
      
1. NAPIREND                       Ügyiratszám: 1/156-4 /2018.       
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2018. május 4-i nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb   

tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű 
határozatainak végrehajtásáról 

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

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 
Dobó Zoltán polgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 
2018. március 22. Szalay Gyöngyi vívóterem névadó ünnepségén vettem részt a 

Batsányi János Gimnáziumban. 
2018. március 22. A Tapolcai Városszépítő Egyesület alapításának és a Nő klub 

aktív működésének 35. évfordulója alkalmából szervezett 
ünnepi megemlékezésen voltam jelen a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 

2018. március 23. Tapolca Város Napja alkalmából rendezett ünnepi képviselő-
testületi ülésen vettem részt. 

2018. március 24. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda szülői szervezete által rendezett 
Tavaszköszöntő jótékonysági bálon vettem részt a Tamási Áron 
Művelődési Központban.  

2018. március 27. Vitárius Györggyel folytattam tárgyalást volt honvédségi 
ingatlan értékesítésével kapcsolatban.  

2018. március 27. Mátrai Györggyel, a Tapolcai Repülő Egyesület elnökével 
folytattam megbeszélést. 

2018.március 27. Az Én világom – Tapolca, a Tapolca és Környéki Autista 
Gyermekekért Egyesület által szervezett Janka Tanya 
bemutatkozó előadásán vettem részt a Deák Ferenc u. 7/22 szám 
alatt.  

2018. március 28. Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megnyitó ünnepségén 
vettem részt a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy 
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Ferenc Tagintézményében.  

2018. március 28. Barackos lakópark utcáinak állapotáról folytattam tárgyalást az 
ott lakókkal.  

2018. március 28. Szépkorút köszöntöttem.  

2018. március 28. Esküt vettem ki a szavazat számláló bizottságok tagjaitól a 
Tamási Áron Művelődési Központban.  

2018. március 28. Tapolca Város Bora kiválasztásán vettem részt a Tamási Áron 
Művelődési Központban.  

2018. március 29. V-Bor Kft képviselőjével folytattam tárgyalást laktanyai 
ingatlan hasznosításával kapcsolatban.  

2018. április 4. Régi temetővel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt. 

2018. április 5. Nagy Krisztiánnal folytattam megbeszélést volt honvédségi 
ingatlan hasznosításával kapcsolatban.  

2018. április 5. Pótesküt vettem ki a szavazat számláló bizottságok tagjaitól a 
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban.  

2018. április 6. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 
képviselőivel folytattam megbeszélést a választási 
megfigyeléssel kapcsolatban. 

2018. április 9.  Fogadóórát tartottam. 

2018. április 10. Dobos Zoltánnal folytattam megbeszélést a Fő tér 19. szám 
alatti ingatlan hasznosítása tárgyában.  

2018. április 11. A Wesselényi utcai parkoló csapadékvíz elvezetésével 
kapcsolatban tartottam helyszíni szemlét.  

2018. április 11. A 2018/2019 évi TAO támogatásokkal kapcsolatban folytattam 
egyeztető megbeszélést Rédli Károllyal, a TVSE elnökével.  

2018. április 13. Szakmák éjszakája című rendezvényen vettem részt a Tamási 
Áron Művelődési Központban. 

2018. április 14. Idősek Napja című rendezvényen vettem részt a diszeli 
kultúrházban.  

2018. április 16. Szollár Zsolttal, a Szollár és Janzsó Kft képviselőjével 
folytattam tárgyalást. 

2018. április 17. Dr. Soós Kálmánnal, a Megyei Kézilabda Szövetség elnökével 
folytattam megbeszélést. 

2018. április 17. Piros Istvánnal a Fő tér 7-9. számú épület hasznosításával 
kapcsolatban folytattam megbeszélést. 
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2018. április 18. A Szent Antal Bormúzeumban tartottam helyszíni bejárást 
szennyvízbeszivárgás ügyében. 

2018. április 19.  Hollósi Ernővel folytattam megbeszélést naperőmű park 
megvalósítása tárgyában. 

2018. április 19. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc 
Tagintézmény kulturális bemutatóján vettem részt a Tamási 
Áron Művelődési Központban. 

2018. április 21. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai konferenciáján 
vettem részt a Tamási Áron Művelődési Központban.  

2018. április 21. Varga Csabával, a VB Computel Bt képviselőjével folytattam 
megbeszélést.  

