úgy gondolja, ezek a dolgok a napirendhez tartoznak, s
ha a jövőben együttműködést várnak egymástól, egyéb nyilatkozatokban is elvárható 
a tisztelet. Nem emlékszik, hogy valaha tett olyan nyilatkozatot, melyben az
ellenfelét, vagy akár a polgármestert becsmérelte volna.

Sólyom Károly képviselő: Ugyan jelezte polgármester úr, hogy nem közvetlenül a
napirendhez tartozik, de szeretné abbéli aggályát kifejezni, miszerint volt a
képviselők között egy vélt vagy valós egyezség a testület felállásának időpontjában, 
melyhez mind az alakuló ülés, mind a költségvetés elkészítése során képviselő 
társaival tartották magukat. Majd jött a választás, mely ezt a rendet jelenősen 
megbolygatta, s elhangzottak számára is sértő megjegyzések, pl. Fideszes fiúk. Ezek 
a Fideszes fiúk valamennyien idősebbek, mint polgármester úr. Ez a hangnem sértő 
és a további együttműködést megkérdőjelezi. Képviselő társához hasonlóan ő sem 
illette egyetlen képviselő társát hasonló szavakkal. Tiszteletben tartja a választás 
eredményét, s ennek megfelelően kell a továbbiakban előrehaladni. Bizonyos 
esetekben nagyon távol állnak egymástól az indokok, de meg kell próbálni
megtalálni a közös utat, mert az állandó vita senkinek sem lesz jó a jövőt illetően.  
Polgármester úr nagyon sokszor kéri az együttműködést minden képviselő-társától. 
Nem elvitatva a Dobó városrészben tett látogatásának jogát, de úgy gondolja, amikor
ott civil csoportokkal találkozik, és a kerületről próbál egyeztetni, célszerűbb lett 
volna a városrész képviselőjét, jelen esetben őt is meghívni.  
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Dobó Zoltán polgármester: Ha bántotta a képviselőket a Fideszes fiúk megnevezés, 
akkor ezért most elnézést kér. Ha őket Jobbikos fiúknak hívják, nyugodtan tegyék, ő 
ezt büszkén vállalja. A településrészen történt látogatással kapcsolatban elmondja,
nem ő szervezte, hanem egy civil csoport meghívásának tett eleget. Azt, hogy miért 
nem kapott meghívást, nem tudja megmondani. Egyébként kérdezte a szervezőket, 
hogy képviselő úr megjelenik-e, mert együtt szerette volna a településrész bejárást 
megtenni, hiszen valóban szerencsésebb lett volna.

Rig Lajos alpolgármester: Képviselő társai elmondták, hogy személyüket érintő, 
sértő felszólalások, illetve nyilatkozatok kerültek napvilágra az elmúlt időszakban. A 
kampányidőszak alatt a Tamási Áron Művelődési Központban fellépett a Civil 
Összefogás Fórumának vezérszónoka, Bayer Zsolt, melyen valószínű Fidesz 
támogatottságú képviselő társai is részt vettek, és vastapssal illették azokat a 
nyomdafestéket nem tűrő kifejezéseket, melyek személyét érintették. Mindezt kikéri 
magának, ugyanakkor erről nem kívánt vitát nyitni, s ő is azon a véleményen van, 
hogy a pártösszecsapások megnyilvánulásának színhelye nem a testületi ülés, hanem
egy élő vitaműsor kell, hogy legyen.  

Vajda Attila képviselő: Egyetért alpolgármester úr szavaival. Ha kikérik maguknak
ezeket a szavakat, reméli, kikérik maguknak azokat a szavakat is, melyeket Bayer
Zsolt mondott.

Marton József képviselő: Csak annyi a különbség a kettő között, hogy azt Bayer 
Zsolt mondta, a vitát gerjesztő kifejezést pedig polgármester úr, akivel együtt kell 
dolgozniuk.

Dobó Zoltán polgármester: Igen, óriási különbség van Bayer Zsolt és közte. Ő maga 
egy tisztességes ember, s nem használ sértő kifejezéseket olyan emberekkel szemben, 
akiket nem is ismer.

Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatokat külön-külön szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal és 2 
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

35/2015. (IV.24.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
E/3 mellékletben bemutatott behajthatatlan követelések
leírásával és a követelés elengedésével egyetért.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

12/2015. (IV.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési
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maradvány elfogadásáról szóló rendelet-tervezetet
elfogadja és 12/2015. (IV.27.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

Kozma Henrik képviselő elhagyja a termet, a Képviselő-testület 10 fővel folytatja munkáját. 

