
      
1. NAPIREND                 Ügyiratszám:   1/164-5 /2019.       
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2019. május 3-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:  
     
  
2019. március 21.  Dr. Vidosa Noémivel, a Tapolcai Járásbíróság vezetőjével 

folytattam megbeszélést a bíróság épületének felújításával 
kapcsolatban. 

2019. március 21. A Tapolca-Szigliget között megvalósítandó kerékpárút 
pályázattal kapcsolatban tartottam megbeszélést az érintett 
települések polgármestereivel. 

2019. március 22. Dr. Dorner Mária gyermekorvossal és dr. Susanne Strecke 
gyermekorvossal folytattam megbeszélést. 

 2019. március 22. Az Ady Endre utcából a régi postaudvarba vezető járda 
felújításában vettem részt képviselőtársaimmal, a munkacsoport 
tagjaival és több önkéntessel. 

2019. március 23. „Te szedd akció” keretében hulladékgyűjtést végeztem a régi 
köztemetőben. 

2019. március 23. II. Jótékonysági torta és muffin fesztiválon vettem részt a 
Széchenyi István Baptista Középiskolában. 

2019. március 23. Tapolcai Kertvárosi Óvoda szülői munkaközössége által 
szervezett bálon vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
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Központban.  

2019. március 25. Dr. Tarcsa Csaba rendőrfőkapitány úrral a Tapolcai 
Rendőrkapitányság évértékelő rendezvényén vettem részt. 

2019. március 25. Baranyai Zoltánnéval, a Szín Vonal Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatójával és Ódor Zoltánnal, a Tapolcai 1. számú Posta 
vezetőjével folytattam megbeszélést a posta kerítésének 
festésével kapcsolatban.  

2019. március 25.  Somogyiné Varga Anikó „MÁS-KÉP” című önálló kiállításának 
megnyitóján vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2019. március 26. Ifjúsági Tanácsadó Testület alakuló ülésén vettem részt. 

2019. március 26. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülésén vettem részt a Tamási 
Áron Művelődési Központban. 

2019. március 27. Dobó Városrész Napja című rendezvénnyel kapcsolatban 
helyszíni bejáráson vettem részt. 

2019. március 27. Szűcs Richárddal folytattam megbeszélést tapolcai Lada 
Találkozó című rendezvény megvalósításával kapcsolatban. 

2019. március 28. Free Chapter 1st Budapest Hungary képviselőivel folytattam 
megbeszélést Harley Davidson találkozóval kapcsolatban. 

2019. március 28. Nagycsaládosok Egyesületének közgyűlésén vettem részt. 

2019. március 29. Lakossági panasz bejelentésére helyszíni szemlét tartottam a 
szennyvíztisztító telepen. 

2019. március 29. Szűcs Richárddal folytattam megbeszélést tapolcai Lada 
Találkozó című rendezvény megvalósításával kapcsolatban. 

2019. március 29. Tapolca Város Napja ünnepi képviselő-testületi ülésen vettem 
részt a Tamási Áron Művelődési Központban. 

2019. március 30. Május 1. u. 4/B új építésű lakások nyílt napján vettem részt. 

2019. március 30. Sárkányrepülősök 35 éves jubileumi ünnepségén vettem részt 
Tapolca-Diszelben a Csobánc Művelődési Házban.  

2019. március 30. Országos Magyar Méhészek Egyesületének tisztújító jubileumi 
közgyűlésén vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2019. április 1. Batsányi János Gimnázium energetikai felújítása projektindító 
megbeszélésen és munkaterület átadáson vettem részt. 

2019. április 1. Bene Sándorral folytattam megbeszélést ingatlanvásárlás 
ügyében. 
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2019. április 2. Cselle-Ház Kft taggyűlésén vettem részt. 

2019. április 2. Autizmus Világnapja alkalmából az Én Világom Tapolca 
Egyesület által megrendezett flashmobon vettem részt. 

2019. április 2. Tapolca, Keszthelyi út 3. számú társasház közgyűlésén vettem 
részt.  

2019. április 3. Tapolca, Fő tér 17-19-21. számú társasház közgyűlésén voltam 
jelen. 

2019. április 4. Tímár Gáborral folytattam megbeszélést az Alsó-tó 
hasznosításával kapcsolatban. 

2019. április 4. Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság közgyűlésén vettem részt. 

2019. április 5. Tapolca, Fő tér 4. számú társasház homlokzatfelújításával 
kapcsolatban folytattam megbeszélést Domán Gábor közös 
képviselővel. 

2019. április 5. Minden ami kutya című rendezvényen vettem részt a Tamási 
Áron Művelődési Központban. 

2019. április 8. A Progains Kft képviselőivel és Hollósi Ernővel folytattam 
megbeszélést naperőműpark megvalósításával kapcsolatban. 

