
 
1. NAPIREND                 Ügyiratszám:    1/117-10 /2022.       
 
 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2022. szeptember 30-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:  
    

2022. június 17. 
Dr. Bozsár Kinga neuroradiológus szakorvost fogadtam a 
Tapolcán megrendezésre kerülő országos radiológiai 
konferenciával kapcsolatban. 

2022. június 17. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola 
Székhelyintézményének évzáró ünnepségén vettem részt.   

2022. június 18. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy és 
Batsányi tagintézményei évzáró ünnepségén vettem részt.  

2022. június 18. A Tapolcai Musical Színpad éves gálaműsorát tekintettem meg 
a Tamási Áron Művelődési Központban. 

2022. június 21. 
Csonka Nándor atyával egyeztettem a régi temetőben történő 
aszfaltozással, illetve az augusztus 20-i szeretetvendégséggel 
kapcsolatban. 

2022. június 21. 
Németh László díszpolgár temetésével kapcsolatos 
megbeszélésen voltam jelen a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2022. június 23. Az Olimpiai Reménységek Tornája sakkverseny megnyitóján 
vettem részt a Tamási Áron Művelődési Központban.  
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2022. június 24. Németh László Tapolca díszpolgára temetésén vettem részt az 
új temetőben.  

2022. június 25. 
A Vállalkozók Területi Ipartestülete szervezésében 
megrendezésre kerülő májusfa kitáncolás rendezvényen vettem 
részt.  

2022. június 25. A Tapolca Városi Sportegyesület Öregfiúk labdarúgó csapata 
családi napján vettem részt a Bauxit Sporttelepen. 

2022. június 25. 
Az Olimpiai Reménységek Tornája sakkverseny 
eredményhirdetésén vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2022. június 27. Dr. Udvardy György érsek úrral folytattam megbeszélést az 
óvodai és a hozzá kapcsolódó beruházásokkal kapcsolatban. 

2022. június 29. A CLLD Közösen Tapolcáért projekt Helyi Bíráló Bizottsági 
ülésén vettem részt. 

2022. június 29. Dr. Navracsics Tibor miniszter úrral folytattam megbeszélést. 

2022. június 29. A Semmelweis napi ünnepségen vettem részt a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 

2022. július 1. A Sárganyúl fesztivál rendezvényt nyitottam meg a Diszeli 
Kúriában. 

2022. július 4. Veszprém Megyei Szakképzési Centrum Gönczy Pál 
Szakképző Iskola átadás-átvételén voltam jelen. 

2022. július 5. Szépkorút köszöntöttem. 

2022. július 5. Az Időskorúak Tanácsadó Testülete ülésén vettem részt. 

2022. július 7. Az Ablakaink c. kiállítást nyitottam meg a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 

2022. július 7. A Kazinczy tér 3. Társasház közgyűlésén vettem részt. 

2022. július 8. Köztisztviselői nap rendezvényen vettem részt. 

2022. július 9. A Tapolcai Repülőegyesület nyílt napján voltam jelen. 

2022. július 11. A 77-es főút fejlesztésével kapcsolatban folytattam 
megbeszélést Hantos Gyula tervezővel. 

2022. július 11. VEB2023 EKF ünnepi programtervével, városunkat érintő 
programelemekkel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt. 

2022. július 12. 
Varga Károlynét fogadtam a Ráday Mihály Város- és 
Faluvédők Szövetsége (Hungária Nostra) országos találkozója 
és szakmai konferenciájával kapcsolatban. 
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2022. július 12. A Tapolcai ÖTE rendezvényén vettem részt az Artemisz 
Vendégház és Étteremben. 

2022. július 14. Helyszíni szemlén vettem részt a Ley József utcai Malom-tavi 
Vendégházban. 

2022. július 15. 
A Ráday Mihály Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungária 
Nostra) országos találkozóján és szakmai konferenciáján 
voltam jelen. 

2022. július 17. Nagy Károly atya aranymiséjén vettem részt a 
Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban. 

2022. július 21. Tölgyes Andrást, a Quescus Kft. képviselőjét fogadtam.  

2022. július 23. Szépkorút köszöntöttem. 

2022. július 24. 
A Csermák József olimpiai bajnoki címének 70 éves 
évfordulója alkalmából rendezett Csermák Nap programjain 
vettem részt.  

2022. július 29. Szabó Sándor elnökségi tagot és Hanzmann Lászlót fogadtam 
a TIAC VSE helyzetével kapcsolatban. 

2022. augusztus 1. A VOLÁNBUSZ Zrt. képviselőivel egyeztettem a 
buszpályaudvar árnyékosítási lehetőségeivel kapcsolatban. 

2022. augusztus 2. 

Varjas Judit művésznővel, Pass Sándor és Puskás Ákos 
alpolgármesterekkel, valamint Bakos Gáborné irodavezető 
asszonnyal egyeztettünk a tapolcai halas lépcső újrafestésével 
kapcsolatban. 

2022. augusztus 4. Steigerwald Tibort, az NHSZ Csobánc Kft. és az NHSZ 
Tapolca Nonprofit Kft. ügyvezetőjét fogadtam.  

2022. augusztus 5. Patonai Szilviát, a Nagyboldogasszony Római Katolikus 
Általános Iskola új intézményvezetőjét fogadtam. 

2022. augusztus 6. 
Dr. Navracsics Tibor miniszter úrral folytattam megbeszélést 
állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatban.  

