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Dobó Zoltán polgármester: Köszönt minden megjelentet, a város lakosságát, a
képviselő-testület tagjait a mai képviselő-testületi ülésen.
Minden képviselő társa előtt az asztalon található egy könyv Ismerőim, ismerőseim
Helytörténeti, honismereti írások címmel, Reindl Erzsébet tollából, mindenkinek név
szerint, személyesen dedikálva. Köszöni valamennyiük nevében az ajándékot, nemes
gesztus Erzsi néni részéről. A könyv sok olyan kérdéssel foglalkozik, ami a helyi
közösség életét nagyban meghatározta, társadalmi, politikai és más egyéb
szempontból értékes írások és értékes megfigyelések gyűjteménye, nem is beszélve
arról a fényképészeti munkásságról, amit az írás mellett elvégzett Erzsi néni. Az ilyen
munkák és közösségi létet erősítő személyek nélkül a város nem lehetne város, a
közösség nem lehetne közösség. Még egyszer köszönetét fejezi ki érte. Nemcsak a
képviselők kaptak könyvet, hanem a külső bizottsági tagok, iroda és csoportvezetők
egyaránt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fő jelenlétével határozatképes, az ülést
megnyitja. Marton József, Vajda Attila és Koppányi Ferenc képviselők előre jelezték
távolmaradásukat. Kéri, a bizottsági elnökök távollétében az Ügyrendi Bizottság
álláspontját Bakos György, a Humán Bizottság álláspontját Dr. Décsey Sándor
képviselő ismertesse.
A meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással javasolja elfogadni,
hogy 1. napirendi pontként „A Dobó István laktanya területén található volt „legénységi
épület” vagyonkezelésbe adása szakképzési célokra” című előterjesztést tárgyalják.
Javaslatát szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal
– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza:
33/2016. (III.25.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai
nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontokat
azzal a módosítással tárgyalja, hogy 1. napirendi pontként „A
Dobó István laktanya területén található volt „legénységi épület”
vagyonkezelésbe adása szakképzési célokra” című előterjesztést
tárgyalja.
NAPIREND
1) A Dobó István laktanya területén található volt „legénységi
épület” vagyonkezelésbe adása szakképzési célokra
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
2) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek
fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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3) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
4) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
5) A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
6) A gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének
intézményi térítési díjainak megállapítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

és

7) Tapolca Város Településrendezési eszközeinek kisebb
módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
8) Tapolca Város Önkormányzata tulajdonát képező Tapolca,
868/A/37, 868/A/46, 868/A/47, 868/A/48 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott belterületi ingatlanok (természetben a
Tapolca, Deák F. u. 6.) értékesítésre kijelölése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
9) Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési
tervének elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
10) Tapolca
Város
Önkormányzata
közbeszerzési
szabályzatának felülvizsgálata és aktualizálása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
11) Szigliget, Hegymagas, Raposka, Tapolca települések
részvételével konzorcionális pályázat benyújtása a Balatoni
bringakörút és Tapolca város közötti kerékpárút
kiépítésére
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
12) Tapolcai
víziközmű
vagyon
jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

vagyonértékelésének

13) Emléktábla elhelyezéséhez hozzájárulás
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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14) A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
15) Beszámoló a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság 2015.
év második félévében végzett munkájáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
16) Döntés az alapítványok 2016.
támogatásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

