
1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/157-9 /2016.

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 23-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 főelőadó  

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Dobó Zoltán polgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2016. június 11. Az Acrodance SE évzáró rendezvényén vettem részt a Tamási
Áron Művelődési Központban. 

2016. június 11. A Vállalkozók Területi Ipartestülete által szervezett májusfa
kitáncoló ünnepségen vettem részt a Szent György-hegyen.

2016. június 13. Ovi Olimpia című rendezvényen vettem részt a Csermák József 
Rendezvénycsarnokan.

2013. június 13. Fogadóórát tartottam.

2016. június 15. 50 év 50 kép című kiállítást nyitottam meg a Tamási Áron 
Művelődési központban. 

2016. június 17. Képviselő-testületi ülésen vettem részt. 

2016. június 17. Mentőállomás ünnepélyes átadásán vettem részt. 

2016. június 18. A Batsányi János Tagintézmény tanévzáró ünnepségén voltam
jelen.

2016. június 18. A Tapolcai MNI 480 Baráti Köre 2016. évi összejövetelén
vettem részt Badacsonylábdihegyen.

2016. június 18. Tapolca-Diszel városrész napja alkalmából megrendezett
programon vettem részt.
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2016. június 19. Kézilabda juniálison vettem részt a Csermák József
Rendezvénycsarnokban.

2016. június 21. Sáry Andrással folytattam megbeszélést.

2016. június 21. Közbiztonsági lakossági fórumon vettem részt a Móricz
Zsigmond utcában.

2016. június 24. Avedik Tamással folytattam megbeszélést.

2016. június 24. Kondipark megnyitóján vettem részt a Városi Sporttelepen.

2016. június 28. Képviselő-testületi ülésen vettem részt. 

2016. június 30. Semmelweis Nap alkalmából rendezett ünnepségen vettem
részt.

2016. július 1. Ghymes Fesztivál megnyitóján voltam jelen.

2016. július 4. A Faragó Kft képviselőjével, Csiszár Krisztiánnal folytattam 
tárgyalást.

2016. július 4. Hámos Krisztinával folytattam megbeszélést.

2016. július 4. Fogadóórát tartottam.

2016. július 5. A Biofuna Kft-vel kapcsolatos megbeszélésen vettem részt.

2016. július 6. Fő tér forgalmi rendjének változtatásával kapcsolatos helyszíni 
szemlén vettem részt.

2016. július 6. Szépkorút köszöntöttem.

2016. július 11. Uhály Györgyöt, Aknaszlatina polgármesterét fogadtam.

2016. július 12. Sáry Andrással és önkormányzati képviselőkkel folytattam 
tárgyalást.

2016. július 14. Rausz István rendőrkapitánnyal folytattam tárgyalást. 

2016. július 19. Tóparti Étterem jogi helyzetének tisztázásával kapcsolatos
megbeszélésen vettem részt.

2016. július 20. Pisztráng Fesztivál megrendezésével kapcsolatos egyeztetésen
vettem részt.

2016. július 21. Tiszta Zsolttal, a DBW Hungary, Gerald Trümperrel, a Rhodius
Kft, dr. Palotás Zsolttal, a Rockwool Hungary, Csank Péterrel, a
Cellcomp Kft és Somogyi Imrével a BEFAG Zalahalápi
Parkettagyár képviselőivel folytattam tárgyalást. 

2016. július 22. A Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület által szervezett
állófogadáson vettem részt.
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2016. július 25. Fogadóórát tartottam.

2016. július 26. Sikos Ritával, a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
igazgatójával folytattam megbeszélést pályázattal
kapcsolatban.

2016. július 28. Várnai Attilával folytattam megbeszélést.

2016. július 30. Exrém sport rendezvény megnyitóján és díjátadó ünnepségén
vettem részt.

2016. augusztus 2. Székely gyerekeket köszöntöttem a Tavasbarlangnál.

2016. augusztus 2. Puskás Zoltánnal, Dr. Kopek Annamáriával, Korbély
Barnabással a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
képviselőivel és Bolla Alberttel, Raposka Község 
Polgármesterével folytattam megbeszélést.

2016. augusztus 3. Pál Gáborral folytattam megbeszélést.

2016. augusztus 4. Szépkorút köszöntöttem.

2016. augusztus 6. Csermák József Emlékverseny megnyitóján vettem részt a
Pantheon falnál, majd díjátadó ünnepségen a Városi
Sporttelepen.

