
      

1. NAPIREND                 Ügyiratszám:   1/164-12 /2019.       

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2019. december 20-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:  

     

2019. november 19. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda tagintézményeinek bejárásán 

vettem részt. 

2019. november 19. Szent Erzsébet Óvoda védőszent ünnepségén vettem részt. 

2019. november 20. Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati 

Szövetsége konferenciáját nyitottam meg a Hotel Pelionban.  

2019. november 20. Szöcske Gála című rendezvényen vettem részt a Csermák József 

Rendezvénycsarnokban.  

2019. november 21. Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület közgyűlésén vettem 

részt az Artemis Vadászházban.  

2019. november 22. DIEGO üzlet megnyitó ünnepségén vettem részt a volt Kinizsi 

laktanyában. 

2019. november 22. Kasza Tamással folytattam megbeszélést. 

2019. november 22. 
Bartha Józsefnével, a Tapolca Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökével folytattam megbeszélést. 

2019. november 23. 
Ruppert István orgonaművész Cecília-napi orgonakoncertjén 

vettem részt a Nagyboldogasszony Római Katolikus 

Templomban. 

2019. november 23. 
A Batsányi Táncegyüttes „Dunán innen, Tiszán túl” című 

műsorán vettem részt a VOKE-ban. 
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2019. november 25. Cséri Ritával, a Tapolcai Vívóklub képviselőjével folytattam 

megbeszélést a vívóterem pályázatával kapcsolatban.  

2019. november 25. Időskorúak Tanácsadó Testülete ülésén vettem részt. 

2019. november 26. Trianon emlékerdő átadó ünnepségén voltam jelen a Viszló 

parkban. 

2019. november 26. Kiállítás megnyitón vettem részt a Városi Múzeumban. 

2019. november 30. András napi bormustrán vettem részt a Csobánc Művelődési 

Házban. 

2019. november 30. Tapolcai labdarúgó játékvezetők évzáró bálján vettem részt a 

Tóparti Étteremben. 

2019. november 30. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János 

Tagintézménye szülői munkaszervezete által szervezett bálon 

vettem részt a Hotel Pelionban. 

2019. december 1. Adventi Várakozás című programsorozat első rendezvényét 

nyitottam meg a Fő téren. 

2019. december 2. EFOP pályázattal kapcsolatos megbeszélésen voltam jelen a 

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti 

tanácstermében. 

2019. december 4. A Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete 

Tapolcai Kistérségi Csoportja karácsonyi ünnepségén vettem 

részt az udvari tanácsteremben. 

2019. december 4. Déri Valériával folytattam megbeszélést naperőműpark 

létesítése ügyében. 

2019. december 7. Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Tapolcai 

Szervezete és a Tapolca és Környéke Bányászati 

Hagyományápoló Egyesület  által Szent Borbála, a bányászok 

védőszentje tiszteletére rendezett szakestélyen vettem részt. 

2019. december 8. Szent Borbála napi ünnepi szentmisén vettem részt a 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban. 

2019. december 10. A Közösen Tapolcáért Helyi Közösség Konzorciumi ülésén 

voltam jelen. 

2019. december 10. A Közösen Tapolcáért Helyi Közösség Vezetőségi ülésén 

vettem részt. 

2019. december 10. Bándi Andrással folytattam megbeszélést. 

2019. december 10. Dányi Bélával, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság dandártábornokával és Kazinczy Zoltán közös 

képviselővel folytattam megbeszélést a Hősök tere 9. számú 

társasház területén lévő adótorony lebontásával kapcsolatban. 



 3 

  

 

Puskás Ákos alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  

    

2019. november 21. Országos Tourinform Találkozón vettem részt Budapesten. 

2019. november 22. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-

kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsülésén vettem részt 

Veszprémben. 

2019. november 23. Pelion kupa sakkversenyt nyitottam meg a Hotel Pelionban. 

2019. november 23. Ruppert István orgonaművész Cecília-napi orgonakoncertjén 

vettem részt a Nagyboldogasszony Római Katolikus 

Templomban. 

2019. november 23. A Batsányi Táncegyüttes „Dunán innen, Tiszán túl” című 

műsorán vettem részt a VOKE-ban. 

2019. november 25. Fogadóórát tartottam. 

2019. november 26. Giro Hungary 2020 projekt találkozón vettem részt 

Veszprémben. 