  
  
Lévai József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
    
2018. március 23. Az NHSZ Tapolca Kft és az NHSZ Csobánc Kft taggyűlésén 

vettem részt. 

2018. március 23. Tapolca Város Napja alkalmából rendezett ünnepi képviselő-
testületi ülésen vettem részt. 

2018. március 28. ÉKDU 1 projekt keretében megvalósuló szennyvíztisztító telep 
korszerűsítésével kapcsolatos egyeztetésen vettem részt.  

2018. április 3. A Piac és Vásárcsarnokban árusítókkal folytattam megbeszélést 
a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari 
tanácstermében.  

2018. április 4. Móhl Lajossal, az E.ON Energiakereskedelmi Kft közvilágítási 
kiemelt operatív irányítójával folytattam megbeszélést 
elektromos töltőpont létesítése tárgyában. 

2018. április 5. Csank Péterrel, a Cellcomp Kft ügyvezető igazgatójával 
folytattam tárgyalást. 

2018. április 13. Nöo-i észt férfi kórus hangversenyén vettem részt a protestáns 
templomban. 

2018. április 13. Szakmák éjszakája című rendezvényen vettem részt a Tamási 
Áron Művelődési Központban. 

2018. április 18. Németh Zoltánnal, az Econix Kft és Rédli Károllyal, a Tapolca 
Kft ügyvezetőivel folytattam tárgyalást. 
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Kozma Henrik alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
    
2018. március 23. NHSZ Tapolca Kft és NHSZ Csobánc Kft felügyelő 

bizottságának ülésén voltam jelen.  

2018. március 23. Tapolca Város Napja alkalmából rendezett ünnepi képviselő-
testületi ülésen vettem részt. 

2018. március 28.  Közbeszerzés első körének értékelő megbeszélésén vettem 
részt. 

2018. március 28. Barackos lakópark utcáinak állapotáról folytattam tárgyalást az 
ott lakókkal.  

2018. április 5. Czaun Jánossal, az az MNV Zrt Veszprémi Iroda vezetőjével 
folytattam tárgyalást. 

2018. április 10. Volt honvédségi ingatlan bejárásán vettem részt lehetséges 
telephely kiválasztása ügyében. 

2018. április 11. Közbeszerzés beérkezett ajánlatainak értékelésén vettem részt. 

2018. április 17. Helyszíni bejáráson vettem részt az új köztemetőben fásítás 
ügyében.  

2018. április 18. Lomtalanítási helyszínek bejárásán vettem részt. 

2018. április 18. Bajnai Jánossal, az Agrolánc Kft képviselőjével folytattam 
tárgyalást. 

2018. április 18. Czaun Jánossal, az MNV Zrt Veszprémi Iroda vezetőjével 
folytattam megbeszélést a régi mentőállomás ügyében.  

  

A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről a 
végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták: 
 
 
19/2018. (II.16.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért a Tapolca 3312/A/4 helyrajzi számú ingatlan, 2.332.500.-Ft értékben való 
értékesítésével azzal a módosítással, hogy Szombati Ágnes közös képviselő a lakásra 
vonatkozó felhalmozott közös költség és közüzemi díjtartozásait megfizeti. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határidő: 2018. március 31. Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testület által megfogalmazott módosítás bekerült az adásvételi szerződésbe. A 
hátralék összegének megállapítását követően 2018. április 23. napján került sor az 

adásvételi szerződés aláírására.  
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40/2018. (III.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Szabó Gábor és Szabóné Szakács Judit tapolcai lakosok kérelmére kinyilvánítja, hogy a 
forgalomképessé minősített 4370/19. hrsz-ú ingatlannak a kérelem szerinti mintegy 150 m2 
nagyságú része tulajdonjogának elidegenítésével egyetért. Az ingatlanrész tényleges 
adásvételéről az ingatlan átminősítésének tényleges megtörténte, annak pontos kimérése és 
értékének értékbecslő szakértő által történő meghatározása után hoz majd döntést. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlannak a kérelemben foglaltak szerinti 
értékesítésével kapcsolatos intézkedéseket megtegye, és tárgyalásokat folytasson az adásvétel 
részleteinek pontosítása céljából. Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testület döntését követő héten a hivatal megrendelte az ingatlan pontos 
kimérését, és egyeztetett az ügyben  a Járási Hivatal Földhivatali Osztályával. A kimérés 

után kerül sor a becsérték megállapítására. 
 
