
      
1. NAPIREND                 Ügyiratszám: 1/156-17/2018.       
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2018. december 14-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. november 14. Mezőssy Tamással, a Diák- és Közétkeztető Kft ügyvezető 

igazgatójával folytattam megbeszélést a közétkeztetés 
díjainak emelésével kapcsolatban. 

2018. november 15. Tapolca, Bauxit szennyvízátemelő belső felületének 
bélelése tárgyú beruházás munkaterület átadásán vettem 
részt. 

2018. november 16. Tóth Bélával folytattam megbeszélést. 

2018. november 16. Bűnmegelőzési stratégia felülvizsgálatával kapcsolatos 
egyeztetésen vettem részt.  

2018. november 16. TAO pályázat keretében vásárolt gépkocsi ünnepélyes 
átadásán vettem részt a Csermák József 
Rendezvénycsarnoknál.  

2018. november 17. Jótékonysági kézilabdáért bálon vettem részt a Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc 
Tagintézményében.  

2018. november 20. Boda Zsuzsannával, a Biofuna Kft ügyvezető 
igazgatójával folytattam megbeszélést. 
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2018. november 20. Vitárius Györggyel folytattam megbeszélést volt 
honvédségi ingatlan értékesítésével kapcsolatban. 

2018. november 21. Gyevnár Kálmánt köszöntöttem nagypályás labdarúgó 
tevékenységének befejezése alkalmából. 

2018. november 21. NHSZ Tapolca Kft és NHSZ Csobánc Kft taggyűlésén 
vettem részt. 

2018. november 21. Bolla Albert raposkai polgármesterrel folytattam 
megbeszélést a Tapolca-Szigliget kerékpárút tárgyában. 

2018. november 21. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülésén vettem részt a 
Tamási Áron Művelődési Központban.  

2018. november 21. Földesi József ultramaraton futó „Az én Sparthatlonom” 
című előadásán vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban.  

2018. november 22. A Ringató Bölcsőde újonnan parkettázott helyiségének 
ünnepélyes átadásán vettem részt. 

2018. november 22. Szent Erzsébet ünnepe című rendezvényen vettem részt a 
Szent Erzsébet Óvodában.  

2018. november 22. Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület éves közgyűlésén 
vettem részt. 

2018. november 24. Veszprémi Református Egyházmegye által szervezett 
kórustalálkozón vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban 

2018. november 24. A Batsányi Táncegyüttes „Ha te tudnád amit én” című 
műsorán vettem részt a VOKE-ban. 

2018. november 26. Tóthné Aczél Andreával, a DRV Zrt Tapolcai 
Üzemvezetőség vezetőjével folytattam megbeszélést 
folyamatban lévő ügyekről. 

2018. november 26. Fogadóórát tartottam. 

2018. november 26. A TIAC VSE edzői értekezletén és elnökségi ülésén 
vettem részt.  

2018. november 27. A déli laktanya területén lévő ingatlanok tulajdonosaival 
folytattam megbeszélést a villamos energia ellátásával 
kapcsolatban. 

2018. november 27. Péni Bélával, a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola igazgatójával folytattam megbeszélést 
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az iskola új próbatermének kialakításával kapcsolatban. 

2018. november 27. Pontyos Istvánnal folytattam megbeszélést 

2018. november 28. Szépkorút köszöntöttem. 

2018. november 28. Dr. Havasi Józseffel, a VOKE elnökével folytattam 
megbeszélést az intézmény támogatásával kapcsolatban. 

2018. november 29. Szabó János faesztergályossal folytattam megbeszélést 
jótékonysági felajánlásával kapcsolatban. 

2018. november 30. Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása című 
projekt keretében megtartandó konzorciumi ülésén 
vettem részt Raposkán. 

2018. november 30. András Napi Bortmustrán vettem részt az Artemisz 
Vendégházban. 

2018. december 1. Kosárlabda gála és kosárlabda show című rendezvényen 
vettem részt a Csermák József Rendezvénycsarnokban. 

2018. december 4. Cselle-ház Kft-vel kapcsolatos megbeszélésen vettem 
részt. 

2018. december 4. Területi véradónapi ünnepségen vettem részt a Tamási 
Áron Művelődési Központban.  

  

 
Lévai József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
    
2018. november 16. Tóth Árpáddal folytattam tárgyalást volt honvédségi 

ingatlan hasznosításával kapcsolatban. 

2018. november 21. Füstös Jenővel folytattam megbeszélést a Rendezési 
Tervvel kapcsolatban. 