2019. november 26. Kiállítás megnyitón vettem részt a Városi Múzeumban. 

2019. november 30. XIV. Magyar Mihály Emléktornán vettem részt a Csermák 

József Rendezvénycsarnokban. 

2019. november 30. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János 

Tagintézménye szülői munkaszervezete által szervezett bálon 

vettem részt a Hotel Pelionban. 

2019. december 1. Adventi Várakozás című programsorozat első rendezvényén 

vettem részt a Fő téren. 

2019. december 2. EFOP pályázattal kapcsolatos megbeszélésen voltam jelen a 

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti 

tanácstermében. 

2019. december 3. Honvédelmi igazgatási felkészítésen voltam jelen 

Veszprémben. 

2019. december 4. Varga Károlynéval folytattam megbeszélést. 

2019. december 4. A Wifi4EU pályázattal kapcsolatban folytattam egyeztetést. 

2019. december 4. Tapolca Városi Sportegyesület, TIAC és Tapolca Város 

Önkormányzata által szervezett TAO tájékoztatón vettem részt 

a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban. 

2019. december 6. A Balaton Fejlesztési Tanács ülésén vettem részt Siófokon. 

2019. december 9. Bakony és Balaton Térségi, Turisztikai Nonprofit Kft 
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taggyűlésén vettem részt Veszprémben. 

2019. december 10. A Közösen Tapolcáért Helyi Közösség Konzorciumi ülésén 

voltam jelen. 

2019. december 10. A Közösen Tapolcáért Helyi Közösség Vezetőségi ülésén 

vettem részt. 

2019. december 10. Közösen Tapolcáért Helyi Közösség helyi pályázati felhívások 

tájékoztató fórumán vettem részt. 

 

 

Pass Sándor alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  

    

2019. november 20. Winkler Miksával, a MAZSIHISZ képviselőjével és Varga 

Károlynéval tartottunk bejárást a zsidó temetőben.  

2019. november 22. A Musical Színpad „Én és a kisöcsém” című előadásán vettem 

részt a Tamási Áron Művelődési Központban.  

2019. november 26. Kiállítás megnyitón vettem részt a Városi Múzeumban. 

2019. november 28. TAO pályázatokkal kapcsolatos megbeszélésen vettem részt 

Takács Gábor képviselővel, Garai Péterrel és Garai Zoltánnal a 

Városi Sporttelepen. 

2019. november 30. András napi bormustrán vettem részt a Csobánc Művelődési 

Házban. 

2019. december 1. Adventi várakozás programsorozat első rendezvényén vettem 

részt a Fő téren. 

2019. december 4. Nagy Krisztiánnal volt honvédségi ingatlan közmű-ellátásával 

kapcsolatban folytattam tárgyalást. 

2019. december 6. Horváth Ferenccel folytattam megbeszélést a 2020. évi zenei 

programok tervezésével kapcsolatban. 

2019. december 8. Bálint Andor atyát köszöntöttem 95. születésnapja alkalmából a 

temetői kápolnában. 

2019. december 10. Havasi Gáborral, a VOKE intézményvezetőjével folytattam 

megbeszélést a működtetéssel kapcsolatban. 

 

 

4/2019. (I. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

kinyilvánítja azon szándékát, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a Reperál Kft. által a 

Tapolca, 1875/1. hrsz-ú ingatlanon megvalósítani tervezett társasház elrendezési vázrajzán 

E02, E03 és E04 megjelöléssel szereplő három lakást a Reperál Kft-től meg kívánja vásárolni. 

A Polgármester által előzetesen lefolytatott tárgyalások eredményeként az E02 számú, 41,56 

m2 alapterületű lakást 11.221.200,- Ft, azaz tizenegymillió-kettőszázhuszonegyezer-

kettőszáz, az E03 számú, 51.65 m2 alapterületű lakást 13.945.500,- Ft, azaz tizenhárommillió-
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kilencszáznegyvenötezer-ötszáz, az E04 számú, 47, 94 m2 nagyságú lakást pedig 

12.943.800,- Ft, azaz tizenkettőmillió-kilencszáznegyvenháromezer-nyolcszáz forintért, a 

három lakást mindösszesen 38.110.500,- Ft-ért, azaz harmincnyolcmillió-száztízezer-ötszáz 

forintért kívánja megvenni.  