3) Tapolca Város Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
SZMSZ-ét a kormányzati funkció kódok 2015. január 1-jei hatállyal bekövetkezett
változásai miatt szükséges módosítani. Ennek értelmében az „Óvodai intézményi
étkezés” és az „Iskolai intézményi étkeztetés” kódok helyett a „Gyermekétkeztetés
köznevelési intézményben”, illetve a „Munkahelyi étkeztetés köznevelési
intézményben” kódok kerültek bevezetésre.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-
testületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

13/2015. (IV.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete a 
Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 01.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló rendelet–tervezetet
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elfogadja, és 13/2015. (IV.27.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

Kozma Henrik képviselő visszaérkezik, a Képviselő-testület 11 fővel folytatja munkáját. 

4) A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Alapító Okiratának módosítása, továbbá az
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Használati 
szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban módosító javaslat nem
érkezett, kisebb formai javítások voltak szükségesek. Kiss Gábor szakértő vizsgálatot 
végzett a Könyvtárban, melynek eredményeként néhány hiányosságot tapasztalt,
valamint javasolta az intézmény alapdokumentumainak korrekcióját.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatokat egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek.

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat a képviselő-
testületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatokat szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:

36/2015. (IV.24.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Wass Albert Könyvtár és Múzeum alapító okiratának
módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, így az
egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. melléklet 
szerinti formában és tartalommal elfogadja.
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Felkéri Tapolca Város jegyzőjét, hogy az egységes 
szerkezetű Alapító Okiratot a MÁK Törzskönyvi 
nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző  

37/2015. (IV.24.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Wass Albert Könyvtár és Múzeum Szervezeti és
Működési Szabályzatát és annak mellékletét képező 
Használati szabályzatot az előterjesztés 3. és 4. 
melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5) A Tapolcai Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: A Tapolcai Kertvárosi Óvoda alapító okiratának
módosítását is a kormányzati funkció kódok változása teszi szükségessé.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-
testületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

38/2015. (IV.24.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Kertvárosi Óvoda alapító okiratának
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módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, így az
egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. melléklet 
szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzőjét, hogy a módosítást tartalmazó és az egységes 
szerkezetű alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi 
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg.

Határidő: azonnal
Felelős:   jegyző 

6) Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2015-2019 elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
kötelezővé teszi a gazdasági program elkészítését a települési önkormányzatok 
számára. A program egyfajta irányt mutat a városnak akár gazdaságilag, akár
társadalmilag, politikailag, s egyéb szempontok alapján. Nem kevés munka nyugszik
az elkészítésében, s úgy gondolja, a képviselő-testület valamennyi tagjának 
lehetősége volt a dokumentum elkészítésében közreműködni. Nyilvánvalóan a 
program alapját a korábbi testületek által elfogadott gazdasági és egyéb programok
képezik.
Köszöni az elkészítésében részt vett személyek munkáját. A napirenddel
kapcsolatban módosító indítvány nem érkezett. A bizottsági üléseken elhangzott
javításokról, pontosításokról mindenki kapott a testületi ülés elején egy táblázatot.
Ezekkel a javításokkal, és a következő kiegészítéssel javasolja elfogadni a határozati 
javaslatot: 6. oldal első bekezdése „amelyek mellett további kitermelhető, hasznosítható 
termálvíz is található”, valamint a
15. oldal „Terveink között szerepel” felsorolás „a termálvíz további hasznosítási
lehetőségeinek feltárása, a vízjogi lehetőségek függvényében további kitermeléssel 
egészségturisztikai hasznosítás előkészítése.” szövegrészekkel egészüljön ki.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot az ülésen
elhangzott pontosításokkal 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot az ülésen elhangzott pontosításokkal 2 igen szavazattal és 2 tartózkodással
nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot az ülésen
elhangzott pontosításokkal egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek. 
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Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot az ülésen
elhangzott pontosításokkal 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Kozma Henrik képviselő: Kiegészítésként elmondja, hogy a programnak az
országos gazdasági programhoz is illeszkednie kell. Az előző fejlesztési ciklusban 
minden magyar emberre 660.000,- Ft-os támogatás jutott. A következőben 715.000,- 
Ft/fő. Sajnos a város, illetve a kistérség 230.000,- Ft-tal gyakorlatilag a harmadát 
kapta az országos átlagnak. Mindez a Veszprém megyei kistérségek esetében az
utolsó helyre elegendő. Az nyilvánvaló, hogy munkahelyteremtéshez, 
turizmusfejlesztéshez stb. jelentős összegek szükségesek, ebből a szempontból 
hátrányos helyzetből indulnak a következő hétéves ciklusban. A város Gazdasági 
Programja egy szűkebb időszakot ölel fel 2019-ig, s bízik abban, hogy a 
fejlesztésekkel, a rendelkezésre álló források felhasználásával sikerül lépéseket elérni.
Mivel minden plusz forrásra szükség van, át kell tekinteni a város vagyonát. Jelenleg
egy 10 ha-os területet próbálnak bevonni a területalapú támogatásba, ez plusz
700.000,- Ft-ot jelentene. Hasonló jellegű terület a honvédségi, azzal is próbálkozni 
kellene.

