
      
1. NAPIREND                 Ügyiratszám: 1/156-13/2018.       
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2018. október 26-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. szeptember 14. Dr. Stark Borbálával folytattam megbeszélést a volt 

nőgyógyászat épületének hasznosításával kapcsolatban. 

2018. szeptember 14. Barlang Apartman átadó ünnepségén vettem részt a 
Kossuth Lajos utcában.  

2018. szeptember 14. Családi és sport nap című rendezvényen vettem részt a 
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc 
Tagintézményében.  

2018. szeptember 15. Diszeli szüreti felvonulás című rendezvényen vettem 
részt. 

2018. szeptember 15. XV. Mária út zarándoklat keretében megtartott 
szentmisén vettem részt a Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Templomban.  

2018. szeptember 17. Ifj. Erdei Istvánnal az E.R.T. Autósport  Egyesület 
elnökével folytattam megbeszélést jótékonysági 
rendezvény szervezésével kapcsolatban.  

2018. szeptember 17. Havasi Gáborral, a Batsányi János Művelődési Központ 
igazgatójával folytattam megbeszélést. 

2018. szeptember 17.  Fogadóórát tartottam. 
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2018. szeptember 18. Fábián Katával, az Egészségfejlesztési Iroda 
munkatársával folytattam megbeszélést a mellrák elleni 
küzdelem világnapja alkalmából az „Együtt a mellrák 
ellen” elnevezésű sétával kapcsolatban.  

2018. szeptember 18. Munkaadói egyeztetői fórumon vettem részt a Tapolcai 
Közös Önkormányzati Hivatalban.  

2018. szeptember 18. Tóth Ferenccel, a Vasutas Nyugdíjasok Egyesülete 
elnökével folytattam megbeszélést. 

2018. szeptember 18. „Az egészség érték” című rendezvénysorozat alzheimer 
kórral kapcsolatos előadásán vettem részt a Tapolcai 
Városi Moziban. 

2018. szeptember 19. A képviselők és bizottsági külső tagok körében 
meghirdetett önkéntes munkában vettem részt a  
Kertvárosi ABC mögötti területen.  

2018. szeptember 20. Ifj. Mezőssy Zoltánnal és Végh Tamással a Pisztráng 
Fesztivál támogatási szerződését írtuk alá ünnepélyes 
keretek között. 

2018. szeptember 20. Ifj. Erdei Istvánnal, az E.R.T. Autósport Egyesület 
elnökével és Rédli Károllyal, a Tapolca Kft ügyvezető 
igazgatójával folytattam tárgyalást jótékonysági 
rendezvény megszervezésével kapcsolatban. 

2018. szeptember 20. Zöld Kredenc elnevezésű üzlet megnyitó ünnepségén 
vettem részt a Petőfi utcában.  

2018. szeptember 20. Időskorúak Tanácsadó Testülete ülésén vettem részt. 

2018. szeptember 22. A Csobánc Népdalkör 15. éves jubileumi gálaműsorát 
tekintettem meg a Tamási Áron Művelődési Központban.  

2018. szeptember 24. Orbánné Juhász Kingával, a Tapolcai Rendőrkapitányság 
képviselőjével folytattam megbeszélést. 

2018. szeptember 25. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola marcelházi 
testvériskola tanulóit köszöntöttem a Tamási Áron 
Művelődési Központban.  

2018. szeptember 26. Megyefutás című rendezvényt nyitottam meg a Hősök 
terén. 

2018. szeptember 26. Nyugdíjas köztisztviselők találkozóján vettem részt a 
Látványtárban Diszelben.  

2018. szeptember 28. Svendor Diána védőnővel folytattam megbeszélést. 
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2018. szeptember 28. VIII. Pisztráng Fesztivál megnyitó ünnepségén vettem 
részt. 

2018. szeptember 29 -
október 2. 

A szlovákiai testvértelepülés, Bratislava-Ruzinov 
polgármesterének meghívására a Ruzinovi búcsú című 
rendezvényen vettem részt. 

2018. október 3. Óvodák intézményi bejárásán vettem részt. 

2018. október 3. A Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete által az 
Idősek Világnapja alkalmából szervezett ünnepségen 
vettem részt az uzsai Kultúrközpontban.  

2018. október 4. Ifj. Erdei Istvánnal, az E.R.T. Autósport Egyesület 
elnökével és Rédli Károllyal, a Tapolca Kft ügyvezető 
igazgatójával folytattam tárgyalást jótékonysági 
rendezvény megszervezésével kapcsolatban. 