2016. augusztus 9. Képviselő-testületi ülésen vettem részt. 

2016. augusztus 9. Állampolgársági esküt vettem ki.

2016. augusztus 9. Közbiztonsági fórumon vettem részt a Tóparton.

2016. augusztus 13. Ács János Sakk Emlékverseny megnyitóján voltam jelen a
Csermák József Rendezvénycsarnokban.

2016. augusztus 15. Fogadóórát tartottam.

2016. augusztus 16. Futácsi Krisztiánnal folytattam megbeszélést.

2016. augusztus 16. Faragó Lászlóval folytattam megbeszélést.

2016. augusztus 17. Az Ünnepi Napok és Borhét megnyitóján, ünnepi felvonuláson,
borverseny eredményhirdetésén vettem részt.

2016. augusztus 18. A testvértelepülésekről érkező delegációkat fogadtam a Hotel 
Pelionban.

2016. augusztus 19-21. Az Ünnepi Napok és Borhét rendezvénysorozat programjain
vettem részt (Térzene a Szentháromság szobornál, koszorúzás,
szentmise, kenyérszentelés, díszebéd a delegációkkal, finn
fotókiállítás, pörköltfőző verseny) 

2016. augusztus 22. Borosné Eitner Kingával folytattam megbeszélést.
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2016. augusztus 22. Farkas Zoltánnal folytattam megbeszélést.

2016. augusztus 23. A Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatójával, Szabó
Lajossal folytattam tárgyalást.

2016. augusztus 24. Nevelési évet nyitó napon vettem részt az Artemisz
Vadászházban.

2016. augusztus 25. Fejér Leventét, Zabola polgármesterét fogadtam.

2016. augusztus 25. Batsányi J. u. 3. Társasház tulajdonosi közgyűlésén voltam 
jelen.

2016. augusztus 26. Ambrus Lászlóval és Csank Péterrel, a Cellcomp Kft
képviselőivel folytattam tárgyalást.  

2016. augusztus 31. Horváthné Somogyi Ildikóval folytattam megbeszélést.

2016. augusztus 31. Dr. Töreky Sándor r. dandártábornok főkapitány elköszönése 
alkalmából rendezett ünnepi állománygyűlésen vettem részt 
Veszprémben.

2016. szeptember 1. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola tanévnyitó
ünnepségén voltam jelen.

2016. szeptember 1. A Tapolcai Műhely 2016 Fotóművészeti Alkotótelep legszebb 
műveivel gyarapodó Hunguest Hotels Fotográfiai Gyűjtemény 
tapolcai alkotásaiból nyíló kiállítás ünnepélyes megnyitóján
vettem részt a Hotel Pelionban.

2016. szeptember 1. A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft átadó ünnepségén voltam 
jelen.

2016. szeptember 1 Krisztin N. Lászlóval, Badacsonytomaj polgármesterével
folytattam megbeszélést.

2016. szeptember 2. Pályaavató ünnepségen vettem részt a Kazinczy Ferenc
Tagintézményben.

2016. szeptember 3. Construct Balaton Kupa –Nemzetközi Egyéni és Csapat
Sakkverseny megnyitóján, valamint az Európa Bajnokságon
résztvevő versenyzők köszöntésén voltam jelen a Csermák 
József Rendezvénycsarnokban.

2016. szeptember 3. Kanizsai József emléktáblájának avatásán vettem részt a
Tóparton.

2016. szeptember 5. Képviselő-testületi ülésen vettem részt. 

2016. szeptember 5. A Hősök tere felújításával kapcsolatban tárgyaltam Kajtárné 
Rompos Tündével, dr. Kocsis Józseffel, Fazekas Róberttel és
Gyarmati Tamással.

2016. szeptember 6-11-ig A finnországi testvértelepülés meghívására „Lempäälä 150
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éves” című ünnepi hét programjain vettem részt Lempääläben. 

2016. szeptember 12. Fogadóórát tartottam.

2016. szeptember 13. Huba Marianna, a Hunguest Hotel Pelion igazgatójának
elköszönő és utódjának bemutatkozó ünnepségén vettem részt 
a Hotel Pelionban.

2016. szeptember 14. Gáspár Andrással, a Városgazdálkodási Kft igazgatójával a
parkfenntartással kapcsolatban tárgyaltam.