Dobó Zoltán polgármester: A Gazdasági Program 2. oldalán található egy
tanúsítvány. Látja, figyelemmel kísérik nyilatkozatait, akkor azt is tudják, több ízben
nyilatkozta azt is, hogy a múltat nem veti el teljes egészében, ami jó, szívesen átveszi
és követi. A korábbi képviselő-testület mintegy hagyományt teremtett ezzel a 
tanúsítvánnyal, melyet az előző ciklus elején valamennyi képviselő ellenjegyzett. 
Mindez azt jelenti, hogy a programban foglaltakat együtt, közös erővel valósítják 
meg. Reméli ez most is így lesz, s mivel mindenkinek lehetősége volt az 
elkészítésében részt venni, mindenki a sajátjának tekinti. Természetesen az

önkormányzat életében is bekövetkezhetnek változások, a programot ebben az
esetben a való élethez kell majd igazítani. Mindezek figyelembe vételével kéri
képviselő-társaitól a Gazdasági Program elfogadását.   

Császár László képviselő: Az anyagot kétszer is átolvasta, hiszen Parapatics
Tamástól előzetes véleményezésre is megkapta. Ennek 70-80 %-a a korábbi időszak 
anyagaira épül, hiszen egy folyamatról van szó. Örömmel nyugtázta, hogy azok a
célok, programok, melyek az elmúlt 15-20 évben megfogalmazásra kerültek, de
megvalósításuk valamiért elmaradt, bekerültek az anyagba. Néhány dolog
kiindulópontjával nem biztos, hogy teljes mértékben egyet tud érteni. Kozma Henrik
képviselő társa az elmondott összegeket nem tudja honnan származtatja, szerinte ez 
nem Tapolcát és térségét tükröző szám, csupán egy része az egésznek. 
Nagyságrendekkel több pénz jutott erre a területre, utána lehet nézni a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium honlapján, ahol valamennyi pályázat megtalálható.
Egyébként a programban foglaltakkal egyetért, de a korábban elhangzottak miatt
nem tudja támogatni az elfogadását.
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Kozma Henrik képviselő: A 660.000,- Ft-ot államtitkár asszonyuk mondta az elmúlt
egy hétben, a további adatokat pedig a Veszprém Megyei Közgyűlés fogadta el, a 
megyei honlapról származnak.

Császár László képviselő: A megyei honlapon nincsen fenn minden fejlesztési
összeg, csak ami a Veszprém Megyei Önkormányzat kompetenciájába tartozik, az
azon kívüli összegek nem. Vannak országos programok is, mint pl. a kórház, mely
kiemelt állami beruházás, mely ebben az összegben nem szerepel.

Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal 
és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

39/2015. (IV.24.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program
2015-2019” című, a határozat mellékletét képező 
dokumentumot az ülésen elhangzott kiegészítésekkel,
mellékletével, függelékével együtt elfogadja.