2022. augusztus 8. A 77-es főút fejlesztésével kapcsolatos helyszíni bejáráson 
vettem részt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselőivel. 

2022. augusztus 9-13. Canakkale-ban megrendezett Troia Fesztivál programjain, 
valamint a Tapolca Park átadó ünnepségen vettem részt. 

2022. augusztus 15. 
A képviselő-testület tagjaival, Gyarmati Tamás főépítésszel, 
valamint Makai László ügyvezetővel tartott megbeszélésen 
vettem rész a haraszton tervezett naperőműpark ügyében. 

2022. augusztus 16. Az EFOP pályázat előrehaladásával kapcsolatban folytattam 
megbeszélést a pályázatban dolgozó kollégákkal. 
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2022. augusztus 17. 
Dobján Krisztián vezető edzővel, valamint Puskás Ákos és 
Pass Sándor alpolgármesterekkel folytattam megbeszélést a 
TIAC VSE helyzetével kapcsolatban. 

2022. augusztus 17. A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét rendezvényt nyitottam 
meg. 

2022. augusztus 17-21. A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét rendezvény programjain 
vettem részt. 

2022. augusztus 23. 
A Csapadékvízhálózat rekonstrukciója pályázattal kapcsolatos 
egyeztetésen vettem részt a képviselő társaimmal, valamint a 
külső bizottsági tagokkal. 

2022. augusztus 23. 

A Veszprém Megyei Balesetmegelőzési Bizottság és az 
Alföldi Tej Kft. együttműködésében, az ORFK-Országos 
Balesetmegelőzési Bizottság támogatásával indult 
közlekedésbiztonsági kampánnyal kapcsolatos 
sajtótájékoztatón vettem részt a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácstermében. 

2022. augusztus 23. Rédli Károllyal, a Tapolca Kft. ügyvezetőjével folytattam 
megbeszélést gázbeszerzés ügyében. 

2022. augusztus 30. 
Mezőssy Tamás igazgatóval, Mezőssy Zoltán vállalkozóval 
egyeztettem a Tamási Áron Művelődési Központban található 
helyiségbérlettel kapcsolatban. 

2022. augusztus 30. Úszóbizonyítványok kiosztásán vettem részt a Tapolcai 
Termálstrandon. 

2022. augusztus 30. A TIAC VSE helyzetével kapcsolatos tájékoztatót tartottam a 
Bauxit Sporttelepen. 

2022. augusztus 31. Az EFOP pályázat előrehaladásával kapcsolatos tájékoztatón 
vettem részt. 

2022. augusztus 31. 
dr. Havasi József ügyvéd úrral, Tölgyes András 
könyvvizsgálóval, valamint a képviselő társaimmal folytattam 
megbeszélést a Biofuna Kft. értékbecslése ügyében. 

2022. augusztus 31. Szabó Sándor elnökségi tagot fogadtam a TIAC VSE ügyében. 

2022. szeptember 1. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola évnyitó ünnepségein 
vettem részt. 

2022. szeptember 1. 
A marhajó gulyásparti rendezvényen vettem részt az 
Egységben Tapolczáért Egyesület és a Tapolcai Nőklub 
szervezésében. 

2022. szeptember 1. A KEIOK Kft. ügyvezetőjével folytattam megbeszélést az 
EFOP pályázat képzéseinek megvalósításával kapcsolatban. 
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2022. szeptember 3. Az Ács János Emlékversenyt nyitottam meg a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 

2022. szeptember 4. Az Ács János Emlékverseny eredményhirdetésén voltam jelen 
a Tamási Áron Művelődési Központban. 

2022. szeptember 5. Horváth András tű. alezredessel egyeztettem naperőműpark 
létesítése ügyében. 

2022. szeptember 5. 
A Fenyves utcai lakosok képviselőjét, Molnár Zoltánt 
fogadtam Gyarmati Tamás főépítésszel a haraszton tervezett 
naperőműparkkal kapcsolatos kérdései ügyében. 

2022. szeptember 6. 
Papp Attila vállalkozót fogadtam a régi vasbolt felújításával, 
valamint az ott lévő kukakonténerek áthelyezésével 
kapcsolatban. 

2022. szeptember 6. A TIAC VSE helyzetével kapcsolatos megbeszélésen voltam 
jelen a Tópart Bisztróban. 

2022. szeptember 7. 
Kálmán Bélát, a Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete elnökét fogadtam 
rendezvénnyel kapcsolatban. 

2022. szeptember 7. Csonka Nándor atyával folytattam megbeszélést a mindenki 
keresztje állítása ügyében. 

2022. szeptember 7. Energiaválsággal kapcsolatban egyeztettem az önkormányzati 
tulajdonú cégek vezetőivel, valamint az intézményvezetőkkel. 

2022. szeptember 8. 
 A Csobánc Művelődési Ház garanciális bejárásán vettem részt. 

2022. szeptember 8.  A Biofuna Kft. telephelybejárásán vettem részt a Képviselő-
testület tagjaival, valamint a külső bizottsági tagokkal. 

2022. szeptember 9. Kazinczy Zoltán közös képviselővel helyszíni szemlén vettem 
részt a Fő téren. 

2022. szeptember 9. Bányásznapi koszorúzáson és ünnepségen vettem részt a 
Tamási Áron Művelődési Központban. 

2022. szeptember 10. 
Holokauszt megemlékezésen vettem részt a Csányi utcában, 
valamint az azt követő üvegmozaik avató rendezvényen a 
zsidó temetőben. 