2019. április 8. Fogadóórát tartottam. 

2019. április 8. Függő játszma című rendezvényen vettem részt a Tamási Áron 
Művelődési Központban.  

2019. április 9. Déli laktanya bérlőivel egyeztettem a bérlemények 
áramellátásával kapcsolatban. 

2019. április 9. A Zenei Napok keretében a Tapolcai Járdányi Pál Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak hangversenyén vettem 
részt.  

2019. április 10. Tóth Kornéllal, a Nagycsaládosok Egyesületének elnökével 
folytattam megbeszélést. 

2019. április 10. A beérkezett közművelődési pályázatokkal kapcsolatos 
egyeztetésen vettem részt. 

2019. április 10. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc 
Tagintézményének Kulturális Bemutatóján vettem részt a 
Tamási Áron Művelődési Központban. 

2019. április 11. Szennyvíztisztító telep garázsa használatbavételi engedélyével 
kapcsolatos helyszíni szemlén voltam jelen. 

2019. április 11. A Közösen Tapolcáért Helyi Közösség Helyi Bíráló Bizottság 
ülésén vettem részt. 
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2019. április 11. A Költészet Napja alkalmából megrendezett Földes László Ady 
estjén vettem részt a Tamási Áron Művelődési Központban.  

2019. április 12. Szakmák éjszakája című rendezvényen vettem részt a Tamási 
Áron Művelődési Központban. 

2019. április 13. Gyepütiprás című hagyományőrző rendezvényen vettem részt 
Tapolca-Diszelben. 

2019. április 13. Ifjúsági Katasztrófavédelmi verseny megnyitóján vettem részt a 
Kazinczy Ferenc Tagintézményben. 

2019. április 14. Jótékonysági orgonahangversenyen vettem részt a 
Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban.  

2019. április 14. A Tapolcai Amatőr Színjátszó Kör Csomagolt lány című 
előadását tekintettem meg a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2019. április 15. A Richter Gedeon Nyrt-vel és a Tapolcai Deák Jenő Kórházzal 
közös sajtótájékoztatón és stúdióbeszélgetésen voltam jelen.  

2019. április 15. Egészségváros Tapolca című rendezvénnyel kapcsolatos 
tájékoztatót tartottam a lakosság részére a Belvárosi Közösségi 
Házban.  

2019. április 16. Havasi Gábor edzőt köszöntöttem a bocsa csapat Speciális 
Olimpia Nyári Világjátékon Abu Dhabiban elért kimagasló 
teljesítményéért. 

2019. április 17. Farkas Zsolttal, a Colas Alterra Zrt képviselőjével folytattam 
megbeszélést. 

2019. április 17. Bauxit szennyvízátemelő beruházás műszaki átadás-átvételén 
vettem részt. 

2019. április 17. Helyi Védelmi Bizottság ülésén vettem részt.  

2019. április 17. Dr. Szabó Csabával, a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi 
Személy oktatási főigazgatójával folytattam megbeszélést 
intézményátszervezéssel kapcsolatban.  

2019. április 20. Motoros vezetéstechnikai tréningen vettem részt a Déli 
Városkapu Parkban.  

2019. április 23. Kranabeth János diszeli lakossal folytattam megbeszélést. 

2019. április 23. Zsigmond Arankával folytattam megbeszélést flashmob 
rendezvénnyel kapcsolatban.  

2019. április 24. TAO pályázatos egyeztetésen vettem részt. 

2019. április 24. Vörösváry Ákos kiállításán vettem részt az Első Magyar 
Látványtárban Tapolca-Diszelben. 
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2019. április 24. Szent György-hegyi Napok című rendezvény kápolnatúráján 
vettem részt. 

  
 
Lévai József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
    
2019. március 25. Fogadóórát tartottam. 

2019. április 8. Lázár Zsolttal folytattam megbeszélést volt honvédségi ingatlan 
tűzivíz ellátásával kapcsolatban. 

2019. április 12. Szakmák éjszakája című rendezvényen vettem részt a Tamási 
Áron Művelődési Központban. 

2019. április 13. Gyepütiprás című hagyományőrző rendezvényen vettem részt 
Tapolca-Diszelben. 

2019. április 16. Sigmond Eszterrel, a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai 
Nonprofit Kft ügyvezetőjével folytattam megbeszélést. 

 
 
Kozma Henrik alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
    
2019. március 21. Hunyadi és Damjanich utca aszfaltozási munkáinak helyszíni 

bejárásán vettem részt.  

2019. március 26. Németh Imrével folytattam helyszíni bejárást Sebronban. 

2019. április 1. Fogadóórát tartottam. 

2019. április 11. Déli városrész csatorna munkái tervezési fázisát tekintettem át. 

2019. április 17. Takács József által bérlet terület helyszíni bejárásán vettem 
részt. 