7) Megállapodás Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék
Kezelési Önkormányzati Társulással rekultivációs munkálatok tárgyú
beruházás térítésmentes átvételéről – KEOP-2.3.0/2F-09-2010-0023 azonosító 
számú projekt keretében
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Ehhez a napirendi ponthoz érkezett egy módosító
javaslat, mely szerint a határozati javaslat 3. bekezdése az alábbiak szerint egészüljön
ki:”….az Önkormányzat pedig a Zalahaláp 010/44 helyrajzi számú rekultivált
területek…” Az előterjesztés tulajdonképpen egy rekultivált terület térítésmentes 
átvételéről szól. 
Felkéri Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot azzal a
módosító javaslattal, mely szerint a 3. bekezdés egészüljön ki az alábbiak szerint:”…
a fent nevezett befejezetlen beruházás összegét a Társulás a könyveiből 2015. április 
20-i nappal kivezette, az Önkormányzat pedig a Zalahaláp 010/44 helyrajzi számú
rekultivált területek értékkorrekciójaként 2015. április 20-i nappal állományba vette
és törzsvagyonként aktiválta” a képviselő-testületnek egyhangúan elfogadásra 
javasolja.

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 
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Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

40/2015. (IV.24.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásában foglaltaknak megfelelően 
térítésmentesen átveszi a KEOP 2.3.0/2F-09-2010-0023
azonosító számú „Az Észak-Balatoni Térség Települési
Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén 
lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó 
rekultivációjának megvalósítása” elnevezésű projektre 
vonatkozó rekultivációs munkálatok tárgyú
befejezetlen beruházást 226.611.629,- Ft nettó értéken.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az átadásról szóló 1. sz. melléklet szerinti
megállapodást aláírja, illetve az abban foglaltaknak
megfelelően tegye meg a szükséges intézkedéseket.  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
utólagos hozzájárulását adja, hogy a fent nevezett
befejezetlen beruházás összegét a Társulás a könyveiből 
2015. április 20-i nappal kivezette, az Önkormányzat
pedig a Zalahaláp 010/44 helyrajzi számú rekultivált
területek értékkorrekciójaként 2015. április 20-i nappal
állományba vette és törzsvagyonként aktiválta.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8) A 2014. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés 
megtárgyalása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Az ellenőrzésekkel nemcsak törvényi kötelezettségeinek 
tesz eleget az önkormányzat, hiszen nemcsak ezért ellenőrizteti intézményeit, 
gazdálkodó szervezeteit, hanem, hogy feltárja az esetleges működési hiányosságokat, 
esetleg hol lehet további megtakarításokat eszközölni, hogyan lehet javítani a cégek
működését stb. 
Felkéri a Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
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Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-
testületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, 
véleménye, javaslata.

Unger Ferencné külső szakértő: Köszönt mindenkit. Elmondja, a Megoldás 2006 Kft.
ügyvezető igazgatója. A Kft.-nél ketten belső ellenőrök, minisztériumi engedéllyel 
rendelkeznek a költségvetési szervek belső ellenőrzésére. 30 éve dolgozik a 
közigazgatásban, 10 éve végez önkormányzati területen belső ellenőrzéseket. 
Tapolcán három éve vizsgálja az intézmények, cégek belső működését. 2014. évben 
összesen 9 ellenőrzést végeztek. Az ellenőrzés kiterjedt a Közös Hivatalra, 
önkormányzatra, intézményekre és a gazdasági társaságokra. Az önkormányzatnál
az általános tapasztalat, hogy a szabályozottság és a belső kontrollrendszer is nagyon 
jó színvonalon működik, bizonyos területeken jól vagy kiválóan megfelelt 
minősítések születtek. A gazdasági társaságoknál voltak apróbb hiányosságok, 
melyek utóellenőrzése folyamatosan tart. Az ellenőrzöttek intézkedési tervet 
készítenek, s ennek a tervnek a nyomon követése történik.

Dobó Zoltán polgármester: Köszöni megjelenését és kiegészítését.

Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

41/2015. (IV.24.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

2014. évi belső ellenőrzésekről készített éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.  

9) Beszámoló a városközponti rehabilitáció keretében végrehajtott fejlesztések
üzemeltetési és fenntartási tapasztalatairól
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Megújult a városközpont, épületek, közösségi terek,
közlekedési területek, parkolók stb., mindez még az előző ciklus idején valósult meg.  
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-
testületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.
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Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Kozma Henrik képviselő: A városközpontban található illemhely kialakításával
kapcsolatban kérdezi, hogyan haladnak a munkálatok, a nyári idegenforgalmi
szezonra elkészül-e?

Dobó Zoltán polgármester: Ez egy régóta, mindenki által szorgalmazott kérdés. A
munkálatok megkezdődtek, s reméli, a nyárra elkészül.  

Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

42/2015. (IV.24.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
városközponti rehabilitáció keretében végrehajtott
fejlesztések üzemeltetési és fenntartási tapasztalatairól
szóló beszámolót elfogadja.

10) Tájékoztató a volt laktanyai ipari területek infrastrukturális ellátásának
tervezéséről, előkészítéséről  
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Az északi 11,7 ha, s a déli 28,5 ha területű laktanyákat 
Tapolca város Lesencetomaj településsel közösen birtokolja. Mivel ipari területekről 
lévén szó, fontos az ipari tevékenységekhez szükséges víz, villany, gáz, szennyvíz
biztosítása, ezek kiépítése e területeken, hiszen egy ipari területet így magasabb áron
lehetne értékesíteni, sokkal vonzóbb lenne a befektetők számára. A TOP keretében 
jelezte az önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzat felé pályázati igényét,
hiszen saját forrást biztosítani nem tud. A beruházás várható költsége 1,2-1,4 milliárd
Ft között várható. Remélhetőleg hamar megérkeznek a pályázati források, s aztán 
sikerrel lehet pályázni ezekre az infrastrukturális beruházásokra.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-
testületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 
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Sólyom Károly képviselő: Az említett területek a korábbi, s azt azt megelőző 
képviselő-testület idején elsősorban turisztikai célokra lettek kijelölve. Ezzel 
kapcsolatban próbáltak megoldásokat találni az elmúlt évtizedben, közbejött a
gazdasági válság, s nem sikerült eredményeket elérni. Szembesültek vele, meg kell
változtatni a terület jellegét, át kellett sorolni kereskedelmi, gazdasági övezetbe.
Ennek technikai lebonyolítása két évet ölelt fel, hiszen Natura 2000 környezetében
lévő területekről van szó. Az előző ciklus idején is rájöttek, hogy ezeket a területeket 
nem lehet értékesíteni közművek nélkül. Bízik abban, hogy ebben a fejlesztési 
ciklusban látványosan nagyobb lendületet kaphat ennek megvalósítása, s betöltheti a
neki szánt funkciót, s befektetőkkel végső soron új munkahelyek létesülhetnek.   

Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

43/2015. (IV.24.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
volt laktanyai ipari területek infrastrukturális
ellátásának tervezéséről, előkészítéséről szóló 
tájékoztatót elfogadja.

11) Döntés a Tapolca, 4507/20 helyrajzi szám alatt nyilvántartott belterületi
ingatlan hasznosításáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Tapolca Város Önkormányzatát a tapolcai Bha Kft.
vállalkozási igazgatója, Bíró András kereste meg levélben, miszerint szeretnék
megvásárolni a déli laktanya bizonyos területét, ahol ipari beruházásokat, elsősorban 
melegházat szeretnének létesíteni. Ő is és partnerei is meghívást kaptak a testületi 
ülésre, ahol részletesen elmondhatták volna terveiket, de sajnos nem jelentek meg.
Annyi információval rendelkezik, hogy melegházban szeretnének paradicsomot
termeszteni, ezáltal a későbbiekben 25 fő részére munkát biztosítani. Az elképzelés 
véleménye szerint nagyon jó, de kevés a rendelkezésre álló információ ahhoz, hogy
érdemben tárgyalni tudjon a kérdésről a testület. A határozati javaslat ezért arról 
szól, hogy folytatni kell a tárgyalásokat, több információt szerezni a beruházásról.
Természetesen minden fejleményről tájékoztatni fogja képviselő-társait és a 
közvéleményt.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-
testületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.
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Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Császár László képviselő: Az előző előterjesztésben elhangzott a közműfejlesztés, 
ugyanakkor nem mindegy, hogyan kerülnek kialakításra a közművek. Mivel egy 
ilyen jellegű fejlesztési elképzelés folyamatban van, célszerű lenne minél hamarabb 
konkrétan megismerni a részleteket, mert a közmű igényeket annak megfelelően kell 
kialakítani. Információi alapján a tervek a közmű kialakításról korábban aszerint 
lettek elkészítve, hogy ez az 5,5 ha-os terület, s legalább 8-10 kisebb területre
felosztható. Jelenleg még egy helyrajzi szám alatt szerepel a terület, éppen az
igényekhez igazítás érdekében nem került megosztásra. Ezért lenne célszerű ezt 
pontosítani, hiszen ha egy potenciális befektetőről van szó, akár olcsóbbá lehet tenni 
egy közműfejlesztést, vagy ha esetleg olyan igény merül fel, amely nem szerepel a 
tervben, azt ki lehet egészíteni. A korábbi időszakban is szóba került egy hasonló 
jellegű elképzelés, mely akkor még csak körvonalazódott, s jó lenne, ha konkrét 
információkkal rendelkeznének már a fejlesztési elképzelések tekintetében.