2022. szeptember 12. 

Orbán Tibor díszpolgár temetésével kapcsolatban egyeztettem 
a hozzátartozókkal, Csonka Nándor atyával, dr. Patai Attila az 
OMBKE tapolcai szervezete vezetőjével, valamint az érintett 
kollégákkal. 

2022. szeptember 12. A Vöröskő Kft. képviselőjét fogadtam a régi TAMOIL kút 
telkének a hasznosításával kapcsolatban. 
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2022. szeptember 12. A Kazinczy tér 3. sz. társasház közgyűlésén vettem részt. 

2022. szeptember 13. A Batsányi Táncegyüttes képviselőjét fogadtam Németh 
László néptáncverseny, találkozó rendezvénnyel kapcsolatban. 

2022. szeptember 13. A Biofuna Kft. telephelybejárásán vettem részt a megjelent 
képviselő társaimmal és külső bizottsági tagokkal. 

2022. szeptember 14. Az Idősek Világnapjára tervezett programmal kapcsolatos 
megbeszélésen vettem részt. 

2022. szeptember 15. Szépkorút köszöntöttem. 

2022. szeptember 15. A tóparti fahíd műszaki átadás-átvételén voltam jelen. 

2022. szeptember 15. Az Időskorúak Tanácsadó Testületi ülésén vettem részt. 

2022. szeptember 16. Büttnerné Bódi Ágnest fogadtam helyi vállalkozással 
kapcsolatban. 

2022. szeptember 16. Demény Zoltán tervezővel egyeztettem az Élhető Tapolca 
pályázat ügyében. 

2022. szeptember 16. Informális testületi tájékoztatón, egyeztetésen vettem részt. 

2022. szeptember 16. 
A „Virágos Tapolcáért- Tiszta udvar rendes ház” pályázat 
eredményhirdetésén vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2022. szeptember 16. Orbán Tibor Tapolca díszpolgára temetésén vettem részt az új 
temetőben. 

2022. szeptember 17. Szüreti felvonuláson voltam jelen Tapolca-Diszelben. 

2022. szeptember 19. 

A 77-es úttal párhuzamosan tervezett kerékpárút 
nyomvonalának tervezése, illetve a városi nyomvonal 
lehetséges szakaszának kijelöléséről szóló egyeztetésen  
vettem részt.  

2022. szeptember 20.        Nagy-Varga Izabellát, a Pedagógiai Szakszolgálat új vezetőjét 
fogadtam. 

2022. szeptember 20.        A haraszton tervezett naperőműparkkal kapcsolatos szakértői 
fórumon vettem részt a Tamási Áron Művelődési Központban. 

 
 
Puskás Ákos alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 

2022. június 17. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola 
Székhelyintézményének évzáró ünnepségén vettem részt.   

2022. június 18. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy és 
Batsányi tagintézményei évzáró ünnepségén vettem részt.  
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2022. június 18. TIAC VSE családi napján vettem részt. 

2022. június 18. A Tapolcai Musical Színpad éves gálaműsorát tekintettem meg 
a Tamási Áron Művelődési Központban. 

2022. június 21. 
Csonka Nándor atyával egyeztettem a régi temetőben történő 
aszfaltozással, illetve az augusztus 20-i szeretetvendégséggel 
kapcsolatban. 

2022. június 21. 
Németh László díszpolgár temetésével kapcsolatos 
megbeszélésen voltam jelen a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2022. június 23. Az Olimpiai Reménységek Tornája sakkverseny megnyitóján 
vettem részt a Tamási Áron Művelődési Központban.  

2022. június 24. Németh László Tapolca díszpolgára temetésén vettem részt az 
új temetőben.  

2022. június 25. A Tapolca Városi Sportegyesület Öregfiúk labdarúgó csapata 
családi napján vettem részt a Bauxit Sporttelepen. 

2022. június 25. 
Az Olimpiai Reménységek Tornája sakkverseny 
eredményhirdetésén vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2022. június 27. Múzeumok éjszakája rendezvényen vettem részt. 

2022. június 29. A CLLD Közösen Tapolcáért projekt Helyi Bíráló Bizottsági 
ülésén vettem részt. 

2022. június 29. A Semmelweis napi ünnepségen vettem részt a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 

2022. július 1. Bűnmegelőzési pont kialakításával kapcsolatos megnyitón 
vettem részt a Tourinform Irodában. 

2022. július 4. Veszprém Megyei Szakképzési Centrum Gönczy Pál 
Szakképző Iskola átadás-átvételén voltam jelen. 

2022. július 7. A Kazinczy tér 3. Társasház közgyűlésén vettem részt. 

2022. július 8. Köztisztviselői nap rendezvényen vettem részt. 

2022. július 9. A Tapolcai Repülőegyesület nyílt napján voltam jelen. 

2022. július 11. A 77-es főút fejlesztésével kapcsolatban folytattam 
megbeszélést Hantos Gyula tervezővel. 

2022. július 11. VEB2023 EKF ünnepi programtervével, városunkat érintő 
programelemekkel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt. 

2022. július 14. Helyszíni szemlén vettem részt a Ley József utcai Malom-tavi 
Vendégházban. 
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2022. július 19. CLLD pályázatokkal kapcsolatos egyeztetésen vettem részt a 
Magyar Államkincstárban.  

2022. július 19. Bakony és Balaton TDM közgyűlésen vettem részt.  

2022. július 21. TOP Plusz pályázati felhívások kapcsán rendezett ülésen 
vettem részt Veszprémben.  