A három lakás megvásárlásához szükséges 1.990.500,- Ft, azaz egymillió-

kilencszázkilencvenezer-ötszáz forint összegű önerőt a 2019. évi költségvetéséből biztosítja, 

az önerő kifizetését költségvetésében megtervezi. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

határozati javaslatban írt három lakás vásárlása tárgyában a szerződést aláírja. Határidő: 2019. 

december 31. Felelős: polgármester 

 

Az adásvételi szerződés 2019. április 29. napján aláírásra került. A jogügylet teljesítése a 

határozatban foglaltaknak megfelelően lezajlott. 

 

 

26/2019. (II. 14.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Dobó Zoltán Tapolca Város Polgármestere 2019. évi szabadságának ütemezését az alábbiak 

szerint jóváhagyja:  

 

Január --- 0 nap 

Február 1., 7-8., 12.,15.,19., 21-22., 

25-26. 

10 nap 

Március 1., 5-8., 12-14., 21-22., 25., 

28-29. 

13 nap 

Április 5., 12., 15., 23. 4 nap 

Május 2-3., 10., 27-28. 5 nap 

Június 6-7., 13-14., 28. 5 nap 

Július 11-12., 22-26., 29-31. 10 nap 

Augusztus 1-2., 8-10., 21-23., 8 nap 

Szeptember --- 0 nap 

Október --- 0 nap 

November --- 0 nap 

December --- 0 nap 

ÖSSZESEN: 55 nap 

 

Határidő:  folyamatos Felelős: polgármester 

 

A polgármester szabadságának kiadása a lehetőség szerint megtörtént. 

 

 

52/2019. (IV. 05.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ellentételezési igényeként meghatározott 16.344.482 Ft 

összeg kiegyenlítését a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 

támogatására kiírt pályázati eljárásban való részvételhez köti azzal, hogy Tapolca Város 

Önkormányzata – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – a pályázaton esetlegesen 

elnyert támogatással nem fedezett ellentételezési igényt téríti meg. Határidő: pályázat 

elbírálása, illetve folyamatos Felelős: polgármester  

 



 6 

A pályázat elszámolása megtörtént, az ellentételezés kifizetésre került. Az Innovációs és 

Technológiai Minisztériumtól 2.263.000.- Ft támogatást kaptunk két részletben, melyek 

továbbutalásra kerültek a  Tapolcai Városgazdálkodási Kft részére 2019. november 18-án 

és 2019. december 5-én. A támogatással nem fedezett ellentételezési igény, 14.081.482., Ft 

szintén átutalása került 2019. december 5-én a Kft részére. 

 

 

77/2019. (V.3.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

alapítványok 2019. 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. 

 

 

97/2019. (VI. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyetért a Tapolca, 4507/60 helyrajzi számú ingatlan megosztásával, de a megosztással 

létrehozni kívánt 4507/61 és 4507/62 hrsz-ú ingatlanokat később fogja értékesíteni, tekintettel 

arra, hogy a volt déli laktanya közművesítése folyamatban van. Felkéri a jegyzőt, hogy a 

Tapolca, 4507/60. helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan megosztásával létrejövő 

Tapolca, 4507/61 hrsz-ú és 4507/62. hrsz-ú ingatlanok ingatlan-nyilvántartási bejegyzését 

követően az új ingatlanokat az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól 

szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet vonatkozó mellékleteiben tüntesse fel. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a déli laktanya közművesítésének befejezését követően – 

az érdeklődők részéről fenntartott vételi szándék esetén – készíttesse el Tapolca, 4507/61. 

hrsz-ú ingatlan szakértői értékbecslését, és készítsen előterjesztést az ingatlan közművesítés 

utáni értékesítéséről. Határidő: a telekmegosztással létrejövő ingatlanok ingatlan-

nyilvántartási bejegyzése, lletve a déli laktanya területén található ingatlanok 

közművesítésének befejezése Felelős: jegyző, illetve polgármester 

 

A 4507/60 hrsz-ú ingatlan megosztása 2019. június 19-én megtörtént, kialakításra került a  

4507/61 és a 4507/62 hrsz. A változásnak az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendelet mellékletében, valamint az ingatlanvagyon 

kataszterbe történő átvezetése céljából a földhivatali határozat és változási vázrajz 1-1 

példánya átadásra került 2019. december 10-én az illetékes kolléganők részére. 