Lévai József képviselő: Ez a napirendi pont két korábban tárgyalt előterjesztéshez 
nagymértékben kapcsolódik. Képviselő társa egy fontos szempontra irányította a 
figyelmet. Így ebben az állapotban, közmű ellátatlanul ezek a területek nem sokat 
érnek. Ha a közműfejlesztés megvalósul, sokkal értékesebb ingatlan birtokába jut az 
önkormányzat. Egyetért azzal, hogy a közművek kialakításánál annak megfelelően 
kell eljárni, hogy milyen jellegű beruházásokat szeretnének ott eszközölni. Korábban 
elkészült e terület felparcellázása, valószínűleg figyelembe véve azt, hogy egy ipari 
területen milyen jellegű területhasználat jellemző. Bízik abban, hogy a TOP idén el 
tud indulni, s megvalósulhatnak ezek a fejlesztések. Azon el kell gondolkodni, hogy
korábban üzemi célú használatot tervezetek ezen a területen, illetve kereskedelmi
raktár jellegű tevékenységet, így most egy mezőgazdasági típusú vállalkozásnak 
ekkora területet átadjanak-e. Úgy gondolja a befektetési gondolattal foglalkozni kell,
adott esetben azt is meg kell vizsgálni, hogy az említett vállalkozás esetleges

megvalósítása más önkormányzati területen nem lenne-e célszerűbb. Ennek a 
területnek van egy sajátossága, hogy itt található az a hely, amire az
önkormányzatnak próbafúrási engedélye van. Tehát itt meleg víz nyerhető, s e 
szempont jelentősen felértékeli ezt a területet. Ez egyébként is továbbgondolást 
igényel, hiszen akár a Pelion szálló beruházással kapcsolatban, amikor kútfúrást
kellett eszközölni és vízkapacitást hozzárendelni, vagy akár a strandberuházás
kapcsán is felmerült a kitermelhető víz mennyiségének kérdése. Ezért stratégiai 
kérdés, ha itt létrejön a kút, az mekkora kapacitást kapjon vagy kaphasson, hiszen a
további elképzeléseket erről az oldalról is befolyásolhatja. Érdekes az ajánlat, 
méltányolható a munkahely teremtési szándék, de meg kell vizsgálni, hogy hosszú
távon milyen más érdekek szólnak ellene vagy mellette.

Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
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44/2015. (IV.24.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca, 4507/20 helyrajzi számú ingatlant továbbra is
hasznosítani kívánja.

A „BHA” Bíró Hűtéstechnikai és Acélszerkezetgyártó 
Ipari Kft. (8300 Tapolca, Dózsa György u. 34.) és
partnercégei által megvalósításra tervezett projektet
figyelemre méltónak tartja, azonban a jelenlegi
előkészítettségi szintjén az értékesítésről, egyéb 
hasznosításról felelős önkormányzati döntést nem tud 
hozni.

Javasolja a vételi, hasznosítási ajánlat kiegészítését és
további tárgyalásokat tart szükségesnek.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

12) Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről  
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Az önkormányzat számos alapítványt hozott létre,
melyek éves működéséről készült beszámolókat a testület minden évben 
megtárgyalja.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Marton József képviselő: A Média Közalapítvánnyal kapcsolatban lettek volna
kérdései. Sajnálja, hogy az elnök úr nincs jelen, valamint Szijártó János, aki a jelenlegi
változások egyik generálója. A terjesztéssel kapcsolatos visszajelzésekről, kiadások, 
bevételek stb. alakulásáról szeretett volna bővebb felvilágosítást kapni.  

Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
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45/2015. (IV.24.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
általa létrehozott alapítványok működéséről szóló 
beszámolókat elfogadja.

13) Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: A közművelődési pályázatok elbírálása a Humán 
Bizottság hatáskörébe tartozik. A rendelkezésre álló keretösszeg 2.500.000,- Ft,
melyet három témakörben - városi rendezvények, működési feltételek javítása, 
kiadványok, dokumentumok készítése - lehet felosztani. A bizottság döntéséről szóló 
anyagot minden képviselő megkapta az ülés elején, melyből láthatják a különböző 
alapítványok számára javasolt támogatási összegeket.
Kérdezi a Humán Bizottság elnökét, kíván-e kiegészítést tenni.

Marton József képviselő: Komoly dilemmájuk volt az előterjesztés tartalmi részével 
kapcsolatban, hiszen nagyon sok alapítvány olyan célokra kért támogatást, melyeket
a bizottság véleménye szerint a továbbiakban célszerű lenne, ha az önkormányzat a 
fenntartási és karbantartási összegek között szerepeltetne a költségvetésben. Így
adott esetben olyan szervezetek kaphatnának nagyobb összegű támogatást, melyek 
egyébként nem közvetlen kapcsolatban állnak az önkormányzattal, s egyéb civil
igényeket elégítenek ki. Kéri a bizottság, hogy a következő kiírásnál inkább így 
történjen.

Dobó Zoltán polgármester: Köszöni az észrevételt, egyetért vele. Valóban
szerepeltek a kiírásban olyan célok, melyek a város esetében inkább költségvetési
tételek, mint támogatási. Következő alkalommal mindezek figyelembe vételével 
kerül kiírásra a pályázat.
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, 
véleménye, javaslata.

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

46/2015. (IV.24.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
alapítványok 2015. évi közművelődési pályázatainak a 
Humán Bizottság által javasolt összegű támogatását az 
1. melléklet szerint elfogadja, egyidejűleg az egyéb 
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szervezetek részére megállapított támogatási
összegekkel a 2. melléklet szerint egyetért.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződések 
aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

VEGYES ÜGYEK

1) A Csobánc Váráért Alapítvány támogatása (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Elmondja, a Csobánc Váráért Alapítvány részéről 
megkeresték az önkormányzatot, hogy a minden évben nagy sikerrel megrendezett
Végvári Napokat tudná-e támogatni. Kéri képviselő társait, hogy a polgármesteri 
keret terhére 300.000,- Ft összeggel támogassák a rendezvényt. Nem Tapolca
területén kerül megrendezésre, de úgy gondolja a város számára is előnyös, hiszen 
sok az ennek alkalmából Tapolcára látogató turista.

Császár László képviselő: Kiegészítésként elmondja, a korábbi években is támogatta
az önkormányzat az alapítványt, hasonló nagyságrendű összegekkel, szükség esetén 
technikai segítséget is nyújtottak számára. Ez a térség számára egy fontos turisztikai
esemény, melyet támogatni kell.

Dobó Zoltán polgármester: Természetesen egyéb operatív jellegű kérés felmerülése 
esetén a Tapolca Kft. rendelkezésre áll, hiszen ez valóban egy közös érdek.

Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

47/2015. (IV.24.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Csobánc Váráért Alapítványt 300.000,- Ft, azaz
Háromszázezer forint támogatásban részesíti.

A támogatás forrása a Tapolca város 2015. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati
rendelet 7. mellékletének 2. jogcím Céltartalék,
polgármesteri kerete.
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Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a támogatási
szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK 

Marton József képviselő: Néhány fontos problémára szeretné felhívni a figyelmet,
melyek nem az utóbbi hónapokban merültek fel. Az Egry utcai parkban igyekeztek a
korábbi években a kutyatartás feltételeit finomítani. A tapasztalatok azonban azt
mutatják, hogy az állampolgárok nem partnerek ebben, hiszen a kutyapiszok
eltakarító eszközöket nem rendeltetésének megfelelően használják. Több gyereket 
nevelő személlyel beszélgetve, végig kellene gondolni az Egry utcai parkból a kutyák 
teljes egészében történő kitiltását. Igaz, a játszótéren van egy kitiltó tábla, de nem 
veszik figyelembe. A településőröknek többet kellene járniuk ezen a területen. Kéri a 
probléma közös erővel történő megoldását. 
A másik probléma is cikluson átívelő. Az Y-ból a gyalogosok nagy része a Bem utcán 
keresztül közelíti meg a várost. A Berzsenyi utca végén nincsen gyalogátkelőhely, ez 
a probléma már korábban is felmerült, de vagy pénzügyi, vagy technikai okok miatt
nem került sor a megoldására. Kérdezi jelenleg megoldható-e.