2022. július 23. Tapolcai Vívóklub családi rendezvényén vettem részt. 

2022. július 24. 
A Csermák József olimpiai bajnoki címének 70 éves 
évfordulója alkalmából rendezett Csermák Nap programjain 
vettem részt.  

2022. július 29. Szabó Sándor elnökségi tagot és Hanzmann Lászlót fogadtam 
a TIAC VSE helyzetével kapcsolatban. 

2022. július 30. Strandok éjszakája című rendezvényen vettem részt a Tapolcai 
Termálstrandon.  

2022. augusztus 1. A VOLÁNBUSZ Zrt. képviselőivel egyeztettem a 
buszpályaudvar árnyékosítási lehetőségeivel kapcsolatban. 

2022. augusztus 2. 

Varjas Judit művésznővel, Dobó Zoltán polgármesterrel, Pass 
Sándor alpolgármesterrel, valamint Bakos Gáborné 
irodavezető asszonnyal egyeztettünk a tapolcai halas lépcső 
újrafestésével kapcsolatban. 

2022. augusztus 8. A 77-es főút fejlesztésével kapcsolatos helyszíni bejáráson 
vettem részt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselőivel. 

2022. augusztus 10. 
Nacsa Ferenccel, a Tapolcai Honvéd Bajtársi Egyesület 
elnökével egyeztettem az Országos Kis Bajtársak találkozóval 
kapcsolatban. 

2022. augusztus 12. Kazinczy tér 3. társasházi közgyűlésen vettem részt.  

2022. augusztus 15. 
A képviselő-testület tagjaival, Gyarmati Tamás főépítésszel, 
valamint Makai László ügyvezetővel tartott megbeszélésen 
vettem rész a haraszton tervezett naperőműpark ügyében. 

2022. augusztus 16. Az EFOP pályázat előrehaladásával kapcsolatban folytattam 
megbeszélést a pályázatban dolgozó kollégákkal. 

2022. augusztus 17. 
Dobján Krisztián vezető edzővel, valamint Dobó Zoltán 
polgármesterrel és Pass Sándor alpolgármesterekkel folytattam 
megbeszélést a TIAC VSE helyzetével kapcsolatban. 

2022. augusztus 17. A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét rendezvény megnyitó 
ünnepségén vettem részt. 

2022. augusztus 17-21. A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét rendezvény programjain 
vettem részt. 



 9 

2022. augusztus 30. 
Mezőssy Tamás igazgatóval, Mezőssy Zoltán vállalkozóval 
egyeztettem a Tamási Áron Művelődési Központban található 
helyiségbérlettel kapcsolatban. 

2022. augusztus 30. Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Intézmény Tanács 
ülésén vettem részt.  

2022. augusztus 30. A TIAC VSE helyzetével kapcsolatos tájékoztatón vettem 
részt a Bauxit Sporttelepen. 

2022. augusztus 31. Az EFOP pályázat előrehaladásával kapcsolatos tájékoztatón 
vettem részt. 

2022. augusztus 31. 
dr. Havasi József ügyvéd úrral, Tölgyes András 
könyvvizsgálóval, valamint a képviselő társaimmal folytattam 
megbeszélést a Biofuna Kft. értékbecslése ügyében. 

2022. szeptember 1. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola évnyitó ünnepségein 
vettem részt. 

2022. szeptember 1. A KEIOK Kft. ügyvezetőjével folytattam megbeszélést az 
EFOP pályázat képzéseinek megvalósításával kapcsolatban. 

2022. szeptember 3. Az Ács János Emlékverseny megnyitóján vettem részt a 
Tamási Áron Művelődési Központban. 

2022. szeptember 4. Az Ács János Emlékverseny eredményhirdetésén voltam jelen 
a Tamási Áron Művelődési Központban. 

2022. szeptember 6. A TIAC VSE helyzetével kapcsolatos megbeszélésen voltam 
jelen a Tópart Bisztróban. 

2022. szeptember 7. Csonka Nándor atyával folytattam megbeszélést a mindenki 
keresztje állítása ügyében. 

2022. szeptember 7. Energiaválsággal kapcsolatban egyeztettem az önkormányzati 
tulajdonú cégek vezetőivel, valamint az intézményvezetőkkel. 

2022. szeptember 8-11. 
 

Testvértelepülési látogatáson vettem részt Finnországban, 
Lempäälä-ben.  

2022. szeptember 12. 

Orbán Tibor díszpolgár temetésével kapcsolatban egyeztettem 
a hozzátartozókkal, Csonka Nándor atyával, dr. Patai Attila az 
OMBKE tapolcai szervezete vezetőjével, valamint az érintett 
kollégákkal. 

2022. szeptember 12. A Vöröskő Kft. képviselőjét fogadtam a régi TAMOIL kút 
telkének a hasznosításával kapcsolatban. 

2022. szeptember 12. A Kazinczy tér 3. sz. társasház közgyűlésén vettem részt. 

2022. szeptember 13. A Batsányi Táncegyüttes képviselőjét fogadtam Németh 
László néptáncverseny, találkozó rendezvénnyel kapcsolatban. 
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2022. szeptember 13. A Biofuna Kft. telephelybejárásán vettem részt a megjelent 
képviselő társaimmal és külső bizottsági tagokkal. 

2022. szeptember 14. Az Idősek Világnapjára tervezett programmal kapcsolatos 
megbeszélésen vettem részt. 