évi

közművelődési

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) A Dobó István laktanya területén található volt „legénységi épület”
vagyonkezelésbe adása szakképzési célokra
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Köszönti a Veszprémi Szakképzési Centrum
képviselőjét. Mint képviselő-társai előtt is ismert, a szakképzés biztosítása, erősítése
érdekében a Veszprémi Szakképzési Centrum szeretne egy új épületben iskolát
alapítani, ezen iskolába összpontosítani erőforrásait. A törekvések elősegítése
érdekében egy viszonylag jó állapotú épületet ajánlott fel e célra az önkormányzat.
Ennek az épületnek az átalakításával, felújításával kívánja megteremteni a Centrum a
szakképzés megfelelő körülményeit.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György 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 egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot
egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Sólyom Károly képviselő: Javasolja, hogy a határozati javaslat utolsó előtti
bekezdésében a Centrum megnevezés helyett a teljes elnevezés, Veszprémi
Szakképzési Centrum szerepeljen.
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Dobó Zoltán polgármester: Elfogadja, ez szerepel majd a határozatban.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
34/2016. (III.25.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca 4511/1 hrsz-ú ingatlanra (volt ”legénységi épület”)
vonatkozóan a Nemzetgazdasági Minisztérium nevében és
képviseletében
eljáró
Nemzeti
Szakképzési
és
Felnőttképzési
Hivatallal,
valamint
a
Veszprémi
Szakképzési
Centrummal
2016.
április
1-jétől
Vagyonkezelési szerződést köt.
Tapolca Város Önkormányzata az ingatlant kizárólag
köznevelési, szakképzési célokra adja a Nemzetgazdasági
Minisztérium által fenntartott Veszprémi Szakképzési
Centrum vagyonkezelésébe azzal, hogy az NGM az
épületet 2017. szeptember 1-jéig felújítja.
Amennyiben az épület felújítása az adott határidőn belül
nem valósul meg, a Veszprémi Szakképzési Centrum
köteles az ingatlant az Önkormányzat részére visszaadni,
valamint a vagyonkezelői jogot az ingatlan nyilvántartásból
töröltetni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
vagyonkezelési szerződés aláírására.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:

2) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek 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.
Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
35/2016. (III.25.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
tisztségviselők fontosabb tárgyalásairól, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
3) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Az SZMSZ módosítása két okból vált szükségessé.
Egyrészt a Kormányhivatal minden évben ellenőrzést folytat, a múlt évben éppen a
szervezeti és működési szabályzatok felülvizsgálatára került sor. Az észrevételeit,
kéréseit figyelembe véve minden esetben sor kerül a szükséges módosítások
megtételére. A módosítás másik oka, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ismét létre
kívánja hozni az önkormányzat az önkormányzati főtanácsadó álláshelyet.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György 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 egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot
egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
5/2016. (III.29.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete a
Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
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Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 01.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló rendelet–tervezetet
elfogadja, és 5/2016. (III.29.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.
4) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013.
(IV.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Minden rendeletet és az önkormányzat működésével
kapcsolatos szabályzatot időnként felül kell vizsgálni. Időszerűvé vált a
vagyonrendelet mellékleteinek frissítése is. A mellékletek rendezésén túl, a rendelet
felülvizsgálatakor felmerült egyes szövegrészek kiigazítása is szükséges.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György 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 egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot
egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
6/2016. (III.29.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja
és 6/2016. (III.29.) számon önkormányzati rendeletei közé
iktatja.
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5) A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Az intézményi térítési díjat a fenntartó minden év április
1. napjáig állapítja meg. A díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási
önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.
Változott a térítési díj számítási módja. A jelenleg hatályos szabályozás szerint az
intézményi térítési díj nem lehet magasabb a szolgáltatási önköltségnél. Ezen
előírásokat figyelembe véve a rendelet-tervezet tartalmazza az új díjakat.
Egy új szociális szolgáltatással is bővült a szolgáltatások köre. A Hajléktalan Szálló
megkapta a működési engedélyt a nappali melegedő működtetéséhez, ennek
következtében a lakóknak nem kell elhagyniuk az épületet a nappali órákban sem, itt
étkezhetnek, melegedhetnek stb.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György 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 egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot
egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Fontosnak tartja, hogy a nehéz sorsú, Tapolcán élő
emberek nappal is megtalálják azt a fajta szociális biztonságot, amit ez a közösség
nyújtani tud nekik. Külön köszöni a szakmai előkészítést, s mindazok munkáját, akik
lehetővé tették, hogy ez megvalósulhasson a Hajléktalan Szállón.
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 9 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
7/2016. (III.29.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról
szóló
3/2015.
(II.23.)
önkormányzati
rendelet
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módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és
7/2016. (III.29.) számon önkormányzati rendeletei közé
iktatja.
6) A gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének és intézményi térítési díjainak
megállapítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A Képviselő-testület minden évben megvizsgálja, hogy
indokolt-e, ha igen, mekkora mértékben a gyermekétkeztetés térítési díjainak
megváltoztatása. Az élelmezéssel kapcsolatos költségek az idei évben nem változtak,
ezért a vonatkozó rendelet módosítása nem indokolt.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György 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 egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot
egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
36/2016. (III.25.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
gyermekétkeztetés
szolgáltatási
önköltségének
és
intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló
előterjesztést megtárgyalta, és megállapítja, hogy a
gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló
30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása
nem indokolt.
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7) Tapolca Város Településrendezési eszközeinek kisebb módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat aktualizásával
foglalkozik.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása,
véleménye, javaslata.
Papp Zoltán főépítész: Az előterjesztésben szereplő településrendezési eszközök
módosításai jelentősek. Tapolca nemrég megszerezte a Gyógyhely minősítést, s a
pályázati lehetőség kibontásához szükséges a Kisfaludy utca közlekedésének
áttekintése. Fontos szereplő a városban a Cellcomp Kft., mely fejlesztési
lehetőségeinek biztosításához szükséges a Sümegi úttól délre található gazdasági
terület. A volt déli laktanya szabályozásának felülvizsgálatát pedig a
munkahelyteremtés indokolja. Adódott a lehetőség, hogy egy múlt évi, átmeneti
intézkedés kapcsán még ebben az évben egyszerűbb módon, gyorsabban és
olcsóbban módosítható a rendezési terv. Így nem várta meg az önkormányzat a 2018as kötelező, általános felülvizsgálatot.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
37/2016. (III.25.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő - testülete
egyetért a jelenleg hatályos településrendezési eszközök
részterületekre vonatkozó részleges felülvizsgálatával.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal, ill. folyamatos
polgármester

