
      
1. NAPIREND                       Ügyiratszám: 1/156-7 /2018.       
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 

a Képviselő-testület 2018. június 1-i nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb   

tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű 
határozatainak végrehajtásáról 

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

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 
Dobó Zoltán polgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 
 2018. április 23.  Kiss Zsolttal, az MB Balaton Kft ügyvezető igazgatójával 

folytattam megbeszélést. 
2018. április 24. Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködés című projekt keretében megvalósuló 
rendezvényt nyitottam meg a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal udvari tanácstermében. 

2018. április 25. Szépkorút köszöntöttem.  

2018. április 25. Németh Zoltánnal, az ECONIX Kft ügyvezető igazgatójával 
folytattam tárgyalást. 

2018. április 25. Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő megbízólevelének 
átadó ünnepségén vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2018. április 27. A fogyatékkal élők világnapja alkalmából szervezett 
sportágválasztó rendezvényen vettem részt a Városi 
Sporttelepen.  

2018. április 28. DBW Hungary Kft családi napi rendezvényén vettem részt a 
Városi Sporttelepen.  

2018. április 28. Tapolca Tavasz című rendezvénysorozatot nyitottam meg a 
Tóparton. 
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2018. április 29. Szent György-hegyi napok című rendezvénysorozat 
programjain vettem részt. 

2018. május 2. Dr. Stark Borbálával, a Stark Patika tulajdonosával és dr. Hankó 
Zoltánnal, a Magyar Gyógyszerész Kamara elnökével 
folytattam megbeszélést az Országos Patikanap című 
rendezvénnyel kapcsolatban. 

2018. május 3. A Nemzeti Sportközpontok képviselőivel folytattam tárgyalást a 
létesítendő tanuszoda lehetséges helyszíneiről Budapesten.  

2018. május 4. Dr. Bódi Árpáddal, a Rockwool Hungary Kft ügyvezető 
igazgatójával a Csobánc Művelődési Ház szigetelésére 
vonatkozó adományozási szerződést írtuk alá ünnepélyes 
keretek között a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban. 

2018. május 5.  Városi Ballagás ünnepségen voltam jelen.  

2018. május 7-11. A Batsányi Hét című rendezvénysorozat programjain voltam 
jelen.  

2018. május 8. Horváth Csabával, a Goodwill Holding képviselőjével 
folytattam megbeszélést.  

2018. május 10. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának 
képviselőivel Malom-tó forráscsoportjának rekonstrukciója 
tárgyában folytattam tárgyalást. 

2018. május 11. Tapolcai Városi Sportegyesület  éves közgyűlésén vettem részt. 

2018. május 12. Nemzetközi Ikarusz Találkozó című rendezvényt nyitottam meg 
a Köztársaság téren.  

2018. május 14. A Tapolcaii Önkormányzati Tűzoltóság közgyűlésén vettem 
részt a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban.  

2018. május 15. Vitárius Györggyel folytattam megbeszélést volt honvédségi 
ingatlan értékesítésével kapcsolatban.  

2018. május 16. Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Országos 
Konferenciáján vettem részt a Hotel Pelionban. 

2018. május 16. Szőke András előadásán vettem részt a Wass Albert Könyvtár 
és Múzeumban.  

2018. május 17-18. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum keretében a szlovákiai 
testvértelepülésen, Bratislava-Ruzinovban lévő droghelyzettel 
kapcsolatos tanulmányúton vettem részt. 

2018. május 22. A Május 1. utcában lévő részben megépített társasház 
befejezésével kapcsolatban tartottam sajtótájékoztatót.  

2018. május 22. Tóth Ferenccel, a Vasutas Nyugdíjasok Egyesülete elnökével 
folytattam megbeszélést. 
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2018. május 23. A Felső-tó algásodásának problémájával kapcsolatos helyszíni 
bejáráson vettem részt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a 
Balavíz Kft képviselőivel.  

2018. május 23. Szabó Lajos Konráddal, a Balatonfüredi Tankerületi Központ 
igazgatójával folytattam tárgyalást. 

2018. május 24. Bene Sándorral folytattam megbeszélést a Kossuth Lajos utca 
17. számú épületben lévő önkormányzati bérlakás 
értékesítésével kapcsolatban.  

2018. május 24. A finnországi Lempääläből érkező csoportot fogadtam a 
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban. 

2018. május 24. A Tapolcai Óvoda Hársfa Tagintézmény gyermek heti 
rendezvényén vettem részt.  

2018. május 24. A Szent Erzsébet Óvoda Évzáró és Nagycsoportos búcsúztató 
ünnepségen vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban.  

2018. május 24. A Városi Strandon létesített lángossütő kisház avató 
ünnepségén vettem részt. 