Dobó Zoltán polgármester: Utánanéz a lehetőségeknek.  

Marton József képviselő: A Kazinczy tér 15-17. szám között elkészült a járda. Ez
megnövelte a játszótér látogatottságát, s egyben generált egy újabb problémát, hiszen
az Egry utcából átmenő gyermekeknek sincsen gyalogátkelőhely. Itt is valamit tenni 
kellene.
S végül Szepessi Zsolt a választási kampánya során használta a szóban forgó
területet. A plakátjai még kinn vannak, illetve egy nagyfeszültségű kábel lóg a 
levegőben. Kéri ennek is nézzenek utána. 

Bakos György képviselő: A játszóterekkel kapcsolatban szeretne két dolgot
kérdezni. Mikor kerül sor a játszótereken lévő homokozók felfrissítésére? Valamint a 
Gyulaffy László utcában a játszótér egy lakóépület közvetlen közelében van. A
tulajdonos többszöri jelzés alapján kéri a játszótér máshova történő áthelyezését. 

Dobó Zoltán polgármester: Körüljárják a problémát, s megpróbálnak annak eleget
tenni. A homokozók frissítésére május hónapban kerül sor. A szóba került
gyalogátkelőhelyek létesítésének megoldása is napirenden van. 

Koppányi Ferenc képviselő: Mindenre van megoldás. Számtalan városban a
játszóterek be vannak kerítve, a kutyáknak pedig külön kutyafuttató terület van
kiépítve.

Dobó Zoltán polgármester: Végül a nyilvános ülés végén néhány programra
szeretné felhívni a figyelmet.
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Még zajlanak a Szent György-hegyi Napok eseményei a Tapolca Kft. szervezésében,

melynek keretében április 25-én, szombaton 9.00 órától Bor utak a Szent György-

hegyen, április 26-án vasárnap 9.00 órától felvonulás és körmenet Hegymagastól a

Lengyel Kápolnáig, 10.30 órától Szabadtéri Szentmise és borszentelés.

Április 28. napján, kedden 19.00 órakor Filharmónia – Komolyzenei koncert, fellép a

Muzsikás együttes, május 1. péntek 9.00 óra Városi Ballagás a Fő téren. Május 4. 

hétfőn 18.00 órakor „Ablakaink” kiállítás megnyitója a Művelődési Központban. A 

Csermák József Rendezvénycsarnok szervezésében április 30.- május 3. között Tópart

Fesztivál a Malom – tó partján. A kicsiket gyerekkoncertek, kézműveskedés, 

játszóházak várják. A fiatalabb, és az idősebb korosztály a színes zenei programok 

közül válogathat. Nem hiányozhat a kézműves kirakodóvásár, a gasztronómiai 

különlegességek, és a helybeli borászatok kínálata sem. A Déli Városkapu Parkban

dodgem, körhinták, gyermek hinták várják a kilátogatókat.

Május 2. 10.30     V. Tapolca Félmaraton - Női, férfi felnőtt, szenior, veterán 

kategóriában, valamint nemenkénti váltó kategóriában. A félmaraton rajtja előtt 

gyermekfutóversennyel indul a rendezvény.

Május 7. 07.00 Bringás reggeli a Köztársaság téren, 07.00-9.00 között teával,

péksüteménnyel várják Tapolcán, a Köztársaság téren az iskolába, munkába

kerékpárral közlekedőket.  

Május 14. 10.00 Oviolimpia, a tapolcai óvodások sportos vetélkedése.

A Városi Sporttelep szervezésében Április 29-én 9.00 órakor Telekom Diákolimpia

döntő, május 9-én Bozsik labdarúgó fesztivál U7, U9 korosztályok részére, május 16-

án 4. Bozsik torna az U11, U13 korosztályok részére.

A Csobánc Művelődési Központ szervezésében május 15. napján Pünkösdi Dalos 

találkozó Diszelben, s végül május 4-14. a Batsányi Emléknapok keretében különböző 

helyszíneken várják színes programok az érdeklődőket. 

Mindenkit szeretettel várnak a rendezvényeken.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 9.40 órakor bezárja.

K. m. f.

Dobó Zoltán   Ughy Jenőné 
 polgármester  jegyző 