10

8) Tapolca Város Önkormányzata tulajdonát képező Tapolca, 868/A/37, 868/A/46,
868/A/47, 868/A/48 helyrajzi szám alatt nyilvántartott belterületi ingatlanok
(természetben a Tapolca, Deák F. u. 6.) értékesítésre kijelölése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A szóban forgó ingatlan jelenlegi bérlője jelezte vételi
szándékát az önkormányzat felé, ezért került a testület elé az előterjesztés.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot 4 igen
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
38/2016. (III.25.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat
vagyonáról
és
vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati
rendeletében foglaltak szerint nyilvános versenyeztetés
útján értékesítésre kijelöli a Tapolca 868/A/37, 868/A/46,
868/A/47, és 868/A/48 helyrajzi számon nyilvántartott
üzlethelyiség és egyéb helyiség megjelölésű 83,50 m²-es
épületingatlant, valamint a hozzá tartozó 38 m2-es
földingatlant bruttó 25.500.000,- Ft induló licitáron.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázati felhívás kiírására és a legmagasabb összegű
vételárat megajánló ajánlattevővel az adásvételi szerződés
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

9) Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
39/2016. (III.25.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Tapolca Város
Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervét elfogadja.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:

10) Tapolca Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata
és aktualizálása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
12

az

40/2016. (III.25.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
előterjesztés
mellékletét
képező
Tapolca
Város
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja.
A Képviselő-testület a 199/2013. (XII. 20.) Kt. határozatát
visszavonja.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:

11) Szigliget, Hegymagas, Raposka, Tapolca települések részvételével
konzorcionális pályázat benyújtása a Balatoni bringakörút és Tapolca város
közötti kerékpárút kiépítésére
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Ez egy rendkívül fontos előterjesztés, hiszen oly sokszor
szóba kerül Tapolca Város turisztikája és annak jelentősége. Fontos lenne csatlakozás
létrehozása Tapolca és a Balaton között, elősegítve a kerékpáros turizmust fejlődését,
hiszen látható, hogy az ország gazdasági erején felül terjed a kerékpárt használók
száma.
A konzorcium vezetésére a Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság ülését követően a bizottsági ülésen elhangzottak miatt - Raposka Község polgármesterét, Bolla
Albertet kérte fel, aki örömmel elfogadta azt.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatokat egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
41/2016. (III.25.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
kerékpáros turisztikai és hivatásforgalom fejlődése
elősegítésére
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 fontosnak és szükségesnek tartja a Balatoni bringakörút
és Tapolca város közötti kerékpárút kiépítését a
határozat mellékletét képező nyomvonalvázlat alapján;
 egyetért azzal, hogy Szigliget, Hegymagas, Raposka,
Tapolca
települések
önkormányzatai
kössenek
konzorciumi szerződést, és Raposka Önkormányzata
konzorciumvezetésével a 2014-2020 évek közötti
európai uniós programozási időszak Széchenyi 2020
fejlesztési programban meghirdetett Veszprém megyei
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
keretei között megjelent „Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés” című, „TOP-3.1.1.-15” azonosító
számú pályázati felhívásra az elérhető, legfeljebb
500.000.000,-Ft, azaz Ötszázmillió forint támogatás
elnyerésére
pályázat
kerüljön
benyújtásra,
a
dokumentációban előírt tartalommal.
Felelős:
Határidő:
42/2016. (III.25.)