2018. november 21. Batsányi János Gimnázium projekttel kapcsolatban 
folytattam megbeszélést. 

2018. november 24. Veszprémi Református Egyházmegye által szervezett 
kórustalálkozón vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2018. november 24. A Batsányi Táncegyüttes „Ha te tudnád amit én” című 
műsorán vettem részt a VOKE-ban. 
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Kozma Henrik alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
    
2018. október 31. Tapolca-Diszel, Szabadság utcában helyszíni bejáráson 

vettem részt a vízelvezető árok ügyében. 

2018. november 6. Takács Józseffel folytattam egyeztetést diszeli vízelvezető 
árok ügyében. 

2018. november 8-9. Munkacsoportba jelentkező személyek meghallgatásán 
vettem részt. 

2018. november 9. Márton napi rendezvényen vettem részt. 

2018. november 14. Zrínyi utcai társasház közös képviselőjével tárgyaltam. 

2018. november 15. Egyeztetésen vettem részt a városüzemeltetési csoport és 
a munkacsoport feladataival kapcsolatban. 

2018. november 27. Zrínyi utcai társasház közös képviselőjével folytattam 
egyeztetést. 

2018. november 28. A Pintér Kft és Véndek Kft képviselőivel folytattam 
egyeztetést a Szent György utca végén lévő vízelvezető 
árokkal kapcsolatban. 

2018. november 29. Városüzemeltetési feladatokat tekintettük át.  

2018. november 29. Szabó Józsefnével folytattam megbeszélést a Zrínyi utcai 
társasház lakóinak parkolásával kapcsolatban. 

2018. november 30. Horváth Zsuzsannával folytattam egyeztetést a Véndek 
hegyen lévő terület bérbeadásával kapcsolatban. 

2018. december 4. Cselle-Ház Kft-vel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt. 

 
 
 
 
24/2018. (II.16.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Dobó Zoltán Tapolca Város Polgármestere 2018. évi szabadságának ütemezését az 
alábbiak szerint jóváhagyja:  
 

Január 19., 25. 2 nap 
Február 1-2., 5-9., 12-16., 19-23., 26-28. 20 nap 
Március 1-2., 5-10., 12-14., 19-23., 26-29. 20 nap 
Április 9-13., 23-24. 7 nap 
Május 2-4. 3 nap 
Június 25-29. 5 nap 
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Július 9-13., 16-20. 10 nap 
Augusztus 29-31. 3 nap 
Szeptember 13-14. 2 nap 
Október 24-26. 3 nap 
November 5-6. 2 nap 
December 1., 21., 27-28. 4 nap 
ÖSSZESEN: 81 nap 

 
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester  
 

A polgármester szabadságainak kiadása lehetőség szerint az ütemezésnek 
megfelelően megtörtént. 

 
 
59/2018. (V. 04.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
az alapítványok 2018. 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: 
folyamatos Felelős: polgármester 
 

Az alapítványokkal a támogatási szerződések megkötésre kerültek, nagy  
részük már az elszámolást is teljesítette. 

 
 
133/2018. (IX. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a település fejlődése érdekében 
 a Tapolca Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Tapolca, 
3437/81 hrsz.-ú, 29338 m2 nagyságú ingatlan meghatározott, legfeljebb 4000 m2 

nagyságú földrészletét a Magyar Állam részére Tanuszoda létesítésére ingyenesen 
átadja; 

 felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, a szükséges intézkedések 
megtételére, a vonatkozó szerződések aláírására; 
 visszavonja a területmódosítás miatt a 15/2018. (II.16.) számú képviselő-
testületi határozatot. 
Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat az NSK részére megküldésre került.  
Az építészek az épület elhelyezésének véglegesítését követően indítják a 

telekalakítási eljárást. 
 