2022. szeptember 15. A tóparti fahíd műszaki átadás-átvételén voltam jelen. 

2022. szeptember 16. Demény Zoltán tervezővel egyeztettem az Élhető Tapolca 
pályázat ügyében. 

2022. szeptember 16. Informális képviselő-testületi tájékoztatón, egyeztetésen 
vettem részt. 

2022. szeptember 16. 
A „Virágos Tapolcáért - Tiszta udvar rendes ház” pályázat 
eredményhirdetésén vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2022. szeptember 16. Orbán Tibor Tapolca díszpolgára temetésén vettem részt az új 
temetőben. 

2022. szeptember 19. 

A 77-es úttal párhuzamosan tervezett kerékpárút 
nyomvonalának tervezése, illetve a városi nyomvonal 
lehetséges szakaszának kijelöléséről szóló egyeztetésen  
vettem részt.  

2022. szeptember 19. „Bounceback” konferencián vettem részt Veszprémben.  

2022. szeptember 20.        A haraszton tervezett naperőműparkkal kapcsolatos szakértői 
fórumon vettem részt a Tamási Áron Művelődési Központban. 

2022.  szeptember 21. 
EFOP pályázattal kapcsolatos egyeztetésen vettem részt dr. 
Nemcsók Dénes államtitkár úrral, Dobó Zoltán polgármester 
úrral és Parapatics Tamással. 

 
 
Pass Sándor alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 

2022. június 17. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola 
Székhelyintézményének évzáró ünnepségén vettem részt.   

2022. június 18. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy és 
Batsányi tagintézményei évzáró ünnepségén vettem részt.  

2022. június 21. 
Csonka Nándor atyával egyeztettem a régi temetőben történő 
aszfaltozással, illetve az augusztus 20-i szeretetvendégséggel 
kapcsolatban. 

2022. június 21. 
Németh László díszpolgár temetésével kapcsolatos 
megbeszélésen voltam jelen a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2022. június 24. Németh László Tapolca díszpolgára temetésén vettem részt az 
új temetőben.  
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2022. június 29. A Semmelweis napi ünnepségen vettem részt a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 

2022. július 5. Az Időskorúak Tanácsadó Testülete ülésén vettem részt. 

2022. július 7. Az Ablakaink c. kiállítás megnyitó ünnepségén vettem részt a 
Tamási Áron Művelődési Központban. 

2022. július 8. Köztisztviselői nap rendezvényen vettem részt. 

2022. július 11. A 77-es főút fejlesztésével kapcsolatban folytattam 
megbeszélést Hantos Gyula tervezővel. 

2022. július 17. Nagy Károly atya aranymiséjén vettem részt a 
Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban. 

2022. július 29. Szabó Sándor elnökségi tagot és Hanzmann Lászlót fogadtam 
a TIAC VSE helyzetével kapcsolatban. 

2022. augusztus 2. 

Varjas Judit művésznővel, Dobó Zoltán polgármesterrel, 
Puskás Ákos alpolgármesterrel, valamint Bakos Gáborné 
irodavezető asszonnyal egyeztettünk a tapolcai halas lépcső 
újrafestésével kapcsolatban. 

2022. augusztus 5-8. Zabola meghívásának eleget téve utaztam a testértelepülésre.  

2022. augusztus 8. A 77-es főút fejlesztésével kapcsolatos helyszíni bejáráson 
vettem részt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselőivel. 

2022. augusztus 17. 

Dobján Krisztián vezető edzővel, Dobó Zoltán 
polgármesterrel, valamint Puskás Ákos és alpolgármesterrel 
folytattam megbeszélést a TIAC VSE helyzetével 
kapcsolatban. 

2022. augusztus 17-21. A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét rendezvény programjain 
vettem részt. 

2022. augusztus 23. 
A Csapadékvízhálózat rekonstrukciója pályázattal kapcsolatos 
egyeztetésen vettem részt a képviselő társaimmal, valamint a 
külső bizottsági tagokkal. 

2022. augusztus 30. 
Mezőssy Tamás igazgatóval, Mezőssy Zoltán vállalkozóval 
egyeztettem a Tamási Áron Művelődési Központban található 
helyiségbérlettel kapcsolatban. 

2022. augusztus 30. A TIAC VSE helyzetével kapcsolatos tájékoztatón vettem 
részt a Bauxit Sporttelepen.  

2022. augusztus 31. 
dr. Havasi József ügyvéd úrral, Tölgyes András 
könyvvizsgálóval, valamint a képviselő társaimmal folytattam 
megbeszélést a Biofuna Kft. értékbecslése ügyében. 

2022. augusztus 31. Szabó Sándor elnökségi tagot fogadtam a TIAC VSE ügyében. 
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2022. szeptember 6. A TIAC VSE helyzetével kapcsolatos megbeszélésen voltam 
jelen a Tópart Bisztróban. 

2022. szeptember 7. Csonka Nándor atyával folytattam megbeszélést a mindenki 
keresztje állítása ügyében. 

2022. szeptember 7. Energiaválsággal kapcsolatban egyeztettem az önkormányzati 
tulajdonú cégek vezetőivel, valamint az intézményvezetőkkel. 

2022. szeptember 8. 
 A Csobánc Művelődési Ház garanciális bejárásán vettem részt. 

2022. szeptember 8.  A Biofuna Kft. telephelybejárásán vettem részt a Képviselő-
testület tagjaival, valamint a külső bizottsági tagokkal. 

2022. szeptember 12. 