Tapolca Város Polgármestere
2016. március 31. és folyamatos

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Szigliget, Hegymagas, Raposka, Tapolca települések
részvételével a Balatoni bringakörút és Tapolca város
közötti kerékpárút kiépítésére irányuló konzorcionális
pályázat benyújtásával, előkészítésével kapcsolatos
költségek
fedezetére
bruttó
723.900,-Ft,
azaz
Hétszázhuszonháromezer-kilencszáz
forint
összeget
biztosít a Tapolcai Városfejlesztési Kft. részére a
költségvetés pályázati céltartaléka terhére.
Felelős:
Határidő:
43/2016. (III.25.)

Tapolca Város Polgármestere
2016. március 31. és folyamatos

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a Szigliget,
Hegymagas, Raposka, Tapolca települések részvételével a
Balatoni bringakörút és Tapolca város közötti kerékpárút
kiépítésére
irányuló
konzorcionális
pályázat
benyújtásával, előkészítésével kapcsolatos, szükséges
intézkedések
megtételére
és
a
„Konzorciumi
együttműködési megállapodás támogatási kérelem
benyújtására” című dokumentum aláírására.
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Felelős:
Határidő:

Tapolca Város Polgármestere
2016. március 31. és folyamatos

12) Tapolcai víziközmű vagyon vagyonértékelésének jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Minden képviselő-társa megkapta az előterjesztéshez
tartozó kiegészítést, mely tartalmazza a vagyonértéket, melynek összege:
2.297.898.978,-. A Képviselő-testületnek ezen értékkel kiegészítve kell szavazni a
határozati javaslatról.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatokat egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Sólyom Károly képviselő: A tavalyi vagyonértékelés és december 31. napja között
eltelt időszakban van egy korrekciós tétel, 40.251.354,- Ft. Kérdezi, ez a
szennyvíztelep pályázati része?
Parapatics Tamás pályázati referens: Igen, a szennyvíztelep pályázati részéből
adódott.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
44/2016. (III.25.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
tulajdonában lévő víziközművekre vonatkozó, a Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést,
továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja.
Tapolca Város Önkormányzata a vagyonértékelésben
szereplő adatokat a víziközművek vagyonértékelésének
szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből
közzéteendő adatokról szóló 24/2003. (V.29.) NFM rendelet

15

2. § (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016.
január 1-i fordulónappal átvezeti.
A vagyonértékelés szerinti vagyonérték 2.297.898.978,- Ft.
Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon
értéke a 2015. június 30-i fordulónappal elkészített
vagyonértékeléssel
került
megállapításra
a
vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon
elemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítése az
Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. január 1ével valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i
fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. július 1. –
december 31. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb
változásokkal módosításra kerülnek. A 2016. január 1-jei
bruttó bekerülési érték az aktiválással korrigált újraelőállítási
érték alapján került megállapításra.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:
45/2016. (III.25.)

azonnal
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Képviselő-testülete a 198/2013. (XII.20.) Kt.
határozatnak megfelelően fenntartja hozzájárulását és
megerősíti szándékát, hogy az 1. számú mellékletet képező
vagyonleltárban tételesen felsorolt önkormányzati tulajdonú
víziközmű vagyont ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába
adja.
A vagyonátadás elősegíti a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) 21. pontjában szereplő víziközmű-szolgáltatás közfeladat
ellátását.
Az 1. sz. mellékletben szereplő víziközmű vagyon
korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozik.
Tapolca Város Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a
hivatkozott vagyonelem kötelező önkormányzati feladat
ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben
meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz vagy
ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az
önkormányzati
költségvetési
bevételi
előirányzatok
teljesítéséhez nem szükséges.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy tegye meg a további szükséges
intézkedéseket a víziközmű vagyon átadásával kapcsolatban.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyúttal
a 17/2016. (II.19.) Kt. határozatát visszavonja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