 
 
 
180/2018. (XI. 23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Kertvárosi Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó beiratkozási időpontját az 
alábbiakban határozza meg: 
2019. április 24-én (szerdán)  9.00-16.00, 
2019. április 25-én(csütörtökön) 9.00-16.00 óráig 
Az óvoda felvételi körzete: Tapolca város és Raposka község közigazgatási területe. 
Az óvodai jelentkezés helye: 
Tapolcai Kertvárosi Óvoda, 8300 Tapolca Darányi u. 4. 
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye, 8300 Tapolca, Kazinczy tér 2. 
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye, 8300 Tapolca, Dobó tér 5. 
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye, 8300 Tapolca, Alkotmány u. 9. 
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A fenntartó a beiratkozás idejét és helyét, a határidőt megelőzően legalább 30 nappal 
korábban, a Városi Televízióban, a Tapolcai Újságban, valamint Tapolca város honlapján 
közzéteszi.  
Határidő: 2019. március 25. Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat az intézmény részére megküldésre került. 
 
 
38/2019. (IV. 05.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (székhely: 8300 Tapolca, Deák 
Ferenc utca 16.) hivatalos nevének Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola - Alapfokú Művészeti 
Iskolára történő módosításával, valamint az intézményben folyó zeneművészeti oktatás vonós 
és tekerő tanszakkal való bővítésével egyetért, az intézményátszervezést támogatja. Felkéri a 
polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatóját értesítse. 
Határidő: 2019. március 29. Felelős: polgármester 
  

A képviselő-testületi határozat az intézmény részére megküldésre került. 
 
 
39/2019. (IV. 05.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szász Márton Általános Iskola (székhely:8300 Tapolca, Iskola u. 5., telephely: 8300 Tapolca, 
Köztársaság tér 6.) intézményátszervezésével egyetért. Támogatja, hogy az intézmény típusa a 
szakmai alapdokumentumban „gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási 
intézmény”-re változzon, valamint a 8300 Tapolca, Köztársaság tér 6.sz. alatti telephelyen a 
„fejlesztő nevelés-oktatás” feladattal kiegészüljön. Egyetért azzal, hogy a „felnőttoktatás - 
nappali, esti és levelező” feladat a székhelyen, a „többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása 
(mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés 
fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos-hallási fogyatékos - látási fogyatékos)” a 
székhelyen, és a telephelyen, az „utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat” feladat a 
székhelyen törlésre kerüljön. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi 
Tankerületi Központot értesítse. 
Határidő: 2019. március 29. Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat az intézmény részére megküldésre került. 
 
 
41/2019. (IV. 05.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca, 1875/4. hrsz. alatti ingatlan megosztásából létrejött Tapolca, 1875/6. hrsz. alatt 
nyilvántartott, 2000 m2 térmértékű, „kivett, beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant 
forgalomképes vagyonelemmé minősíti. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca, 1875/4. hrsz. alatti ingatlan megosztásával létrejött Tapolca, 1875/7. hrsz. alatt 
nyilvántartott 3118 m2 nagyságú, „kivett, közterület” megnevezésű ingatlant 
forgalomképtelen vagyonelemnek minősíti. Felkéri a jegyzőt, hogy a 1875/4. hrsz. alatti 
ingatlan megosztása során kialakult 1875/6.  és 1875/7. hrsz. alatti ingatlanok besorolását az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) 
önkormányzati rendeletén vezesse át. 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 

A Tapolca 1875/6 és a Tapolca 1875/7 hrsz. alatti ingatlanokkal kapcsolatos döntés 
átvezetése és a vagyonrendelet közzététele megtörtént. 
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42/2019. (IV. 05.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
támogatja a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca város 2019. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II. 18.) 
önkormányzati rendelete 7. sz. melléklete Tartalékok/Általános tartalékok/Felhalmozási célú 
előirányzata során lévő 39 072 ezer Ft-nak, (a lehetséges ráemelési kérelem jogfenntartásos 
fedezete) a költségvetés 5. sz. mellékletének K7 felújítás/pályázatok/Batsányi János 
Gimnázium épülete energiahatékony felújítása előirányzat sorra való átcsoportosítását a 
Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-
00005 sz. projekt megvalósításához. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A Pénzügyi Iroda az átcsoportosítást a soron következő előirányzat módosításkor a 
határozat alapján fogja szerepeltetni. 