A déli laktanya közművesítése során a 4507/61 hrsz-ú ingatlanon a villamos áram 

csatlakozás kiépítésre került, azonban a  mögötte elhelyezkedő 4507/62 hrsz-ra nem, melyet 

még pótolni kell. Ha a közművesítés befejezésre kerül, és a vételi szándék is fenntartott, a 

4507/61 hrsz-ú ingatlanra szakértői értékbecslést kérünk be és előterjesztést készítünk az 

értékesítés céljából. 

 

 

116/2019. (VI. 28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Tapolca Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját ötéves, 2019-2024. közötti időtartamra 

elfogadja azzal, hogy a dokumentumot kétévente felül kell vizsgálni. A Tapolca Város 

Önkormányzata által fenntartott intézmények számára feladatul adja, a nem önkormányzati 

fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során kéri, hogy a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák. Felkéri a polgármestert, 

hogy a Helyi Esélyegyenlőség Program megvalósítását az önkormányzati fenntartású 

intézmények tekintetében a dokumentum teljes időtartama alatt kísérje figyelemmel, szükség 
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esetén tegyen intézkedéseket az abban foglaltak megvalósítása érdekében. Határidő: 2024. 

december 31. Felelős: polgármester 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltakat az önkormányzati fenntartású 

intézmények tudomásul vették, az abban foglaltak megvalósulása folyamatban van. 

 

 

136/2019. (IX.27.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

2020. évi költségvetése terhére „A” és „B” típus összesen 3.000.000-Ft keretösszeg erejéig 

kötelezettséget vállal a pályázatok fedezetére. Felelős: polgármester Határidő:  a 2020. évi 

költségvetés elkészítésének határideje 

 

Az összeg a 2020. évi költségvetés tervezetébe beépítésre került. 

 

 

145/2019. (IX.27.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Tapolca, 6208. hrsz-ú közterület (út) elnevezéséről döntést kíván hozni. A közterület 

elnevezéséről szóló döntését a változással érintett lakosság, azaz Tapolca város területén 

állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek, és Tapolca város közigazgatási 

területén ingatlannal, székhellyel, vagy telephellyel rendelkező jogi személyek véleményét 

figyelembe véve, majd a beérkezett javaslatok megismerését követően fogja meghozni. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a döntés előkészítésével kapcsolatos intézkedések 

megtételére. Határidő: a hirdetmény közzététele tekintetében azonnal, egyébként folyamatos 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

A közterület  elnevezésével kapcsolatos eljárás eredményeként a Képviselő-testület a 

190/2018. (XI.29.) határozatával döntött az út elnevezéséről. A közterület elnevezésének 

rögzítése folyamatban van.  

 

 

149/2019. (X.22.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

polgármester illetményéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi és megállapítja, hogy Dobó 

Zoltán polgármester illetménye, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71. § (2) és (4) bekezdése alapján, 2019. október 14. napjától 698.000 

Ft/hó.  

Az idegennyelv-tudási pótlék mértéke:  

- angol alapfokú nyelvvizsga esetén (az illetményalap 15 %-a): 5.798 Ft/hó. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester illetményének rendszeres havi kifizetéséről 

gondoskodjék. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 

 

A polgármester kinevezése a határozatban foglaltaknak megfelelően elkészítésre és 

aláírásra került. 

 

 

150/2019. (X.22.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

polgármester költségtérítéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi és megállapítja, hogy 

Dobó Zoltán polgármester 2019. október 14. napjától, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján, 

illetményének 15 %-ának megfelelő összegű, 104.700 Ft költségtérítésre jogosult. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester költségtérítésének rendszeres havi kifizetéséről 

gondoskodjék. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 
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A polgármester kinevezése a határozatban foglaltaknak megfelelően elkészítésre és 

aláírásra került. 

 

 

158/2019. (X.22.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Puskás Ákos  főállású alpolgármester illetményét, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján, 2019. október 22. napjától a 

főállású polgármester illetményének 90 %-ában, azaz 628.200,- Ft/hó  összegben állapítja 

meg. Az idegennyelv-tudási pótlék mértéke: 

- német középfokú C-típusú nyelvvizsga esetén (az illetményalap 60 %-a): 23.190 

Ft/hó.  

- Felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a főállású alpolgármester illetményének rendszeres 

havi kifizetéséről. 

Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 

 

Az alpolgármester kinevezése a határozatban foglaltaknak megfelelően elkészítésre és 

aláírásra került. 