Lévai József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2016. június 11. A Vállalkozók Területi Ipartestülete által szervezett májusfa
kitáncoló ünnepségen vettem részt a Szent György-hegyen.

2016. június 14. A DRV Zrt képviselőivel folytattam megbeszélést a 
szennyvízteleppel kapcsolatosan.

2016. június 15. Helyzetértékelő műhelymegbeszélésen vettem részt. 

2016. június 16. Befektetőbarát Település program ünnepélyes 
eredményhirdetésén és záróeseményén vettem részt
Budapesten.

2016. június 17. Képviselő-testületi ülésen vettem részt. 

2016. június 17. Mentőállomás ünnepélyes átadásán vettem részt. 

2016. június 18. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola tanévzáró
ünnepségén vettem részt.

2016. június 20. Fogadóórát tartottam.

2016. június 21. Sáry Andrással folytattam megbeszélést.

2016. június 23-25. A képviselő-testület által meghatározott 1.000.000 Ft összegű 
támogatást adtuk át a Szent Anna Óvoda vezetőjének 
Aknaszlatinán.

2016. június 28. Képviselő-testületi ülésen vettem részt. 

2016. június 30. Semmelweis Nap alkalmából rendezett ünnepségen,
pohárköszöntőn vettem részt. 

2016. július 5. A Biofuna Kft-vel kapcsolatos megbeszélésen vettem részt.

2016. július 6. Igaz Sándorral és Polácska Erzsébettel, a Perfect Energia Kft
képviselőivel folytattam tárgyalást naperőmű park létesítése 
kapcsán.
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2016. július 6. Dr. Kaszás Sándor temetésén voltam jelen.

2016. július 7. Gáspár Andrással, a Városgazdálkodási Kft vezetőjével 
folytattam megbeszélést a parkfenntartással kapcsolatban.

2016. július 7. Starcsevics Lászlóval a déli laktanyában megvalósítandó
beruházással kapcsolatban tárgyaltam.

2016. július 12. Sáry Andrással és önkormányzati képviselőkkel folytattam 
tárgyalást.

2016. július 18. Fogadóórát tartottam.

2016. július 19. Szépkorút köszöntöttem.

2016. július 20. Pisztráng Fesztivál megrendezésével kapcsolatos egyeztetésen
vettem részt.

2016. július 20. A KLIK Tapolcai Tankerület igazgatójával, Tóth Máriával és
Hanzmann László tanár úrral folytattam megbeszélést a városi
strandon.

2016. július 22. Az SZ-L Bau Kft igazgatójával, Szencz Lajossal és a
Városgazdálkodási Kft igazgatójával, Gáspár Andrással
folytattam egyeztető megbeszélést a városi strand építési 
munkálataival kapcsolatban.

2016. augusztus 2. Puskás Zoltánnal, Dr. Kopek Annamáriával, Korbély
Barnabással a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
képviselőivel és Bolla Alberttel, Raposka Község 
Polgármesterével folytattam megbeszélést.

2016. augusztus 8. Fogadóórát tartottam.

2016. augusztus 9. Képviselő-testületi ülésen vettem részt. 

2016. augusztus 10. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság képviselőivel 
tárgyaltam a repülőtérrel kapcsolatban. 

2016. augusztus 15. Földtulajdonosi gyűlésen vettem részt. 

2016. augusztus 16. Ács János Sakk Emlékverseny eredményhirdetésén vettem
részt.

2016. augusztus 17. Az Ünnepi Napok és Borhét megnyitóján, ünnepi felvonuláson,
borverseny eredményhirdetésén vettem részt.

2016. augusztus 18. A testvértelepülésekről érkező delegációkat fogadtam a Hotel 
Pelionban.

2016. augusztus 19-21. A delegációknak szervezett kiránduláson, és az Ünnepi Napok
és Borhét rendezvénysorozat programjain vettem részt
(Térzene a Szentháromság szobornál, koszorúzás,
kenyérszentelés, díszebéd a delegációkkal, finn fotókiállítás,
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pörköltfőző verseny). 

2016. augusztus 23. A Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatójával, Szabó
Lajossal folytattam tárgyalást.

2016. augusztus 23. Iskolai munkaterv egyeztetésen voltam jelen a Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskolában.

2016. augusztus 26. Ambrus Lászlóval és Csank Péterrel, a Cellcomp Kft
képviselőivel folytattam tárgyalást.  