Orbán Tibor díszpolgár temetésével kapcsolatban egyeztettem 
a hozzátartozókkal, Csonka Nándor atyával, dr. Patai Attila az 
OMBKE tapolcai szervezete vezetőjével, valamint az érintett 
kollégákkal. 

2022. szeptember 13. A Batsányi Táncegyüttes képviselőjét fogadtam Németh 
László néptáncverseny, találkozó rendezvénnyel kapcsolatban. 

2022. szeptember 13. A Biofuna Kft. telephelybejárásán vettem részt a megjelent 
képviselő társaimmal és külső bizottsági tagokkal. 

2022. szeptember 14. Az Idősek Világnapjára tervezett programmal kapcsolatos 
megbeszélésen vettem részt. 

2022. szeptember 15. A tóparti fahíd műszaki átadás-átvételén voltam jelen. 

2022. szeptember 15. Az Időskorúak Tanácsadó Testületi ülésén vettem részt. 

2022. szeptember 16. Informális testületi tájékoztatón, egyeztetésen vettem részt. 

2022. szeptember 16. Orbán Tibor Tapolca díszpolgára temetésén vettem részt az új 
temetőben. 

2022. szeptember 19. 

A 77-es úttal párhuzamosan tervezett kerékpárút 
nyomvonalának tervezése, illetve a városi nyomvonal 
lehetséges szakaszának kijelöléséről szóló egyeztetésen  
vettem részt.  

2022. szeptember 20.        A haraszton tervezett naperőműparkkal kapcsolatos szakértői 
fórumon vettem részt a Tamási Áron Művelődési Központban. 

 
 
196/2021. (XII. 17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját, a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti 
szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-ában foglaltakat figyelembe véve, 2022. 
január 1. - 2022. június 30. közötti időszakra, a 2021. évben megállapított bérleti díjakkal 
azonos összegben, az alábbiak szerint határozza meg: 
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      Ft/m2/év 
 
A Belvárosi Irodaházban alkalmazandó bérleti díj: 9.200.- Ft/m2/év 
A bérleti díjhoz kapcsolódó szolgáltatási díj: 13.000.- Ft/m2/év 
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében a felmerülő tényleges közös költséget a 
bérlő köteles megfizetni. Határidő: 2022. június 30. Felelős: polgármester 
 

A határozatban foglaltak szerint történt a bérleti díjak megfizetése. 
 
 
206/2021. (XII. 17.) 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 2020/2021-es nevelési év indításánál legfeljebb 20%-kal átléphető, 
továbbá függetlenül az indított csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során új gyermek 
átvétele, felvétele miatt indokolt. Határidő: 2022. szeptember 1. Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat az intézményvezető részére megküldésre került. 
 
 
38/2022. (II.18.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a Regionális 
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által közzétett TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE-1 
azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati 
felhívásra „Tapolcai önkormányzati intézmények energiahatékony felújítása” elnevezésű 
pályázat benyújtásával. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a pályázathoz 
kapcsolódó, szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére, aláírására. Határidő: 
2022. június 15. Felelős: polgármester 
 

A pályázat 2022. július 13-án benyújtásra került. A támogatási kérelem azonosítószáma: 
TOP PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033. 

 
 
104/2022. (VI. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. a fizikai dolgozói állományának 
béreit és járulékait 2022. július 1. napjától megemelje, rendezze, melyhez a szükséges 
7.988.460,- Ft, azaz Hétmillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-négyszázhatvan forint 
pénzeszközt átadja a gazdasági társaság részére működési célú támogatásként. A támogatást 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca város 2022. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) 

    Bérlemény- 
          csoport 
 
Díjövezet 

 
A 
 

 
B 
 

 
C 
 

I.  17.160.- 6.200,- 3.520,- 

II.  13.730.- 6.200,- 2.810,- 

III.  10.380.- 6.200,- 2.080,- 
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önkormányzati rendelet 7. melléklet Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7. 
Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása soron a 7. melléklet Felhalmozási célú 
támogatások államháztartáson kívülre 27. Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása 
(gépbeszerzés, új temető gondnokok lakás felújítás, gépjármű vásárlás) terhére 7.988.460,- Ft 
összegben biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések módosításának 
aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A támogatási szerződések módosítása, illetve a  
dolgozói állomány béremelése megtörtént. 

 
 
105/2022. (VI. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Tapolca, Alsó Malom-tó fahíd szerkezetének cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményes lefolytatása érdekében biztosítja az egyetlen érvényes ajánlatot benyújtó 
KRÁTERTEAM Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által megajánlott árnak 
megfelelő többletforrást, azaz kötelezettséget vállal a tárgyi közbeszerzési eljáráshoz 
biztosított bruttó 8 500 000,- Ft összegű anyagi fedezet bruttó 4 139 040,- Ft-tal történő 
megemelésére. A többletforrás fedezete a Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 
10. melléklet K513 jogcím I. Tartalékok/ 1 Általános tartalék előirányzat. Felhatalmazza 
Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

A fedezet megemelésre került, tárgyi közbeszerzési eljárás lezárult,  
a beruházás megvalósult. 

 
 
106/2022. (VI. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1 azonosító számú „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” pályázati felhívás keretében benyújtandó pályázat megvalósítási 
helyszíneinek és tartalmának módosításával egyetért, azt jóváhagyja, miszerint a Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum (Tapolca, Batsányi u. 1.) és a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Tapolca, 
Darányi I. u. 4.) épületén háztartási méretű napelemrendszer kerül kialakítására. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított megvalósítási helyszínekkel és tartalommal 
nyújtsa be a pályázatot. Határidő: 2022. július 15. Felelős: polgármester 
 

A pályázat 2022. július 13-án benyújtásra került. 
 