 
41/2018. (III.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete, 
mint a felújítással érintett Tapolca, 2034. hrsz. alatti ingatlan (Csermák József 
Rendezvénycsarnok) tulajdonosa, a Tapolca Városi Sportegyesület „Tapolca Városi SE 
2017/18. évi TAO” elnevezésű, Tárgyi eszköz beruházások/felújítások tárgyában benyújtott 
pályázatához 8.123.012,- Ft, azaz Nyolcmillió – egyszázhuszonháromezer – tizenkettő Ft 
Forint összegű önrészt biztosít.  A beruházás összköltségének 10%-át kitevő önrész forrása a 
költségvetésben tervezetten felül eladott ingatlanokból származó bevétel. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

A pályázathoz szükséges önrész a képviselő-testületi határozatban foglaltnak megfelelően 
biztosításra került. A költségvetés 1. módosításakor lesz számszerűen beépítve a rendeletbe.  

 
 
42/2018. (III.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Tapolca Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési 
tervét elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A 2018. évi közbeszerzési terv a közbeszerzési adatbázisban, valamint a város honlapján 
publikálásra került. 

 
 
43/2018. (III.29.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
8300 Tapolca, Móricz Zsigmond u. 8., Tapolca belterület 3310/1 helyrajzi számon 
nyilvántartott 8772 m2, valamint a 8300 Tapolca, Berzsenyi Dániel u. 21., Tapolca belterület 
3437/10/A/67. 63 m2, valamint Tapolca belterület 3437/10/A/68 helyrajzi számon 
nyilvántartott 167 m2 alapterületű ingatlanokra vonatkozóan a Baptista Szeretetszolgálat 
Egyházi Jogi Személy haszonélvezővel (továbbiakban: Haszonélvező) (székhely: 1111 
Budapest, Budafoki út 34/b.; adószáma: 18264825-1-43; statisztikai számjel:18264825-8790-
552-01; KIM nyilvántartási száma: 00013/2012-001; képviseletében eljár: Hári Tibor 
törvényes képviselő) - a Széchenyi István Baptista Középiskola köznevelési közfeladatainak 
ellátására - az ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadára, valamint a köznevelési, szakképzési 
intézmény használatára rendelt ingóságokra „Haszonélvezeti Jogot Alapító Szerződést” köt. A 
Tapolca Város Önkormányzata és a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ között 2012. május 30. 
napján kelt Ingatlanhasználati szerződés az ingatlanokon alapított haszonélvezeti jog ingatlan-
nyilvántartási bejegyzésével az adott ingatlanok és ingók vonatkozásában a Haszonélvezeti 
Jogot Alapító szerződés aláírásával megszűnik. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
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polgármestert a Haszonélvezeti Jogot Alapító szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester 
 

A haszonélvezetet alapító szerződés aláírásra került. 
 
 
44/2018. (III.29.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a 
Balatonfüredi Tankerületi Központ fenntartásában álló Szász Márton Általános Iskola 
(székhely: 8300 Tapolca, Iskola u. 5. sz., hrsz:2843/4), telephely: 8300 Tapolca, Köztársaság 
tér 6., hrsz:2929/2) fenntartói jogának a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 
részére történő átadását támogatja, azzal egyetért. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
átadással kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a szükséges tárgyalásokat lefolytassa. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat a Balatonfüredi Tankerületi Központ, valamint a Baptista 
Szeretetszolgálat EJSZ részére megküldésre került. 

 
 