2018. október 4. Kardosné Szűcs Piroskával, a Magyar Vöröskereszt 
Veszprém Megyei Szervezetének Tapolca területi 
képviselőjével folytattam megbeszélést véradással 
kapcsolatban.  

2018. október 4. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézményében 
lévő öltözők felújításával kapcsolatos egyeztetésen és 
helyszíni bejáráson vettem részt. 

2018. október 5. Nemzetközi Vasutas Rádióamatőr Találkozón vettem 
részt a Hotel Pelionban.  

2018. október 5. Borsos Ferenc közös képviselővel folytattam 
megbeszélést.  

2018. október 5. A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft szezonzáró 
összejövetelén vettem részt. 

2018. október 6. A Tapolcai Kutyás Sport Szakosztály által szervezet 
M.A.R.K. 1 Tapolca Kupán vettem részt a Városi 
Sporttelepen.  

2018. október 8. Fábián Katával, az Egészségfejlesztési Iroda 
munkatársával folytattam megbeszélést a mellrák elleni 
küzdelem világnapja alkalmából az „Együtt a mellrák 
ellen” elnevezésű rendezvénysorozattal kapcsolatban. 

2018. október 8. Fogadóórát tartottam 

2018. október 9. Tapolcai régi temetővel kapcsolatos egyeztetésen vettem 
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részt a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban. 

2018. október 10. A Vakok és Gyengénlátók Szövetségének Veszprém 
Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérségi Csoportja által a 
Fehér Bot napja alkalmából tartott megemlékezésén 
vettem részt . 

2018. október 10. A KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 számú „Észak- és Közép-
Dunántúli szennyvízelvezetési és – kezelési fejlesztés 1. 
(ÉKDU 1.)” című sajtónyilvános mérföldkőrendezvényen 
vettem részt. 

2018. október 10. Rausz István rendőrkapitány, Sikos Rita Szociális és 
Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója, Magvas 
Zoltán és Pilter Balázs az ÉN-KÉP-TÉR Alapítvány 
képviselői  és Tölgyes Zsolt Tapolcai Városőrség Polgárőr 
Egyesület elnöke részvételével folytattunk tárgyalást a 
várost érintő droghasználók/terjesztők és hajléktalanok 
problémáját illetően. 

2018. október 11. Németh Attilával folytattam megbeszélést a városban 
lévő kamerarendszerrel kapcsolatban. 

2018. október 11. Pályázati forrásból megvalósítható Templomdomb 
és/vagy Alsó Malom Molnárház rekonstrukciója kapcsán 
helyszíni bejáráson vettem részt a Tóparton. 

2018. október 12. A régi temetőben a Nő Klub tagjaival, nyugdíjas 
szervezettel, képviselő társaimmal végeztem önkéntes 
munkát.  

2018. október 12. Magyar Posta képviselőivel folytattam helyszíni bejárást 
az épület könnyebb megközelíthetősége, felújítása 
ügyében. 

2018. október 13. A hátrányos helyzetű családok és gyermekek hátrányos 
helyzetének megelőzését elősegítő modern stratégiák 
elnevezésű rendezvényen vettem részt a Hotel Pelionban. 

2018. október 13. Lakó-hozzátartozó-dolgozó találkozón vettem részt a 
Megbecsülés Idősek Otthonában. 

2018. október 15-16. A szlovák testvérváros polgármestere, Dusán Pekár 
meghívására a Magyar Kulturális Napok című 
rendezvényen vettem részt Bratislava-Ruzinovban. 
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Lévai József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
    
2018. szeptember 10. A Berlini IPA delegációjának fogadásán vettem részt a 

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban. 

2018. szeptember 20. Közösen Tapolcáért Helyi Közösség Felhívás Előkészítő 
Munkacsoport (FEMCS) ülésén vettem részt. 

2018. szeptember 24. Fogadóórát tartottam.  

2018. szeptember 27-
október 2. 

Az olaszországi testvérváros, Este polgármesterének 
meghívására az Eurofest 2018. című rendezvényen vettem 
részt a tapolcai delegáció tagjaként. 

2018. október 9. Mátray Györggyel, a Tapolcai Repülő Egyesület elnökével 
folytattam tárgyalást. 

2018. október 15. Fogadóórát tartottam. 