13) Emléktábla elhelyezéséhez hozzájárulás
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A Tapolcai Városszépítő Egyesület oly sokszor
megmutatta már, hogy szívén viseli a város sorsát mind a külcsín, mind a belbecs
tekintetében, s megemlékezik azokról a tapolcai elődökről, akik oly sokat tettek az itt
élő közösség életének megteremtéséhez, jobbá tételéért. Jelen esetben Kanizsai
Józsefről szól az előterjesztés, aki a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat igazgatója volt. Az
ő emléke előtt tisztelegve szeretne a Városszépítő Egyesület emléktáblát elhelyezni a
Panteon-falon, ehhez kérik a testület jóváhagyását. Reméli, még sok olyan embert
nevel fel Tapolca, aki az utókornak ily fontos és becses lesz.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot azzal a pontosítással, mely szerint a határozati javaslatban a „fekete
gránitból, aranyozott betűkkel” szövegrész helyett „sötét színű gránitból, aranyozott
betűkkel” szövegrész szerepeljen, egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Buzás Gyula képviselő: Elmondja, teljes mértékben egyetért a bizottság
álláspontjával, s személy szerint javasolja maga is az emléktábla felállítását. Úgy érzi,
az 50. jubileumi évforduló kapcsán méltóképpen meg lehet emlékezni erről.
Baski Sándor: Maradéktalanul egyetért az emléktábla emelésével, mely a város 50.
jubileumi évfordulóján kerülne elhelyezésre. Korábbi tisztségéből fakadóan minden
olyan tárgyaláson személyesen részt vett, ahol a város sorsáról, a város és a Bakonyi
Bauxitbánya Vállalat együttműködéséről volt szó. Rengeteg a legenda Tapolcát és a
Bakonyi Bauxitbánya Vállalat tevékenységét illetően. Ami Tapolcán épült, az egy
nemzetközi együttműködési szerződés alapján történt. Ne szégyelljék kimondani,
milliárdok kerültek ide Tapolcára. Ami annak idején komoly gondot jelentett az,
hogy az államközi szerződés aláírása szinte az utolsó pillanatban történt. A
területbiztosítás, az ehhez kapcsolódó közművek biztosítása, viszont közös feladata
volt a Vállalatnak és a városnak. Kanizsai Úrnak nagy szerencséje volt, mert olyan
17

munkatársai voltak, akik szakmailag nagymértékben segítették a döntéshozatalt.
Ilyen volt többek között Gyarmati Dénes és még sokan mások. Az 50. évforduló
kapcsán ezekről az emberekről is valamilyen formában meg kellene emlékezni.
Néhány személyes példát szeretne említeni. Amikor ő ide került, kereste azokat az
embereket, akik valamifajta kapaszkodót adnak, hogy lehet, hogy kell, hogy szabad
megítélni Tapolca város helyzetét. Ebből természetesen Kanizsai József sem maradt
ki. Nagyon tartalmas, hosszadalmas egyeztetésük volt. De nem felejtheti el azokat az
embereket sem, akik egyéni tevékenységükkel sokat jelentettek ennek a városnak.
Megdöbbenésére az akkori sebész főorvosról, Winkler doktorról, rögtön az első
beszélgetés során kiderült, hogy eredetiben olvassa Shakespeare-t. Ezt senki nem
tudta. Szimpatikus volt számára az akkori Rendőrőrs vezetője, Kenyeres Tamás, aki
nagyon jól beszélte a cigány nyelvet, ezért tudott egyensúlyt tartani a város és a
cigányság között. Nem tudja elfelejteni Ézsely főorvos urat, aki igen jelentős
operációkat hajtott végre egyedül az egész Dunántúlon. Ezen emberek elismerésére
is gondolni kellene az évfordulón. Javasolja, az 50. évforduló ünnepélyes
rendezvényei keretében nevek felsorolása nélkül, mondjon köszönetet a Képviselőtestület azoknak a személyeknek, akik az elmúlt 50 évben jelentős mértékben
növelték Tapolca tekintélyét, tudásukkal, ismereteikkel gazdagították a várost.
Körbetekintve, jó néhány képviselő itt tanult a gimnáziumban, a tanító
pedagógusokról is meg kellene emlékezni. Nem azért szólalt fel, mert ő személyesen
nem szerepel az említett személyek között. Soha nem kezdeményezte, és nem is kért
senkitől sem segítséget ahhoz, hogy az érdekében felszólaljon, erre neki nincs
szüksége. Adózzanak azoknak, akik nem kaptak és nem kapnak kitüntetést.
Dobó Zoltán polgármester: Az 50 éves évforduló kapcsán két képviselő foglalkozik
ezzel a kérdéssel, ők Dr. Décsey Sándor és Pass Sándor. A helye már megvan
mindennek, s minden jelentős személyről a maga módján és helyszínén meg fog
emlékezni a város, hiszen ez az év azon személyek, események felelevenítéséről szól,
akik oly mértékben befolyásolták ezt a várost, hogy most így néz ki, ahogy.
Kéri, Dr. Décsey Sándor képviselőt, a testületi ülés után Baski Sándort röviden
tájékoztassa az ünnepi év tervezett eseményeiről, azok lényegéről.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
46/2016. (III.25.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Tapolcai Városszépítő Egyesület
a tapolcai tóparti Panteon-falon Kanizsai József részére 50
x 70 cm nagyságú, sötét színű gránitból, aranyozott
betűkkel emléktáblát helyezzen el.

