
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8301 Tapolca, Hősök tere 15.    
 
Ügyiratszám: 1/22-15/2017. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:  Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 13-án 

(csütörtök) 8.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye:  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme      
 (8300 Tapolca, Hősök tere 15. )   
 
Jelen vannak: Dobó Zoltán  polgármester 

  Bakos György 
Buzás Gyula 
Császár László 
Dr. Décsey Sándor 
Koppányi Ferenc 
Kozma Henrik 
Lévai József   
Marton József 
Pass Sándor 
Sólyom Károly 
Vajda Attila képviselők 

 
Tanácskozási joggal, meghívott vendégek: 

dr. Németh Mária Anita jegyző, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi 
Irodavezető, Parapatics Tamás Pályázati Csoportvezető, Burszán Sándor 
városüzemeltetési ügyintéző, Tóth János informatikus, dr. Iker Viktória 
jegyzőkönyvvezető 
 
Baski Sándor Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány Kuratóriumának 
elnöke. 

 
Dobó Zoltán polgármester: Köszönt mindenkit a képviselő-testület mai rendkívüli nyilvános 
ülésén.  
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. 
A meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással javasolja elfogadni, hogy a 
vegyes ügyek keretébe „A 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás–támogatás 
igénylése” című előterjesztést vegyék fel. Javaslatát szavazásra teszi fel. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza: 

  
52/2017. (IV.13.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai rendkívüli 
nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a 
módosítással tárgyalja, hogy a vegyes ügyek keretébe „A 2017. évi 
lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése” című 
előterjesztést felveszi. 
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NAPIREND 
 

1) Döntés önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos rendkívüli 
önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 
2) Döntés települési önkormányzatok rendkívüli szociális 

támogatása iránti pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 
VEGYES ÜGYEK 

 
1) A 2017. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás 

igénylése 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 
 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A 
 

 
1) Döntés önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos rendkívüli önkormányzati 

támogatás iránti pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri Buzás Gyula képviselőt, ismertesse az előterjesztést 
tárgyaló Gazdasági Bizottság álláspontját. 
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati 
aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi az előterjesztőt, képviselő-társait, hogy kinek van az 
előterjesztéshez hozzászólása. 
 

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

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  

– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza: 
 

53/2017. (IV.13.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja 
azon szándékát, hogy benyújtja pályázatát a belügyminiszter és a 
nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a Magyarország 2017. 
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 
melléklet III. 1. pontja szerinti települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati költségvetési támogatása kerete terhére, az 
önkormányzati tűzoltóságokkal kapcsolatos rendkívüli 
önkormányzati támogatásra. 
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Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a támogatás elnyerése 
érdekében gondoskodjanak a támogatási kérelem elkészítéséről és 
benyújtásáról.  
 
Határidő:   folyamatos 
Felelős:   polgármester 
     jegyző 

 
2) Döntés települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása iránti pályázat 

benyújtásáról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri Buzás Gyula képviselőt, ismertesse az előterjesztést 
tárgyaló Gazdasági Bizottság álláspontját. 
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati 
aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi az előterjesztőt, képviselő-társait, hogy kinek van az 
előterjesztéshez hozzászólása. 
 

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

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  

– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza: 
 
54/2017. (IV.13.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja 
azon szándékát, hogy benyújtja pályázatát a belügyminiszter és a 
nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a Magyarország 2017. 
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 
melléklet III. 1. pontja szerinti települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati költségvetési támogatása kerete terhére, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. 
§-a szerinti települési támogatások - melyek igénylésének 
részletszabályait a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) 
önkormányzati rendelet tartalmazza - 2017. évi kifizetéséhez. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és a 
pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő:   2017. július 15. 
Felelős:   polgármester 
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VEGYES ÜGYEK 

1) A 2017. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
 

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri Buzás Gyula képviselőt, ismertesse az előterjesztést 
tárgyaló Gazdasági Bizottság álláspontját. 
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati 
aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi az előterjesztőt, képviselő-társait, hogy kinek van az 
előterjesztéshez hozzászólása. 
 

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

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  

– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza: 
 

55/2017. (IV.13.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatási rendszerben 
támogatási igénybejelentést nyújt be. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2017. évi 
központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 
1. pontjában meghatározott lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatási jogcím pályázati kiírás szerinti támogatási 
igénybejelentést és a szükséges intézkedéseket megtegye.  

 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 

 

 

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK 

 

Marton József képviselő: A parkolási rendelet módosításának tárgyalásakor kérte és ígéretet 
is kapott arra, hogy a mentőautók számára biztosított parkolóhelyek számának csökkentésével 
a mozgáskorlátozott személyeknek biztosított parkolóhelyek száma legalább egy hellyel 
bővülni fog. 

Dobó Zoltán polgármester: Ez folyamatban van, de utánanéz a kérdésnek.  
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Marton József képviselő: A Bem és a Vörösmarty utca sarkánál a roma család háza előtti fa 
annyira bedől a járdára, hogy gyalogosan nem lehet közlekedni alatta. Kicsit talán meg 
kellene csonkítani.  

Dr. Décsey Sándor képviselő: Kozma alpolgármester úrral többször beszélték, hogy a 
szóban forgó fa azon kívül, hogy bedől a járdára, a falat is erősen nyomja. 

Kozma Henrik alpolgármester: Kérte a Hivatal illetékes kollégáit, hogy nézzék meg, 
esetleg kezdeményezzék a kormányhivatal fellépését is. Ugyanakkor, ha ez a folyamat 
elindul, előfordulhat, hogy az önkormányzatnak kell a bástyát megcsináltatnia, mert a 
családnak nem lesz rá pénze. Egyébként valóban életveszélyesnek néz ki a bástya. 
Mindenképpen alaposan körbe kell járni a kérdést.  
   
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a részvételt 
és a rendkívüli nyilvános ülést 8.15 órakor bezárja. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 
                   Dobó Zoltán                                                       dr. Németh Mária Anita 
 polgármester  jegyző 
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