 
Kozma Henrik alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
    
2018. szeptember 10. Fogadóórát tartottam. 

2018. szeptember 7. Munkacsoport nyári munkáinak értékelésén vettem részt. 

2018. szeptember 11. Médián keresztül adtam tájékoztatást a 
városüzemeltetésen keresztül elvégzett munkákról. 

2018. szeptember 11. Véndek Kft ügyvezetőjével folytattam megbeszélést a 
Martinovics utca és patak közötti csővezeték cseréjével 
kapcsolatban. 

2018. szeptember 13. Balavíz Kft vezetőjével, Szalay Csabával tárgyaltam a 
patakmederrel kapcsolatban.  

2018. szeptember 13. Városüzemeltetés, munkacsoport megbeszélés, kátyúzás 
illetve útjavítások a Hunyadi utcánál. 

2018. szeptember 27. Városüzemeltetés, vis major, hegyiutak 0560 hrsz., 
Hunyadi utca vízbekötések DRV Zrt. 

2018. október 4. Agrolánc Kft termékbemutató rendezvényén vettem részt 
Fóton. 

2018. október 11. Tópart bejárás, városüzemeltetés, munkacsoport 
megbeszélés, fásítási program bejárás, temető, Bányász 
utca-TESCO-val szemközti terület. 
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A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok 
teljesítéséről a végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták: 
 
131/2018. (IX. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2019. évre csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a csatlakozásról, 
valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló Nyilatkozat aláírására és a 
pályázati kiírás közzétételére. Határidő:  2018. október 3. Felelős: polgármester 
 
Az elektronikus rendszeren megtörtént a csatlakozás. A nyilatkozatok postai úton 

is megküldésre kerültek. 
 
 
134/2018. (IX. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete – megerősítve 149/2013. (IX. 20) számú határozatában foglaltakat – 
kezdeményezi a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumnál az 
alábbi haditechnikai eszközök tulajdonjogának térítésmentesen az önkormányzatnak 
történő átadását: 
 

 Műtárgy megnevezése leltári szám 
1.  T-34 közepes harckocsi 2007.141.1. 
2.  T-55 közepes harckocsi      2007.136.1. 
3.  D-944 PSZH      2007.142.1. 

4.  1943M 57 mm-es páncéltörő 
ágyú   2007.138.1. 

5.  1942M 76 mm-es páncéltörő 
ágyú    2007.139.1. 

6.  85 mm-es D-44 hadosztályágyú    2007.140.1. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonjog átvételére vonatkozó 
megállapodást aláírja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester  
 

A képviselő-testületi határozatot megküldtük a Honvédelmi Minisztérium 
Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak, ahonnan arról tájékoztattak, hogy a döntés 

birtokában kezdeményezik az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjtetményi 
Főosztályánál a nyilvántartásból való törlés engedélyezését. Az engedély 

kiadásáról értesítik a HM illetékes szervét. Ezt követően kerülhet majd sor az okirat 
elkészítésére, aláírására. 

 
 
136/2018. (IX. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Széchenyi István Baptista Középiskola 2017/2018. tanévre vonatkozó 
szakmai beszámolóját elfogadja. Köszönetét fejezi ki a fenntartónak, valamint az 
intézmény valamennyi dolgozójának a szakszerű és lelkiismeretes feladatellátásért. 
Határidő: azonnal  Felelős: polgármester 
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A képviselő-testületi határozat a Széchenyi István Baptista Középiskola 
fenntartója részére megküldésre került.  

 
 
137/2018. (IX. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Németországból érkezett, lent felsorolt bútorokból álló adományt 
elfogadja, és a Tapolcai Rendőrkapitányság tulajdonába adja:  
 