45/2018. (III.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 összhangban az önkormányzati stratégiai dokumentumokban foglaltakkal, kiemelten 
fontosnak tartja a tapolcai közlekedés feltételeinek minőségi javítását célzó önkormányzati 
beruházásokat, különös tekintettel a belvárosban lévő, nagy forgalmat bonyolító helyközi és távolsági 
közösségi közlekedést kiszolgáló autóbusz-állomás közlekedés-biztonsági szempontból történő 
átalakítására, a közösségi és városi közlekedés úthálózata kiépítésére irányuló, a környezet 
rendezésével párhuzamosan tervezett fejlesztésekre; 
 a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, „Fenntartható közlekedésfejlesztés 
Tapolcán” című, 280.000.000, - Ft, azaz Kettőszáznyolcvanmillió forint összegű támogatási összeget 
elnyert projekt megvalósításához 20.000.000, - Ft, azaz Húszmillió forint összegű saját fejlesztési 
forrást biztosít a Tapolca város 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2018. (II.9.) önkormányzati rendelet  7. melléklet Céltartalék, Pályázati tartalék 
jogcíme terhére; 
 együttműködésre, partnerségre kéri az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. Igazgatóságát (9700 Szombathely, Körmendi út 92.) a gazdasági társaság kizárólagos 
tulajdonában álló, Tapolca, 2774 helyrajzi szám alatti, „kivett autóbusz pályaudvar” megnevezésű 
ingatlan tervezési területként való felhasználhatóságához, továbbá kéri a tapolcai autóbusz-állomás 
feltétlenül szükséges modernizációjához, a helyközi és távolsági utasforgalom méltó kiszolgálásához 
szükséges társasági fejlesztési források tervezését, elfogadását a 2019-2020 évek üzleti tervekben a 
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című 
projekt megvalósíthatósága érdekében; 
 felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a projekt Támogatási Szerződése aláírására, a 
szükséges intézkedések megtételére, a folyamatos tájékoztatás biztosítására. 
Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: polgármester 
 

A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt támogatási szerződésének 
megkötése folyamatban van. Ezt követően kerülhet sor a megvalósítás részeként a szükséges 

tervek elkészíttetésére és ezzel párhuzamosan az ÉNYKK Zrt közreműködése, partnersége 
feltételei rögzítésére. 

 
 
46/2018. (III.29.)   Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 figyelemmel a tapolcai zsidóság múltbeli városfejlesztő tevékenységére, kulturális 
örökségére, fontosnak tartja a tapolcai zsidó sírkert felújítását; 
 egyetért azzal, hogy a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány felhívására a 
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (1075 Budapest, Síp u. 12.). tulajdonában lévő 
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Tapolca 3428 hrsz.-ú, kivett temető, épület megnevezésű ingatlan, a tapolcai zsidó sírkert 
rekonstrukciójára – tulajdonosi hozzájárulás birtokában – pályázat kerüljön benyújtásra 
legfeljebb 20.000.000,-Ft, azaz Húszmillió forint támogatási összeg elnyerésére a szükséges 
felújítási munkák elvégeztetésére; 
 eredményes pályázat esetén legalább 10 éven keresztül ellátja a Felhívás keretében 
nyújtott támogatásból felújított temető fenntartását, gondozását.  
Határidő: 2018. április 13. és folyamatos Felelős: polgármester 
 
„A tapolcai zsidó sírkert rekonstrukciója” című pályázat 2018. április 11-én a MAZSIHISZ 

közreműködésével benyújtásra került. A sikeres pályázat támogatási szerződésében vagy 
külön dokumentumban kell meghatározni a fenntartás, gondozás feltételrendszerét. 

 
 
47/2018. (III.29.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy kezdeményezze megállapodás megkötését 
a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (1075 Budapest, Síp u. 12.). tulajdonában 
lévő Tapolca 3428 hrsz.-ú, kivett temető, épület megnevezésű ingatlanon lévő, „A tapolcai 
zsidó sírkert rekonstrukciója” című pályázat részét nem képező lakás céljára szolgáló 
épületrész használatára, a temető-fenntartási, gondozási folyamat elősegítése érdekében.  
Határidő: 2018. június 30. Felelős: polgármester 
 
„A tapolcai zsidó sírkert rekonstrukciója” című pályázat 2018. április 11-én a MAZSIHISZ 

közreműködésével benyújtása került. A Tapolca 3428 hrsz-ú kivett temető, épület 
megnevezésű ingatlanon lévő lakás céljára szolgáló épületrész önkormányzat használatával 
kapcsolatos tárgyalást a benyújtott pályázat eredményessége esetén szükséges megkezdeni.  

 
 
48/2018. (III.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2017. évi könyvtári tevékenységéről szóló beszámolóját és 
2018. évi munkatervét jóváhagyja. Engedélyezi az intézményvezető részére a dokumentumok 
megküldését az illetékes megyei hatókörű városi könyvtár részére. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester  
 

A jóváhagyott dokumentumokat az intézményvezető megküldte a megyei hatókörű 
könyvtárnak. 

 
 
49/2018. (III.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Városi Múzeum 2017. évi beszámolóját és 2018. évi munkatervét jóváhagyja. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
Az intézmény a jóváhagyott 2018. évi munkaterv szerint működik.  

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni, és a határozati javaslatot 
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, 2018. április 23. 
 
 
 
   Dobó Zoltán   
   polgármester 
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