2016. augusztus 26-28. „BÁNYÁSZ-KÖZSÉGNAP” című hagyományőrző 
ünnepségen vettem részt Aknaszlatinán.

2016. augusztus 31. Nyikos Richárddal folytattam megbeszélést.

2016. augusztus 31. Bertalan Judittal folytattam megbeszélést a Tapolca-Szigliget
között megvalósítandó kerékpárúttal kapcsolatban.

2016. szeptember 1. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János
Tagintézménye tanévnyitó ünnepségén voltam jelen.

2016. szeptember 1. A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft átadó ünnepségén voltam 
jelen.

2016. szeptember 2. Pályaavató ünnepségen vettem részt a Kazinczy Ferenc
Tagintézményben.

2016. szeptember 5. Sószoba átadásán voltam jelen a Tapolcai Kertvárosi Óvoda
Szivárvány Tagintézményében.

2016. szeptember 5. A Veszprémi Szakképzési Centrum igazgatójával, Schindler
Lászlónéval folytattam megbeszélést.

2016. szeptember 6. Ifjú Csabával folytattam megbeszélést.

2016. szeptember 6-11-ig A finnországi testvértelepülés meghívására „Lempäälä 150
éves” című ünnepi hét programjain vettem részt Lempääläben. 

2016. szeptember 13. Ádám Franciskával és Mayerné Gulácsi Tündével folytattam
megbeszélést.

2016. szeptember 13. Huba Marianna, a Hunguest Hotel Pelion igazgatójának
elköszönő és utódjának bemutatkozó ünnepségén vettem részt 
a Hotel Pelionban.

2016. szeptember 14. Gáspár Andrással, a Városgazdálkodási Kft igazgatójával a
parkfenntartással kapcsolatban tárgyaltam.
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Kozma Henrik alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2016. június 11. A Vállalkozók Területi Ipartestülete által szervezett májusfa
kitáncoló ünnepségen vettem részt a Szent György-hegyen.

2016. június 14. Tópart, Deák F. u. 13. és Dobó lakótelep bejárásán vettem részt.

2016. június 16. A Horváth-Ép Kft képviselőivel tartottam megbeszélést, majd 
helyszíni bejárást a hegyi utak vis major helyzetével
kapcsolatban.

2016. június 16. A parkfenntartás tárgyában tartottam megbeszélést Gáspár
Andrással, a Városgazdálkodási Kft igazgatója részvételével.

2016. június 17. Képviselő-testületi ülésen vettem részt. 

2016. június 17. Mentőállomás ünnepélyes átadásán vettem részt. 

2016. június 20. Zöldváros pályázattal kapcsolatos egyeztetésen vettem részt.

2016. június 21. Sáry Andrással folytattam megbeszélést.

2016. június 23. Éri Balázzsal folytattam tárgyalást.

2016. június 24. Hutter Sándorral folytattam megbeszélést.

2016. június 27. Fogadóórát tartottam.

2016. június 28. Képviselő-testületi ülésen voltam jelen. 

2016. június 30. Déli városrész vízügyeivel kapcsolatos megbeszélésen vettem
részt.

2016. július 4. Éri Balázs, Farkas Sándorné és Hutter Sándor részvételével a
déli városrész vízrendezéséről folytattam tárgyalást. 

2016. július 7. Pisztrángfesztivál megrendezésével kapcsolatos megbeszélést
tartottam.

2016. július 7. Gáspár Andrással, a Városgazdálkodási Kft vezetőjével 
folytattam megbeszélést a parkfenntartással kapcsolatban.

2016. július 11. Fogadóórát tartottam.

2016. július 12. Sáry Andrással és önkormányzati képviselőkkel folytattam 
tárgyalást.

2016. július 19. Tóparti Étterem jogi helyzetének tisztázásával kapcsolatos
megbeszélésen vettem részt.

2016. július 20. Pisztráng Fesztivál megrendezésével kapcsolatos egyeztetésen
vettem részt.

2016.július 20. A Batsányi utca déli részének vízelvezetéséről folytattam 
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megbeszélést Hutter Sándorral.

2016. augusztus 1. Fogadóórát tartottam.

2016. augusztus 3. Dömötör Károllyal és feleségével útjavítással kapcsolatban
folytattam megbeszélést.