 
163/2018. (XI. 23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolca, 1875/4. hrsz-ú ingatlannak az előterjesztés mellékletét képező 
változási vázrajzok szerinti megosztását kezdeményezi. A Tapolca, 1875/4 helyrajzi 
számmal jelölt ingatlan megosztásával létrejövő 1875/6 helyrajzi számmal jelölt kivett 
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közterület megnevezésű, 2000 m2 területű, 1875/7 helyrajzi számmal jelölt kivett közterület 
megnevezésű, 3118 m2 területű ingatlanoknak az előterjesztés mellékleteként csatolt vázrajz 
szerinti kialakítását elfogadja. Az előterjesztés mellékleteként csatolt vázrajzon 1875/6 
helyrajzi számmal jelölt, közterület megnevezésű 2000 m2 területű ingatlan megnevezésének 
(művelési ágának) beépítetlen területre változtatásával egyetért. Az ingatlan megosztását és a 
változási vázrajz szerint létrejövő Tapolca, 1875/6. hrsz-ú ingatlan művelési ágának 
megváltozását azért kezdeményezi, mert azt adásvétel útján értékesíteni kívánja. Megállapítja, 
hogy az ingatlan adásvétel útján történő értékesítése érdekében a földhivatali eljárás végleges 
befejezését követően az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 
15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges tekintettel arra, hogy a 
megosztandó ingatlan az önkormányzat forgalomképtelen vagyonelemei közé tartozik. A 
nevezett ingatlanok önkormányzati vagyonelemek körébe sorolása megváltoztatásáról, az 
ingatlan hasznosításra kijelöléséről a végleges földhivatali határozatok meghozatalát 
követően fog dönteni. Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan megosztásával kapcsolatos 
intézkedéseket megtegye. Határidő:  azonnal Felelős: polgármester  
 

A Földhivatallal az egyeztetés folyamatban van. 
 
 
164/2018. (XI. 23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete testülete a Tapolca, 1954/26 helyrajzi számmal, az 1961/9 helyrajzi számmal 
valamint az 1961/10 helyrajzi számmal jelölt ingatlanok telekcsoport újra osztásával  létrejövő  
1954/27 helyrajzi számmal jelölt kivett lakóház, udvar megnevezésű, 1980 m2 területű 
1961/28 helyrajzi számmal jelölt beépítetlen terület megnevezésű, 1791 m2 területű, valamint 
1954/29 helyrajzi számmal jelölt kivett közforgalom elöl el nem zárt magánút megnevezésű 
191 m2 területű ingatlanok csatolt vázrajz szerinti kialakítását elfogadja. Az előterjesztés 
mellékleteként csatolt vázrajzon 1954/26 helyrajzi számmal jelölt helyi közút 
megnevezésű 407 m2 területű ingatlan megnevezésének beépítetlen területre változtatásával 
egyetért. Az ingatlan megosztását és a változási vázrajz szerinti művelési ágának 
megváltozását azért kezdeményezi, mert az ingatlant hasznosítani kívánja. Megállapítja, hogy 
az ingatlan hasznosítása érdekében a földhivatali eljárás végleges befejezését követően az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelet módosítása szükséges tekintettel arra, hogy a megosztandó ingatlan 
az önkormányzat forgalomképtelen vagyonelemei közé tartozik. A nevezett ingatlanok 
önkormányzati vagyonelemek körébe sorolása megváltoztatásáról, az ingatlan hasznosításra 
kijelöléséről a végleges földhivatali határozatok meghozatalát követően fog dönteni. Felkéri a 
polgármestert, hogy az ingatlan megosztásával kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

Az átvezetéssel kapcsolatos földhivatali intézkedés elindult.  
 
 
166/2018. (XI. 23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy a kizárólagos tulajdonát képező Biofuna Kft. 
tevékenységének zavartalan ellátása érdekében az ágaprító gép beszerzéséhez 
szükséges anyagi fedezetet 10 millió Ft összeg erejéig, beruházási támogatás címen 
biztosítsa a Társaság számára. Felkéri a Polgármestert, hogy a Biofuna Kft. részére a 
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10 millió Ft összegű beruházási támogatás folyósításához szükséges intézkedéseket 
tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A pénzeszköz átadási megállapodás aláírása folyamatban van. 
 
 
167/2018. (XI. 23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolcai Média Közalapítvány 350.000,- Ft, azaz Háromszázötvenezer 
forint összegű támogatását jóváhagyja. A támogatás forrása a Tapolca város 2018. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2018. (II. 
19.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1. Tartalék, általános tartalék jogcíme. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 

A szerződés aláírása megtörtént, a támogatási összeg folyósítása  
folyamatban van. 

 
 
169/2018. (XI. 23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolcai Városgazdálkodási Kft-nek az önkormányzat tulajdonában levő 
lakások bérlőinek, illetve jogcím nélküli lakáshasználóinak a 2018. szeptember 30-i 
határnappal kimutatott mértékű lakbér- és egyéb díjhátralékáról szóló tájékoztatóját 
megismerte, tudomásul vette. Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 
lakásokra a lakások és helyiségek bérletéről szóló 24/2015. (XI.30.) önkormányzati 
rendelet 43. §-ában meghatározott mértékű bérleti díjainak összegét a 2019. évben 
változatlanul hagyja, nem emeli meg. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a 
lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester  
 

A képviselő-testületi határozatban foglaltakat a Tapolcai  
Városgazdálkodási Kft végrehajtja. 