14) A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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Dobó Zoltán polgármester: Péni Béla igazgató úr fordult az önkormányzat felé
névhasználati kérelemmel. Valóban ez a szabály, kérelmezni kell a hozzájárulást. Itt
megragadja az alkalmat, köszöni, hogy a Fúvózenekar a Tapolca nevet választotta, s
évtizedek óta öregbítik a város hírnevét, mindig segítik a közösséget.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
47/2016. (III.25.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar
Egyesület székhelyeként az önkormányzat tulajdonát
képező 8300 Tapolca, Deák F. u. 16. sz. alatti ingatlant
használja.

48/2016. (III.25.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
Tapolca Város
feljogosítja a

HATÁROZAT

Önkormányzata

Képviselő-testülete

Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesületet (8300 Tapolca,
Deák F. u. 16., képviseli: Orbán Melinda, tevékenységi
köre: fúvószenekar működéséhez szükséges feltételek
biztosítása) arra, hogy tevékenységi körében Tapolca
város nevét használja az egyesület nevében mindaddig,
amíg a kérelem alapját képező körülményekben változás
nem áll be.
A jogosult haladéktalanul köteles a körülményeiben
beállott változásokat Tapolca Önkormányzatának jelezni.
15) Beszámoló a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság 2015. év második félévében
végzett munkájáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Dr. Décsey Sándor képviselő: A TTÉB elnökeként szeretne hozzáfűzni az
előterjesztéshez, mivel nagyon alacsony a javaslattételi aktivitás a városban, ezért
élve a televízió nyújtotta nyilvánosság lehetőségével kér mindenkit, aki úgy érzi,
hogy vannak olyan értékek a városban, amelyek még nem szerepelnek az
Értéktárban, legyen az épített örökségi emlék, szellemi emlék, hagyomány stb.,
éljenek a javaslattétel lehetőségével.
Sólyom Károly képviselő: Kapcsolódva képviselő-társa kéréséhez kéri, hogy a
következő Tapolcai Újság hasábjain tegyék közzé, hogy jelenleg mely értékek
szerepelnek az Értéktárban, megelőzve, hogy olyan javaslatok érkezzenek, amelyek
korábban már felvételt nyertek.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
49/2016. (III.25.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolcai Települési Értéktár Bizottság 2015. év második
félévében végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
16) Döntés az alapítványok 2016. évi közművelődési támogatásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A közművelődési pályázatok elbírálásáról a Humán
Bizottság dönt, s azokat jóváhagyásra javasolja a Képviselő-testületnek. A felosztható
keretösszeg 2.500.000,- Ft.
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 9 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
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50/2016. (III.25.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
alapítványok 2016. évi közművelődési pályázatainak a
Humán Bizottság által javasolt összegű támogatását az 1.
melléklet szerint elfogadja, egyidejűleg az egyéb
szervezetek részére megállapított támogatási összegekkel a
2. melléklet szerint egyetért.
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