- 5 db tolóajtós bézs és szürke színű szekrény 120*120 cm-es 
- 7 db félköríves, bézs színű 3 fém lábú asztal, 
- 2 db 1 ajtós, barna színű lábon álló szekrény 4070 cm, 
- 1 db 2 ajtós, barna színű, lábon álló szekrény 80*70 cm, 
- 1 db fiókos sötétszürke színű keretes irattartós szekrény, 
-  2 db fiókos, sötétszürke színű irattartó kis szekrény, 
- 2 db sötétszürke színű irattartó szekrény keret, 
- 2 db hajlított, fa tetejű asztal fém lábakkal, 
- 5 db tolóajtós fekete színű nagy szekrény, 135*150 cm, 
- 3 db fa asztal bordó színű fém lábakkal, 
- 2 db fa asztal szürke színű fém lábakkal,  
- 1 db fa polcos szekrény, bordó színű fém éllel, 
- 6 db két ajtós, bézs és szürke színű öltöző szekrény 80*230 cm, 
- 7 db fehér színű fém asztal, 
- 1 db bútorlapból összeszerelt, fehér színű nyitott polcos szekrény 
- 3 db fiókos fa, bézs színű irattartó szekrény 45*55 cm, 
- 1 db 6 ajtós, polcos szekrény 240*210 cm, 
- 1 db 1 ajtós barna színű kis szekrény 60*40 cm, 
- 1 db tolóajtós, barna színű fa szekrény 120*75 cm, 
- 1 db sarok ülőgarnitúra, 
- 2 db fotel, 
- 2 db kanapé, 
- 5 db szürke színű fiókos szekrény barna széllel 43*57 cm, 
- 2 db 2 ajtós, bézs és szürke színű kis szekrény 120*65 cm, 
- 2 db 3 fiókos fekete színű kis szekrény, 
- 2 db 2 ajtós barna színű kis szekrény 80*60 cm, 
- 1 db barna színű asztal fém lábbal, 
- 1 db tolóajtós, fekete színű szekrény 80*80 cm mag. 
- 1 db IDEAL 2601 A típusú iratmegsemmisítő berendezés, 
- 6 db bordó szövetes ISO szék, 
- 41 db fém lábú, szürke színű fa szék. 
Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonba adási okirat aláírására. Határidő:  
azonnal Felelős: polgármester  
 

A képviselő-testület határozatát, továbbá a bútorok értékéről szóló nyilatkozatot 
megküldtük a Tapolcai Rendőrkapitányságnak. Az okiratot a Rendőrkapitányság 

szövegezi meg, elkészítése folyamatban van. 
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138/2018. (IX. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete vis maior támogatásra pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz az 
alábbiak szerint: 
A káresemény megnevezése: Tapolca, 2018. szeptember 04-i esőzés. A káresemény 
helyei: Tapolca 2152/5 hrsz.-ú híd, Utak esetében: Tapolca 6754 hrsz, Tapolca 6722 
hrsz, Tapolca 6700 hrsz., Tapolca 6681 hrsz, Tapolca 6689 hrsz., Tapolca 6562/1 hrsz., 
Tapolca 6564 hrsz., Tapolca 0365 hrsz, Tapolca 0366 hrsz., Tapolca 4169 hrsz, Tapolca 
0566 hrsz., Tapolca 056. hrsz., Tapolca 7257 hrsz., Tapolca 7307 hrsz., Tapolca 0560 
hrsz., Tapolca 7307 hrsz, Tapolca 0562 hrsz., Tapolca 0489 hrsz., Tapolca 6113/1 
hrsz., Tapolca 6182 hrsz., Tapolca 0209 hrsz., Tapolca 0109 hrsz., Tapolca 0161 hrsz., 
Tapolca 0157 hrsz., Tapolca 0188 hrsz. A károk helyreállításának (költségvetés 
alapján) tervezett összköltsége 12.596.250.- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat 
részben tudja biztosítani. A káreseménnyel érintett utak Tapolca Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő, forgalomképtelen vagyoni körbe tartozó 
ingatlanok. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 
biztosítással nem rendelkezik. Az adott káreseményre biztosítási összeget nem 
igényelt. A pályázathoz szükséges minimális önerőt, de legfeljebb a kalkulált 
támogatási összeg 30%-ának megfelelő összeget, azaz bruttó 3.778.875,- Ft, azaz 
hárommillió-hétszázhetvennyolcezer-nyolcszázhetvenöt forintot Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca Város 2018. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2018. (II. 19.) önkormányzati 
rendelete 12. melléklet B városüzemeltetés, közutak, hidak, járdák üzemeltetése 
jogcím előirányzata terhére biztosítja. Vállalja a károsodott ingatlannak a 
költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő 
helyreállítását. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges 
nyilatkozatok megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A pályázat benyújtási határideje 2018. október 24., melyhez a napokban 
 várható a szakértői vélemény. A helyszíni szemlén a hatóság elfogadta a  

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

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

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

Tapolca, 2018. október 17. 
 
 
   Dobó Zoltán   
   polgármester 
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