 

 

159/2019. (X.22.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Puskás Ákos főállású alpolgármester részére járó költségtérítést, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján, 2019. 

október 22. napjától illetménye 15 %-ának megfelelő összegben, azaz 94.200,- Ft-ban 

állapítja meg. Felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a főállású alpolgármester költségtérítésének 

rendszeres havi kifizetéséről. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 

 

Az alpolgármester kinevezése a határozatban foglaltaknak megfelelően elkészítésre és 

aláírásra került. 

 

 

160/2019. (X.22.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 

Pass Sándor társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján,  2019. 

október 22. napjától a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90 %-ában, azaz 

314.000,- Forint/hó összegben állapítja meg. Felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a társadalmi 

megbízatású alpolgármester illetményének rendszeres havi kifizetéséről. Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző 

 

Az alpolgármester kinevezése a határozatban foglaltaknak megfelelően elkészítésre és 

aláírásra került. 

 

 

161/2019. (X.22.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 

Pass Sándor társadalmi megbízatású alpolgármester részére járó költségtérítést, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) 

bekezdése alapján, 2019. október 22. napjától tiszteletdíja 15 %-ának megfelelő összegben, 

azaz 47.100,- Forintban állapítja meg. Felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a társadalmi 

megbízatású alpolgármester költségtérítésének rendszeres havi kifizetéséről. Határidő: 

folyamatos Felelős: jegyző 

 

Az alpolgármester kinevezése a határozatban foglaltaknak megfelelően elkészítésre és 

aláírásra került. 
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168/2019. (X.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- testülete a 

fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetői feladatainak 

ellátására a 115/2019. (VI.28.) sz. határozata alapján lefolytatott pályázati eljárást 

eredménytelennek minősíti. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati felhívás 

ismételt közzétételéről, és gondoskodjon a pályázati eljárás szabályszerű lefolytatásáról. 

A pályázati felhívás tartalma: 

Munkáltató: Wass Albert Könyvtár és Múzeum 8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1. 

Betöltendő munkakör: könyvtáros/muzeológus (végzettség szerint) 

Beosztás megnevezése: intézményvezető (magasabb vezető) 

Megbízás időtartama: 5 év 

Megbízás kezdő napja: 2020. január 1. 

Megbízás megszűnésének időpontja: 2024. december 31. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok: Wass Albert 

Könyvtár és Múzeum magasabb vezetői feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és 

törvényes működtetése. 

Végzettség: 

a) könyvtárosi 

• szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy 

• nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint OKJ szerinti 

segédkönyvtáros szakképesítés és 

• végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat vagy 

b) múzeumi 

• mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász 

szakképzettség és 

• tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (államilag elismeret komplex típusú középfokú 

nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi 

teljesítéséről szóló igazolás) 

• a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat 

• kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység 

Feltételek: 

• cselekvőképesség, 

• büntetlen előélet, 

• magyar állampolgárság 

Magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A megbízását követő két éven belül az integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó 

államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzést kell elvégeznie és az 

azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást 

vissza kell vonni. 

Illetmény, juttatások: 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján. 

Magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 225%-a 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

• a pályázó szakmai önéletrajzát, 

• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját 

• az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát 
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• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 

• az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, 

annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül 

elvégzi 

• a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul 

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének eleget tesz 

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázatának nyilvános ülésen történő 

tárgyalásához 

A benyújtás határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 

internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 nap. 

A benyújtás formája, helye, címzettje: A pályázatot írásban Tapolca Város Polgármesteréhez 

kell benyújtani. (8300 Tapolca, Hősök tere 15.)  A borítékra kérjük ráírni: ”Wass Albert 

Könyvtár és Múzeum intézményvezető pályázat” 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati 

kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás 

alá.  

Határidő: azonnal, illetve a pályázati eljárás lefolytatása tekintetében a pályázati felhívásban 

megadott határidőt követő 30 napon belül  

Felelős: polgármester 

 

A pályázat a határozatban foglaltaknak megfelelően kiírásra került. A pályázatok 

benyújtására nyitva álló határidő november 30. napjával lezárult. 

 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni, és a határozati 

javaslatokat 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, 2019. december 12. 

 

 

 

 

   Dobó Zoltán   

   polgármester 