2016. augusztus 8. Csom Károlyné polgármesterrel folytattam megbeszélést
Tapolca-Diszel és Káptalantóti közötti út tárgyában.

2016. augusztus 9. Képviselő-testületi ülésen vettem részt. 

2016. augusztus 12-14. Testvértelepülési meghívásra a Zabolai Napok című 
rendezvényen vettem részt Zabolán.

2016. augusztus 17. Az Ünnepi Napok és Borhét megnyitóján, ünnepi felvonuláson,
borverseny eredményhirdetésén vettem részt.

2016. augusztus 18. A testvértelepülésekről érkező delegációkat fogadtam a Hotel 
Pelionban.

2016. augusztus 19-21. Az Ünnepi Napok és Borhét rendezvénysorozat programjain
vettem részt (Térzene a Szentháromság szobornál, koszorúzás,
szentmise, kenyérszentelés, díszebéd a delegációkkal, finn
fotókiállítás, pörköltfőző verseny) 

2016. augusztus 22. Fogadóórát tartottam

2016. augusztus 23. A Keszler villa ügyében dr. Gelencsér Mihály ügyvéd úrral
folytattam megbeszélést.

2016. augusztus 31. A Pisztrángteleppel kapcsolatos megbeszélésen voltam jelen.

2016. szeptember 12. Hock Tamással folytattam megbeszélést.

2016. szeptember 14. Gáspár Andrással, a Városgazdálkodási Kft igazgatójával a
parkfenntartással kapcsolatban tárgyaltam.

A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről 
a végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták: 

192/2015. (XI.27.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény 25. § (7) bekezdése alapján engedélyezi, hogy 
a fenntartásában működő Tapolcai Kertvárosi Óvodában az óvodai csoportra megállapított 
maximális létszám a 2016/2017. nevelési év indításánál legfeljebb 20%-al átléphető, továbbá 
függetlenül az indított csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek
átvétele, felvétele miatt indokolt. Határidő: 2016. szeptember 1. Felelős: polgármester 

A képviselő-testületi határozat az óvodavezető részére tudomásul vétel céljából 
megküldésre került.
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63/2016. (IV.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy benyújtja pályázatát a belügyminiszter és a
nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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 2016. évi kifizetéséhez. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására, és a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. Határidő: 2016. 
július 15. Felelős: polgármester 

A pályázat a megadott határidőn belül benyújtásra került. Összességében 
5.100.000,- Ft összegű támogatás elnyerését célozza meg a 2016. július 8-án 
benyújtott pályázat.

85/2016. (VI.17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca, 0400/7 helyrajzi számon nyilvántartott 844 m² alapterületű művelés alól kivett 
„közút” megnevezésű ingatlant forgalomképes vagyonná minősíti át. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Az ingatlan átminősítése megtörtént. 

86/2016. (VI.17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca, 0400/7 helyrajzi számon nyilvántartott 844 m² alapterületű forgalomképessé 
nyilvánított ingatlant értékesíti. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

Az ingatlan értékesítése folyamatban van.

87/2016. (VI.17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 3. pont b) pontja szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására Tapolca Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be „Tapolca
Városi Sporttelep infrastrukturális fejlesztése a mindennapos testnevelés feltételeinek
biztosítása érdekében” címmel, legfeljebb bruttó 20.000.000,- Ft, azaz Húsz-millió forint
beruházási összegben. A pályázathoz szükséges önerőt, legfeljebb bruttó 5.000.000,- Ft, azaz 
Ötmillió forint összegben Tapolca Város 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklet,
1.2 Jogcím, Céltartalék, pályázati tartalék elnevezésű előirányzat terhére biztosítja. 
Eredményes pályázat esetében Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, 
hogy a támogatásból megvalósult beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig
az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok 
betartásával – hasznosítja, feladat-ellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az
intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési
önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény
fenntartója. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától
számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai 
okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási
cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet. Felkéri Tapolca Város 
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Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester

A pályázat forráshiány miatt eddig nem részesült támogatásban, tartaléklistán
szerepel. A tartaléklistán szereplő pályázatokról a miniszter 2016. október 28-ig 
dönt.