 
 
173/2018. (XI. 23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete engedélyezi, hogy a Zeneoktatást Támogató Alapítvány a 37/2018. (IV. 30.) 
HB határozattal elnyert, és az 59/2018. (V. 04.) Kt. határozattal jóváhagyott 
támogatás összegét, 150.000,- Ft-ot, a 2019. január 19-én megrendezésre kerülő Újévi, 
és egyben jubileumi koncertre használja fel, melyről 2019. március 31-ig köteles 
elszámolni. Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés módosítására. Határidő: 
azonnal Felelős: polgármester  
 

A támogatási szerződés módosítása és mindkét fél általi aláírása megtörtént. 
 
 
174/2018. (XI. 23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete egyetért a „Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2015-2019” 
című dokumentum „A 2014-2020 közötti programozási időszak Operatív Programjai 
által finanszírozható fejlesztéseink” fejezete következők szerinti kiegészítésével: 
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a projektek célja előkészítendő 
projektek 

becsült 
költségvetés 

(millió Ft) 

közintézmények 
energetikai 

korszerűsítése 

Tapolca-Diszel 
„Csobánc” 

művelődési ház 
energiahatékony 

megújítása, 
eszközbeszerzése 

55 

közintézmények 
bővítése, 

korszerűsítése 

Tapolca Belvárosi 
Közösségi Ház 

szellőztető, hűtő-
fűtő rendszerének 

megújítása 

40 

 Tapolca Wass Albert 
Városi Könyvtár és 

Múzeum 
gyermekkönyvtári 
részlegének belső 

átalakítása 

30 

 
Határidő:  azonnal Felelős: polgármester 
   

Egyeztetést folytattam a Tapolca Kft és a Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
szervezetekkel a  benyújtandó pályázatok szakmai tartalmáról és összegéről. 
Kiválasztásra került a Tapolca-Diszel Csobánc Művelődési Ház és a Tapolca 

Belvárosi Közösségi Ház megújítására irányuló pályázatok írója. A költségvetési 
intézmény gyermekkönyvtári részlegének belső átalakítására vonatkozó pályázatot 

az intézmény maga készíti. Mindhárom pályázat előreláthatólag ez évben a 
testületi döntésnek megfelelő keretösszegben benyújtásra kerül.  

 
 
175/2018. (XI. 23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Tapolca város módosított Közművelődési Koncepcióját 2018. december 1-jei 
hatállyal jóváhagyja és az 1. számú melléklet szerinti formában és tartalommal 
elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
A Közművelődési Koncepció aláírást követően a Pályázati Csoport, a Wass Albert 

Könyvtár és Múzeum, a Tapolca Kft részére elektronikusan megküldésre került. 
 
 
177/2018. (XI. 23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a helyi közúti közforgalmi autóbusszal végzendő személyszállítási 
feladatok tárgyában a Tapolcai Városgazdálkodási Kft., mint Közszolgáltató által 
előterjesztett menetrend módosítást 2019. január 1-i hatályba lépéssel elfogadja. 
Megállapítja, hogy a menetrend az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal lép 
hatályba 2019. január 1-jén. Megállapítja, hogy a menetrend módosításához a 
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Közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási megállapodás módosítása szükséges. 
Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának 
aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A közszolgáltatási szerződés módosítása a fenti tartalommal felek  
által aláírásra került.  

 
 

182/2018. (XI. 23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2019. évi belső ellenőrzési munkatervet az 1. melléklet szerint elfogadja. 
Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 
 

A belső ellenőrzési munkaterv elfogadásra került, ennek megfelelően  
végzi el 2019-ben a belső ellenőr a vizsgálatokat. 

 
 
184/2018. (XI. 23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői 
(főigazgatói) állására pályázó Szedlák Bernadett programját alkalmasnak tartja a 
szakszerű és jogszerű intézményi működés biztosítására, valamint a szakmai munka 
továbbfejlesztésére. Intézményvezetői megbízását támogatja. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
A képviselő-testületi határozat a Veszprémi Tankerületi Központ részére 

megküldésre került. 
 
 
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. december 6. 
 
 
 
   Dobó Zoltán   
   polgármester 
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