  
  
Lévai József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
    
2018. április 25. Dr. Nagy Zvér Ildikó közbeszerzési tanácsadóval folytattam 

megbeszélést. 

2018. május 9. Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft 
taggyűlésén vettem részt Veszprémben. 

2018. május 14. Fogadóórát tartottam. 

2018. május 14. CLLD megbeszélésen voltam jelen. 

2018. május 16-20. A Lempäälä testvérváros Önkormányzati Tűzoltósága 
fennállásának 90. évfordulója alkalmából szervezett 
rendezvényeken vettem részt Finnországban. 

2018. május 23. Szabó Lajos Konráddal, a Balatonfüredi Tankerületi Központ 
igazgatójával folytattam tárgyalást. 

 
 
Kozma Henrik alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
    
2018. április 20. Fő téren belső udvar csatorna rendszerét tekintettem meg. 

2018. április 24. Tópart bejáráson vettem részt. 
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2018. április 26. Városüzemeltetéssel és parkfenntartással kapcsolatos  
megbeszélésen voltam jelen. 

2018. április 29. Szent György-hegyi napok zárórendezvényén vettem részt. 

2018. május 2. Dobó lakótelep bejárásán vettem részt.  

2018. május 2. Agrolánc Kft képviselőjével fűnyíró bérlésével kapcsolatosan 
folytattam megbeszélést. 

2018. május 8. Ruisz Lászlóval teherautó beszerzésével kapcsolatban 
egyeztettem.  

2018. május 10. Városüzemeltetéssel és parkfenntartással kapcsolatos  
megbeszélésen voltam jelen. 

2018. május 10. Táncsics utca csapadékvíz elvezetésének lehetséges 
megoldásaival, zárt rendszer kiépítésével kapcsolatos bejáráson 
vettem részt. 

2018. május 15. Káli-Tubi Kft képviselőjével útjavításra tett ajánlatról 
folytattam megbeszélést.  

Költségvetés illetve műszaki lehetőségek áttekintése. 

2018. május 23. Ruisz Lászlóval folytattam megbeszélést a vásárolni kívánt 
teherautók megtekintésével kapcsolatban. 

2018. május 24. Városüzemeltetéssel és parkfenntartással kapcsolatos 
megbeszélésen voltam jelen. 

2018. május 24. Káli-Tubi Kft megismételt ajánlatával kapcsolatban 
egyeztettem. 

  

A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről a 
végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták: 
 
 
51/2018. (V. 04.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Bajner Imrét - a magas színvonalú szakmai, pedagógiai, vezetői munkája, a logikusan 
felépített, konkrét és megvalósítható célokat megfogalmazó pályázata, valamint Tapolca város 
közéletében való aktív közreműködése alapján -alkalmasnak tartja a Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátására, megbízását támogatja. Felkéri a 
polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatóját. 
Határidő: 2018.  május 07. Felelős: polgármester 
 

A  képviselő-testületi határozat a Balatonfüredi Tankerület részére  
megküldésre került. 

 
 
56/2018. (V. 04.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
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költségvetési maradványának elszámolásáról szóló beszámolót az előterjesztés 1., 2., 3. és 4. 
melléklete szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző 
 

A képviselő-testület elfogadta a zárszámadást és a pénzmaradvány elszámolását.  
 
 
57/2018. (V. 04.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
támogatja, hogy pályázat kerüljön benyújtásra a „Muzeális intézmények szakmai 
támogatására (Kubinyi Ágoston program)” című pályázati kiírásra. A pályázati kiírás által 
előírt 10%-os önerőt, 464.000,-Ft-ot, azaz Négyszázhatvannégyezer forintot a pályázat 
sikeressége esetén Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca város 
2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2018. 
(II.19.) önkormányzati rendelete 7. sz. mellékletének Céltartalék, pályázati tartalék 
elnevezésű előirányzata terhére biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester  
 

Az önerő biztosítása a képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint megtörtént, a 
pályázat a kiírásnak megfelelően benyújtásra került. 