 
 
43/2019. (IV. 05.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közrend és a közbiztonság javítása, a lakosság nyugalmának biztosítása, megóvása érdekében 
450.000,- Ft, azaz Négyszázötvenezer forint összegű támogatást nyújt a Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányságnak, melyet kizárólag a Tapolcai Rendőrkapitányság munkáját 
hatékonyabbá tevő tárgyi eszköz beszerzésre – rendszámfelismerő rendszer – használhat fel. 
A támogatás forrása Tapolca város 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklet Működési célú 
támogatások 23. Rendőrségnek támogatás rendszámfelismerő kamera vásárlásához, valamint 
7. melléklet Tartalékok 2.1.2 polgármesteri keret jogcíme.  
Felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadásához szükséges dokumentumok aláírására. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A támogatási szerződés felek általi aláírása megtörtént. A támogatás összegének  
folyósítása folyamatban van. 

 
 
46/2019. (IV. 05.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Városgazdálkodási Kft. által fizetendő, a fizető parkolóhelyekre vonatkozó bérleti 
díj 2019. évi mértékét 19.000.000 Ft + Áfa összegben határozza meg. A Tapolcai 
Városgazdálkodási Kft. által fizetendő, a fizető parkolóhelyekre vonatkozó takarítási díj 2019. 
évi mértékét 1.200.000 Ft + Áfa összegben határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert „a 
parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI. 21.) 
rendeletben meghatározott fizető várakozóhelyek üzemeltetésével, az üzemeltetéshez 
kapcsolódó feladatok ellátásával, a fizetővárakozóhelyek bővítéséhez, fenntartásához 
kapcsolódó beruházások végrehajtása” tárgyban létrejött Közszolgáltatási szerződés 2. 
melléklet szerinti módosításának aláírására. 
Határidő: 2019. április 15. Felelős:  polgármester, jegyző 
 

A szerződés aláírása folyamatban van. 
 
 
48/2019. (IV. 05.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Tapolca, 1968/8. hrsz. alatti 134 m2 lakóház 
megjelölésű ingatlant hasznosításra kijelöli. 
Az ingatlan forgalmi értéke értékmeghatározó szakvélemény alapján 7.466.000,- Ft 
A hasznosítás módja: adásvétel. 
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Megállapítja, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 
15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 22.  § (1) és (3) bekezdései alapján az ingatlan 
hasznosítása során nem szükséges versenyeztetési eljárás lefolytatása. 
Felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az 
Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A hasznosítási lehetőség közzététele a helyben szokásos módon megtörtént. 
 
 
49/2019. (IV. 05.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Tapolca, 2824. hrsz. alatti 570 m2 lakóház, 
udvar, gazdasági megjelölésű ingatlant hasznosításra kijelöli. 
Az ingatlan forgalmi értéke értékmeghatározó szakvélemény alapján 6.630.000,- Ft 
A hasznosítás módja: adásvétel.  
Megállapítja, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 
15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 22.  § (1) és (3) bekezdései alapján az ingatlan 
hasznosítása során nem szükséges versenyeztetési eljárás lefolytatása. 
Felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az 
Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A hasznosítási lehetőség közzététele a helyben szokásos módon megtörtént. 
 
 
53/2019. (IV. 05.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetői feladatainak 
ellátására pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 
Munkáltató: Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
 8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1. 
Betöltendő munkakör: könyvtáros/muzeológus (végzettség szerint) 
Beosztás megnevezése: intézményvezető (magasabb vezető) 
Megbízás időtartama: 5 év 
Megbízás kezdő napja: 2019. szeptember 1. 
Megbízás megszűnésének időpontja: 2024. augusztus 31. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok: Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum magasabb vezetői feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése. 
Végzettség: 
a) könyvtárosi 
• szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy 
• nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint OKJ szerinti 
segédkönyvtáros szakképesítés és 
• végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének 
megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat vagy 
b) múzeumi 
• mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász 
szakképzettség és 
• tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (államilag elismeret komplex típusú középfokú 
nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi 
teljesítéséről szóló igazolás) 
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• a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének 
megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat 
• kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység 
Feltételek: 
• cselekvőképesség, 
• büntetlen előélet, 
• magyar állampolgárság 
Magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
A megbízását követő két éven belül az integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó 
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzést kell elvégeznie és az 
azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást 
vissza kell vonni. 
Illetmény, juttatások: 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján 
magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 225%-a 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
• a pályázó szakmai önéletrajzát, 
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját 
• az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
• az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, 
annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül 
elvégzi 
• a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul 
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz 
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázatának nyilvános ülésen történő 
tárgyalásához 
A benyújtás határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 
internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 nap. 
A benyújtás formája, helye, címzettje: A pályázatot írásban Tapolca Város Polgármesteréhez 
kell benyújtani. (8300 Tapolca, Hősök tere 15.)  A borítékra kérjük ráírni: ”Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum intézményvezető pályázat” 
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:  
A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati 
kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás 
alá.  
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
A pályázati kiírás a határozatban foglaltaknak megfelelően meghirdetésre került. 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni, és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
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 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, 2019. április 25. 
 
 
 
   Dobó Zoltán   
   polgármester 
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