88/2016. (VI.17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 3. pont c) pontja szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása felhívásra Tapolca Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be
„Tapolca Nagyköz utcai szervizút felújítása” címmel, legfeljebb bruttó 18.455.246,- Ft, azaz
Tizennyolcmillió-négyszázötvenötezer-kétszáznegyvenhat forint beruházási összegben. A
pályázathoz szükséges önerőt, legfeljebb bruttó 4.613.812,- Ft, azaz Négymillió-
hatszáztizenháromezer-nyolcszáztizenkét forint összegben Tapolca Város 2016. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 7. sz. melléklet, 1.2 Jogcím, Céltartalék, pályázati tartalék elnevezésű 
előirányzat terhére biztosítja. Eredményes pályázat esetében Tapolca Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete vállalja, hogy a támogatásból megvalósult beruházást a beruházás 
megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre 
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja, feladat-ellátási helyet nem
szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére,
kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan
változik az intézmény fenntartója. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás
megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki 
vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett
a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet. Felkéri Tapolca Város 
Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős:  
polgármester

A pályázat forráshiány miatt eddig nem részesült támogatásban, tartaléklistán
szerepel. A tartaléklistán szereplő pályázatokról a miniszter 2016. október 28-ig 
dönt.

90/2016. (VI.17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért a Nemzetgazdasági Minisztérium TOP - 7.1.1 - 16 kódszámú, „Kulturális és
közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi
fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című pályázati felhívásra létrejött „Közösen Tapolcáért 
Helyi Közösség” akciócsoport (HACS) konzorciumi formában történt létrehozásával, ebben
alapító tagként vesz részt. A HACS adminisztratív feladatait ellátó Tapolcai Városszépítő 
Egyesület (8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 2., képviseli Benács Lajos elnök) részére
Együttműködési Megállapodás keretében biztosítja a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 
(HKFS) elkészítéséhez és a pályázat előkészítéséhez szükséges 4.500.000,- Ft, azaz 
Négymillió-ötszázezer forint összeget Tapolca Város 2016. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet
7. sz. melléklet, 1.2 Jogcím, Céltartalék, pályázati tartalék elnevezésű előirányzat terhére. 
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére, felhatalmazza
az Együttműködési Megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A pályázat benyújtásre került. A kérelem megfelelt a meghatározott jogosultsági
feltételeknek, ezért értékelésre (döntésre) terjesztették elő. 

91/2016. (VI.17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. 
június 20. és 2016. augusztus 31. közötti időszakban 53 munkanapon keresztül a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, de hátrányos, illetve halmozottan hátrányos 
helyzetűnek nem minősülő, tapolcai állandó lakóhelyű gyermekek részére napi egyszeri 
meleg ebédet biztosít. Az ellátottak napi maximális létszámát 40 főben határozza meg. A 
nyári gyermekétkeztetés anyagi fedezetét 1.060.000,- Ft keretösszeg erejéig Tapolca Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a Tapolca város 2016. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati
rendelete 13. melléklet G pont „Szociálpolitikai ellátások” jogcímének terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert az ingyenes nyári gyermekétkeztetés lebonyolításával járó
feladatok végrehajtására, és a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft-vel a szerződés 
megkötésére 1.060.000,- Ft keretösszeg erejéig. Határidő: 2016. június 15. Felelős: 
polgármester

A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft-vel 2016. június 17-én jött létre a szerződés. 
A nyári gyermekétkeztetés sikeresen lezajlott.

93/2016. (VI.17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 
egyetért a Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. (Tapolcai Média Kft.) jelenlegi
4.800.000,- Ft, azaz Négymillió-nyolcszázezer Forint jegyzett tőkéjének 3.000.000,- Ft-ra, azaz 
Hárommillió Forintra történő leszállításával. Felhatalmazza a polgármestert a Kft. alapító 
okiratának módosítására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

A bírósági bejegyzés folyamatban van.

94/2016. (VI.17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 
Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. (Tapolcai Média Kft.) saját tőkéjét 
2.706.000,- Ft, azaz Kétmillió - hétszázhatezer Forint összegű pótbefizetéssel kiegészíti 
3.000.000,- Ft-ra, azaz Hárommillió Forintra Tapolca város 2016. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati
rendelet Tartalékok/Általános tartalék előirányzata terhére. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester

A pótbefizetés elutalásra került.

95/2016. (VI.17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 
felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét a felelősségteljes gazdálkodásra. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

A képviselő-testületi határozat az ügyvezető igazgató részére megküldésre került. 