 
 
58/2018. (V. 04.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 egyetért azzal, hogy a Tapolca, 2775 helyrajzi számú, kivett parkoló megnevezésű, 
2742 m2 térmértékű belterületi ingatlan részét érintő, Tapolca Településrendezési Terve 
szabályozásában rögzített zöldfelületi besorolása megváltozzon a „Fenntartható 
közlekedésfejlesztés Tapolcán” című, TOP- 3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú 
közlekedésfejlesztési projekt megvalósítása érdekében; 
 támogatja Tapolca Településrendezési Terve ezzel kapcsolatos módosítását, 
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a településrendezési tervezői szerződés 
aláírására. 
 felkéri Tapolca Város Polgármesterét a hivatkozott ingatlant és a biodiverzitási 
egyensúly megtartásához kapcsolódó belterületi ingatlanokat érintő tulajdonosi döntések, 
intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
69/2018. (II.16.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
- a kizárólagos tulajdonában lévő, Tapolca, 2775 hrsz-ú, kivett parkoló megnevezésű, 2742 

m2 nagyságú ingatlanát kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a „Fenntartható 
közlekedésfejlesztés Tapolcán” című, TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú 
projekt, közlekedésfejlesztés beruházás megvalósítása érdekében; 

- felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a hivatkozott beruházás miatt indokolt, 
Tapolca Településrendezési Terve kisebb módosításával kapcsolatos szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
Gyarmati Tamás főépítész a  fenti határozatok alapján árajánlatokat kért a 

településtervezői feladatok elvégzésére a vonatkozó célterületre. 2018. május 24-ig 1 db 
érvényes árajánlat érkezett, értékelése folyamatban van. Szerződés kötésére még nem került 

sor. 
 
 
60/2018. (V. 04.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetőjét Horváth Zoltánnét, a vezető második vezetői 
ciklusára, pályáztatás mellőzésével bízza meg, amennyiben a nevelőtestület kétharmada a 
döntésével egyetért. Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről írásban 
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tájékoztassa a nevelőtestületet, valamint működjön közre a három fős előkészítő bizottság 
létrehozásában. A nevelőtestületnek a fenntartó írásbeli kezdeményezését követően 15 napon 
belül kell meghozni egyetértő vagy egyet nem értő nyilatkozatát, az erre vonatkozó 
jegyzőkönyv Tapolca Város Önkormányzata részére történő megküldésével. Határidő: 2018. 
május 15. Felelős: jegyző 
 

A  képviselő-testületi határozat a Tapolcai Kertvárosi Óvoda nevelőtestülete részére 
megküldésre került. 

 
 
61/2018. (V. 04.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői (főigazgatói) állására pályázó 
Némethné Reiber Gyöngyi vezetési programját alkalmasnak tartja a szakszerű és jogszerű 
intézményi működés biztosítására, valamint a szakmai munka továbbfejlesztésére. 
Intézményvezetői megbízását támogatja. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a 
Veszprémi Tankerületi Központ igazgatóját értesítse. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A  képviselő-testületi határozat a Veszprémi Tankerületi Központ részére  
megküldésre került. 

 
 
62/2018. (V. 04.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/1647/2018. számú, az önkormányzati 
rendeletek közzétételére vonatkozó jogszabályi előírások megsértése tárgyban érkezett 
törvényességi felhívását tudomásul veszi. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját értesítse. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester 
 

A  képviselő-testületi határozat a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére  
továbbításra került. 

 
 
66/2018. (V. 04.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar 
Államkincstárhoz. Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal 
kapcsolatos teendők lebonyolítására, a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 A pályázat a Magyar Államkincstárhoz benyújtásra került, a szükséges  

nyilatkozatokat csatoltuk. 
 

 
68/2018. (II.16.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Veszprém Megyei Korányhivatal Kormánymegbízottjának 2018. május 9-én kelt, 
VEB/005/02051/2018. számú törvényességi felhívására a 2017. december 21-én megtartott 
rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen meghozott 253/2017. (XII.21.) számú 
határozatát visszavonja. Felkéri a Polgármestert, hogy a határozat visszavonásáról a 
határozattal érintett cégeket tájékoztassa, felkéri továbbá arra, hogy az érintett cégekkel a 
naperőműpark megvalósításához szükséges új bérleti szerződések megkötésével kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

 A  képviselő-testületi határozattal érintett cégek értesítése megtörtént.  
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Elkészült az ingatlan értékbecslése, ennek alapján a területet a képviselő-testület  
fogja hasznosításra kijelölni.  

 
 
70/2018. (II.16.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési joga alapján, Hampuk Beáta 
pályázatáról az alábbi véleményt alakította ki: A pályázat a szakmai stratégiai feladatok 
meghatározása, valamint a tanítás tanulás tárgyi- személyi feltételeinek fejlesztését illetően, 
általános és elméleti jellegű, a jövőbeni feladatokat meghatározó helyzetelemzést nélkülözi. A 
pályázó elkötelezett a kooperatív, befogadó és elfogadó nevelés, valamint a sajátos nevelési 
igényű gyermekek fejlesztése iránt, ennek alapján a Képviselő-testület a pályázót támogatja. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
A  képviselő-testületi határozat a Veszprémi Szakképzési Centrum részére megküldésre 

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

 H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 
 

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

Tapolca, 2018. május 25. 
 
 
 
   Dobó Zoltán   
   polgármester 
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