VEGYES ÜGYEK
Dobó Zoltán polgármester: A vegyes ügyek keretében néhány kulturális eredményt
szeretne ismertetni, melyekre méltán büszke lehet a város. A Tapolcai Járdányi Pál
Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. tanév első féléve bővelkedett pozitív
eredményekben ezek közül néhányat szeretne ismertetni. 2015. november 18. napján
került megrendezésre a XIV. Négykezes Találkozó, melyen Mayer Gabriella - Varga
Júlia arany, Czyntula Dóra – Sterk-Rajzó Luca kiemelt arany minősítést szerzett,
felkészítő tanáraik Mózner Miklós, Takácsné Németh Magdolna, Őri Jenő. A XIII.
Veszprémi Regionális Trombitaversenyen Varga László, Haga Réka ezüst, Vígh
András bronz minősítést szerzett, felkészítő tanáraik Haga Kálmán és Péni Béla. A
Balatoni Szolfézsversenyen Haga Réka arany, Batka Maja ezüst, Varga Júlia bronz
minősítést szerzett, felkészítő tanáruk Szigecsánné Freund Teréz. Kisdobos,
Nagydobos Ütőhangszeres Koncert és Találkozó megrendezésére került sor 2015.
november 26-án Veszprémben, ahol Balta Bálint, Major Marcell, Medve Bátor
András, Rák Gergely, Szabó Krisztián, Szabó Barnabás és Tamás Előd öregbítették
sikeres szereplésükkel Tapolca hírnevét, felkészítő tanáraik Tóth Péter és Fazekas
Ádám. A IV. Veszprémi Regionális Mélyrézfúvós – és Kürtversenyen Nachladal
Bence tubán, arany nívódíjat, Kaszás Dominik, Monostori Bálint tenorkürtön arany,
Almási Ádám kürtön ezüst minősítést szerzett, felkészítő tanáraik Haga Kálmán és
Péni Béla. A X. Veszprém megyei Furulyaversenyen Dobay Melinda, Sipos Attila
arany, Nagy Boróka, Borda Cintia ezüst minősítést szerzett, felkészítő tanáraik TóthRompos Patrícia és Tarnóczai Géza.
Szívből gratulál az elért eredményekhez, és köszönetét fejezi ki a felkészítő tanárok
részére is.
A nyilvános ülés végén néhány programra szeretné felhívni a figyelmet. A Tamási
Áron Művelődési Központ szervezésében: március 31. 14:00 – Város Napja, ünnepi
testületi ülés, ünnepi beszéd, kitüntetések átadása, 50 év 150 kép fotókiállítás
megnyitója, április 1. 16:00 - Boldogság inspiráló tréning - Püspök Anita
festőművész, művészetterapeuta előadásában. Április 2. 14:00 - Városismereti
vetélkedő 14 helyszínen, eredményhirdetés a Tamási Áron Művelődési Központban,
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április 4. 18:00 - Dr. Reisinger János irodalomtörténész előadás sorozata: A Biblia és
Tóth Árpád, április 9. 15:00 - Katonadal Fesztivál a TÁMK-ban. Április 12. 19:00 Színházbérlet: Fogi Színház: „Botrány az operában”, április 13. 18:00 - Zsolnai Tímea
alkotó és Gősi Vali költő: Léleknyomatok című rendhagyó kiállítása.
Április 19-24. - XXIV. Szent György-hegyi napok – részletes programok a város
honlapján, hirdetésekben olvashatók.
A Csermák József Rendezvénycsarnok szervezésében: április 1. 19.00 SporTest –
Mozgás és vidámság - játékos mozgásprogram baráti társaságok, munkahelyi
közösségek, civil szervezetek részére, április 8-10. - X. Tapolca Tavasz – Elfeledett
mesterségek fesztiválja a jazz és népzene kíséretében, helyszín: Tapolca, Malom-tó
partja. A változatos színpadi zenei programok és előadások mellett népi játékok,
népművészeti-kézműves kirakodóvásár és interaktív mesterség bemutatók várják a
gyermekeket és a felnőtteket. Fellép többek között a Zajongó együttes, a Balkan
Fanatik, a Nyirettyű népzenei együttes, a Babos- Piller jazz duó, a Cimbaliband, a
Csurgó gyermekzenekar, a Jazzy Cherry, Éliás Gyula és a Funcustic Trió,
gyermekeknek Bábszínház – Vitéz László, interaktív mesterség bemutatók
gyermekeknek és felnőtteknek. Április 17. VI. Tapolca Félmaraton futóverseny a Fő
téren, nevezés a helyszínen is – 9.00 órakor Gyermek, családi futóverseny, 11.00
órakor Félmaraton rajtja, 14.00 eredményhirdetés.
A Városi Mozi szervezésében: április 6-án 17.00 órakor „A Lovasíjász” című film
vetítése, majd közönségtalálkozó a film alkotóival.
A Városi Sporttelepen április 2-3. - Nike Premier Kupa magyarországi döntő – a 15
éves korosztályból nyolc csapat vesz részt: MTK, GYŐRI ETO, VIDEOTON, PUSKÁS