 
108/2022. (VI. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
autóbusz-pályaudvar fogadó épülete fedett közlekedővel történő bővítési beruházásának 
megvalósítása érdekében a Tapolca, 2774 hrsz-ú, „kivett autóbusz-pályaudvar” megnevezésű 
ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester  
 

Az eljárás folyamatban van, lakossági fórum szeptember 19-én került megtartásra, a 
jogszabályban rögzített 8 nap elteltével lehet a partnerségi egyeztetést lezárni és megküldeni 

az államigazgatási szerveknek véleményezésre.  
 
 
109/2022. (VI. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Tapolca város hatályos településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezi az 
autóbusz-pályaudvar fogadó épülete fedett közlekedővel történő bővítésének indokoltsága 
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miatt az érintett Tapolca, 2774 hrsz-ú ingatlan övezetét alkalmassá téve a beruházás 
megvalósításához. Felkéri és felhatalmazza a polgármestert, a településrendezési eszközök 
módosításával kapcsolatos egyeztetések lefolytatására. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester  
 

Az eljárás folyamatban van, lakossági fórum szeptember 19-én került megtartásra, a 
jogszabályban rögzített 8 nap elteltével lehet a partnerségi egyeztetést lezárni és megküldeni 

az államigazgatási szerveknek véleményezésre.  
 
 
110/2022. (VI. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Tapolca város hatályos településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezi - külön 
eljárásban - az Energosun Investment Zrt. kérelmében foglalt Tapolca, 0198/6, 0198/7 és 
0198/8 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan, hogy az érintett területek napelempark telepítésre 
alkalmassá váljanak. Felkéri és felhatalmazza a polgármestert, a településrendezési eszközök 
módosításával kapcsolatos egyeztetések lefolytatására. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester  
 

A szerződés megkötésre került, jelenleg az eljárás a tájékoztatási szakasz megindításánál 
tart, a héten kerül megküldésre az érintett hatóságok részére. 

 
 
111/2022. (VI. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete dr. 
Bernáth Tibor Csaba fogszakorvossal a Tapolca 3. számú fogorvosi körzet alapellátási 
feladatainak biztosítására vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződést 
jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Határidő: 
azonnal Felelős: polgármester 
 

A Tapolca 3. számú fogorvosi körzet alapellátási feladatainak biztosítására vonatkozó 
megbízási szerződés aláírásra került. 

 
 
112/2022. (VI. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca 3. számú fogorvosi körzet alapellátási feladatait 2022. július 1. napjától ellátó dr. 
Bernáth Tibor Csaba fogszakorvos részére egyszeri működési támogatásként 900.000 Ft-ot 
biztosít. A támogatás forrása Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 
K512 jogcím 23. Fogorvosok támogatása előirányzat. Felkéri a Jegyzőt a támogatási 
szerződés elkészítésére. Határidő: 2022. július 31. Felelős: jegyző 
 

A működési támogatás biztosítására vonatkozó támogatási szerződés aláírásra,  
a pénzösszeg utalásra került. 

 
 
120/2022. (VI. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca 1973/1, 1614/2, 1614/7, 2138/12 és 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. megállapodás 3. 
pontjában és a G-2/000573-39/2012. végleges megállapodás 5. pontjában, továbbá Tapolca 
Város Önkormányzata és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet között 2014. augusztus 14. 
napján létrejött TA-2014/1236. számú ingyenes tulajdonba adási szerződés 6. pontjában 
megállapított kötelezettségvállalásról szóló beszámolót elfogadja. 



 16 

Megállapítja, hogy a 
• Tapolca 1973/1 helyrajzi számú, „kivett helyi közút” megnevezésű, ingatlan 
használati módja megegyezik a megállapodásban meghatározott „településfejlesztés” 
használati céllal, 
• Tapolca 1614/2 helyrajzi számú, „kivett helyi közút” megnevezésű, ingatlan 
használati módja megegyezik a megállapodásban meghatározott „településfejlesztés” 
használati céllal, 
• Tapolca 1614/7 helyrajzi számú „kivett helyi közút” megnevezésű, ingatlan 
használati módja megegyezik a megállapodásban meghatározott „településfejlesztés” 
használati céllal, 
• Tapolca 2138/12 helyrajzi számú, „kivett helyi közút” megnevezésű, ingatlan 
használati módja megegyezik a megállapodásban meghatározott „településfejlesztés” 
használati céllal, 
• Tapolca 2152/9 helyrajzi számú, „kivett helyi közút” megnevezésű ingatlan 
használati módja megegyezik a megállapodásban meghatározott „településfejlesztés” 
használati céllal. 
• Tapolca 0100 helyrajzi számú, „kivett út” megnevezésű ingatlan használati módja 
megegyezik az ingyenes tulajdonba adási szerződés megkötésének időpontjában lévő tulajdoni 
lapon bejegyzettekkel. 
Tapolca Város Önkormányzata az előzőben felsorolt ingatlanokat el nem idegenítette, 
fenntartásukról, üzemeltetésükről és kezelésükről folyamatosan gondoskodik, azokat 
rendeltetésszerűen használja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról szóló határozatot a Tulajdonba adó 
részére továbbítsa. Határidő: 2022. június 30. Felelős: polgármester  
 

A tájékoztatási kötelezettséget a 14/830-4/2022. számú, 2022. június 29-én kelt levéllel 
teljesítettük.  