96/2016. (VI.17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt, „A települési önkormányzatok helyi közösségi
közlekedésének támogatása” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be. A pályázat 
alapján igényelhető – a helyi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és 
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eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására felhasználható – támogatás igényléséhez
az alábbi nyilatkozatokat teszi:
1. Tapolca Város Önkormányzata a helyi személyszállítási közszolgáltatást az MB
Balaton Szállítási és Szolgáltató Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésnek megfelelően 
2016. január 1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja. 
2.  Tapolca Város Önkormányzata a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos 
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a 2015. évre
vonatkozóan a Közszolgáltató MB Balaton Szállítási és Szolgáltató Kft. részére 12.000.000 Ft,
azaz Tizenkettőmillió forint összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatást számolt el, mely nem tartozik az ÁFA hatálya alá.
3. Tapolca Város Önkormányzata pályázati eljárás útján kötötte meg az MB Balaton
Szállítási és Szolgáltató Kft-vel a közszolgáltatási szerződést. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

„A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” című 
pályázatot benyújtottuk. A sikeres elbírálás után 9.072.000,- Ft támogatást nyert
az önkormányzat. A támogatási összeg 2016. augusztus 17-én az MB Balaton Kft
részére elutalásra került.

97/2016. (VI.17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca 1973/1, 1614/2, 1614/7, 2138/12, 2152/9 helyrajzi számú ingatlanokat érintő, 
Tapolca Város Önkormányzata és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ között 2012.
június 04. és 2012. június 12. napján létrejött G-2/000573-32/2012. végleges megállapodás (3.)
pontjában és a G-2/000573-39/2012. végleges megállapodás (5.) pontjában megállapított
kötelezettségvállalásról szóló beszámolót elfogadja.

 A Tapolca 1973/1 helyrajzi számú közút megnevezésű földrészlet, természetben a 
7319 útszámon található ingatlan használati célja megegyezik a megállapodásban
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal.

 A Tapolca 1614/2 helyrajzi számú közút megnevezésű földrészlet, természetben a 
73314 útszámon található ingatlan használati célja megegyezik a megállapodásban
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal.

 A Tapolca 1614/7 helyrajzi számú közterület megnevezésű földrészlet, természetben 
a 73314 útszámon található ingatlan használati célja megegyezik a megállapodásban
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal.

 A Tapolca 2138/12 helyrajzi számú helyi közút megnevezésű közterület, 
természetben a 7301 útszámon található ingatlan használati célja megegyezik a
megállapodásban meghatározott „településfejlesztés” használati céllal.

 A Tapolca 2152/9 helyrajzi számú helyi közút megnevezésű ingatlan használati célja 
megegyezik a megállapodásban meghatározott „településfejlesztés” használati céllal.
Tapolca Város Önkormányzata a fenti ingatlanokat fenntartja, az ingatlanokat el nem
idegenítette, illetve azokkal semmilyen tranzakciót végre nem hajtott.  Határidő: 2016. június 
30. Felelős: polgármester 

A képviselő-testületi határozat a közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
részére megküldésre került.

101/2016. (VI.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési- és tisztítási Megvalósítási Program
keretei között a tapolcai Szennyvíztelep fejlesztése megvalósítása érdekében Konzorciumi
Együttműködési Megállapodást köt a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 
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Tapolca Város Polgármesterét a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírásra, 
egyben arra is, hogy a projekttel kapcsolatos bármely releváns dokumentumot a későbbiek 
folyamán önállóan elfogadja, aláírja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete fent hivatkozott 
határozatában felhatalmazta Tapolca Város Polgármesterét Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás megkötésére a Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Kft-vel, a Tapolcai Szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítését 
lehetővé tevő támogatási kérelem pályázati dokumentációjának benyújtására. A 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és kapcsolódó nyilatkozatai 
előkészítése és ellenőrzésre, 2016. július 6-án aláírásra kerültek.  A projekt 
közreműködő szervezete 2016. augusztus 25-én a támogatási kérelem elfogadásáról 
értesített. A projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás 2016. szeptember 5-én aláírásra került. A projekt Támogatási
Szerződésének kézhezvételét követően a projekt tevékenységek megvalósítása a 
szerződésben foglaltak szerint megkezdődhet.  

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 JAVA S L A T

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

Tapolca, 2016. szeptember 15.

Dobó Zoltán
polgármester