AKADÉMIA, UTE, KISVÁRDA, BP. HONVÉD, BOZSIK AKADÉMIA.
Április 1. napján, 11.00 órakor a Hotel Pelionban ünnepélyes keretek között kerül sor
az oroszországi Kopejszk várossal kötendő testvérvárosi szerződés aláírására.
A rendezvényekre szeretettel várnak minden érdeklődőt a szervezők.
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK
Császár László képviselő: Személyes élményét szeretné megosztani a jelenlévőkkel.
Március 17. napján részt vett a Kokárdák és Koszorúk című előadáson, a Tamási
Áron Művelődési Központban. A nyilvánosság előtt szeretné megköszönni az
alkotóknak, N. Horváth Erzsébetnek, Szijártó Jánosnak, és a szereplőknek azt a
csodát, amivel meglepték a közönséget. Úgy érzi, a város méltóképpen
megünnepelte március 15. napját. Öröm volt részt venni, öröm volt tapolcainak
lenni, nehéz volt könnyek nélkül végignézni az előadást.
Bakos György képviselő: Diszelben a házak számozása körül némi problémák
vannak, mikor születik erre megoldás?
Ughy Jenőné jegyző: Az önkormányzat folyamatosan gondoskodik a házszámok
rendbe tételéről. Azt azonban mindenkinek tudnia kell, nem egyszerű dologról van
szó, sem Diszelben, sem a város területén belül. Nem tudja miért így alakult ki, de
van olyan eset, ahol egy utca mindkét végéről kezdődik számozás, ez elsősorban
Diszelben jellemző. A jogszabályok változtak, az önkormányzat végzi a feladatát.
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Amiben ő nehézséget lát az, ha egy utcában átszámozásra kerülnek a házszámok, a
lakosoknak cserélniük kell lakcímigazolványukat. Ez a kisebbik probléma, hiszen
illetékmentes, nem jelent anyagi terhet az ügyfél számára, viszont terhet jelent azért,
mert a változást át kell vezettetni, s ez már nagyobb probléma a Földhivatalnál, a
közműszolgáltatóknál, vállalkozás esetén még inkább. A felvetett problémát többen
is jelezték, igyekezni fog az önkormányzat kedvező megoldást találni.
dr. Németh Mária Anita Általános Igazgatási Csoportvezető: Néhány mondattal
szeretné kiegészíteni az elhangzottakat. Tavaly január elején hatályba lépett a
345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet, mely a házszámozásra vonatkozóan teljesen új
szabályozást tartalmaz a korábbiakhoz képest. Már majdnem az egész város területét
végigjárták kollégákkal, felmérték az egyes utcákban lévő állapotot. Diszelben a
legtöbb probléma a Szabadság utcában van. Igyekeznek ezt úgy megoldani, hogy
megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, valamint a lakosságnak is a lehető legkisebb
kellemetlenséggel járjon. A Szabadság utcával kapcsolatban a tegnapi nap folyamán
folytattak egyeztetést Lévai József alpolgármester úrral, s egy olyan megoldásban
gondolkodnak, melynek célja, hogy az utcában minél kevesebb házszámon kelljen
változtatni.
Dr. Décsey Sándor képviselő: A Wass Albert Könyvtár és Múzeum néhány
rendezvényére szeretné felhívni a figyelmet. Április 11-én, a Költészet Napján
megzenésített versek hallhatók a Könyvtár első emeleti nagytermében, április 12-én
Lapidáriumi Esték keretében a Múzeumban Hangodi László előadásában hallható
egy történelmi előadás, április 15-én pedig Történész Konferencia megtartására kerül
sor a könyvtár épületében, ahol Balaton környéki települések - Siófok, Fonyód,
Keszthely, Balatonfüred és Tapolca - helytörténetével foglalkozó történészek tartanak
előadást. Azért ezekről a településekről, mert Tapolcához hasonlóan szintén a II.
világháború után kaptak városi rangot, s azért április 15-én, mert 50 évvel ezelőtt,
1966. április 15. napján volt az alakuló ülése a városi tanácsnak. A rendezvényekre
szeretettel várják az érdeklődőket.
Dobó Zoltán polgármester: Köszöni a részvételt, a Hivatal dolgozóinak az
előterjesztések elkészítésében kifejtett munkáját.
Áldott, békés Húsvéti Ünnepeket kíván a jelenlévőknek, s a város valamennyi
polgárának.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 9.00 órakor bezárja.
K. m. f.

Dobó Zoltán
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző
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