 
 
122/2022. (VI. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Veszprémi Főegyházmegye fenntartói jog átvételével érintett Tapolcai Kertvárosi Óvoda 
Szivárvány Tagintézményének elhelyezésére szolgáló, közfeladatot ellátó ingatlanokat, a 
Tapolca, 1877/17 hrsz-ú, természetben 8300 Tapolca, Dobó tér 5.szám alatti épület földszinti 
és első emeleti szintjét, a 1871 hrsz-ú közterületet, játszóudvart, valamint a leltár szerinti 
ingóságokat 2022. szeptember 1. napjától-2027. augusztus 31. napjáig, öt év időtartamra, a 
Veszprémi Főegyházmegye (8200 Veszprém, Vár u. 16., képviseli: Dr. Udvardy György) 
részére térítésmentesen használatba adja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 
Használati szerződés módosításával. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
használati szerződés módosításának aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 
 
A képviselő-testületi határozat a Veszprémi Érsekség, valamint az intézményvezető részére 

megküldésre került. 
 
123/2022. (VI. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Városgazdálkodási Kft. az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállítási feladataihoz kapcsolódó menetjegy- és bérleti díjait 2022. augusztus 1. 
napjától az alábbiak szerint állapítja meg:  
- szakaszhatár nélküli vonaljegy: 300 Ft  
- összvonalas havi bérlet: 5.500 Ft  
- tanuló és nyugdíjas havi bérlet: 2.400 Ft  
Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására.  
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A Tapolcai Városgazdálkodási Kft a képviselő-testületi határozatot és az árváltozást 

kifüggesztette a honlapján.  
 
 
126/2022. (VIII.17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Tapolca, útrekonstrukciós és aszfaltozási munkák” tárgyú építési beruházás eredményes 
megvalósítása érdekében biztosítja a kivitelező Via Vomito Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 
27.) által a pótmunka elvégzésére megajánlott árnak megfelelő többletforrást, azaz 
kötelezettséget vállal a tárgyi beruházás megvalósításához biztosított költségvetési forrás 
bruttó 5 533 874,- Ft-tal történő megemelésére. A többletforrás fedezete a Tapolca város 
2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. 
(II.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklet K513 jogcím I. Tartalékok/ 1 Általános tartalék 
előirányzat. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosításával 
kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A költségvetési forrás megemelésre, a vállalkozási szerződés módosításra került.  
A beruházás elkészült. 

 
 
127/2022. (VIII.17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
tudomásul veszi, hogy a Veszprémi Szakképzési Centrum - a fenntartásában álló Szent-
Györgyi Albert Technikum és Kollégium, önkormányzatunk illetékességi területén működő, 
Gönczy Pál Szakképző Intézményegységében - a köznevelési közfeladat ellátását 2022. június 
15. napjával megszüntette. A Veszprémi Szakképzési Centrum az önkormányzat tulajdonában 
álló ingó és ingatlanvagyont 2022. július 4. napjával leltár alapján visszaadta. A 8297 
Tapolca-Diszel, Templom tér 3. szám alatti „iskolaépület” (hrsz: 4367) és a 8297 Tapolca-
Diszel, Szabó Ervin utca 6. szám alatti „tanműhely” (hrsz: 4341/1) ingatlanok esetében a 
vagyonkezelői jog törléséről a Centrum - önkormányzatunkkal együttműködve - intézkedik. 
A törlést követően az épületek további rendben tartása, esetleges hasznosítása 
önkormányzatunk feladata. Az önkormányzat tulajdonában álló ingóvagyon szakértői 
vélemény alapján selejtezésre kerül. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a selejtezést 
követően, azok az eszközök, amelyekre az önkormányzati intézmények, ill. Tapolca város 
közigazgatási területén működő köznevelési intézmények igényt tartanak - az előterjesztés 
melléklete szerinti kimutatás alapján – átadásra kerüljenek részükre. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert az átadás-átvétellel kapcsolatban esetlegesen felmerülő 
intézkedések megtételére, a vagyonkezelési szerződést megszüntető okirat, valamint a 
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

Az átadás-átvétel megtörtént, a szükséges intézkedéseket megtettük. 
 
 
128/2022. (VIII.17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca, 2823 helyrajzi számú, természetben 8300 Tapolca, Fő tér 21/1. szám alatti, „kivett 
irodaház” megnevezésű, 153 m2 nagyságú, 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú ingatlant 
hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel útján történő értékesítés. Az ingatlan 
értékét a forgalmi értékbecslés alapján - azzal kapcsolatban felmerült költségeket is alapul 
véve - állapítja meg, ezért az ingatlan minimális vételi ajánlati árát 6.050.000 Ft-ban, azaz 
Hatmillió-ötvenezer forintban határozza meg. Megállapítja, hogy az ingatlan az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti értékhatárt nem éri el, ezért a (3) 
bekezdésben foglaltak alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nem szükséges, azonban a 
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hasznosítási lehetőséget nyilvánosan közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján és a 
helyben szokásos módon.  Felkéri a polgármestert, hogy a Tapolca 2823 hrsz-ú ingatlan 
hasznosítási lehetőségének közzétételéről gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester 
 

A hasznosítás lehetősége a helyben szokásos módon közzétételre került.  
 
 
129/2022. (VIII.17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca 2824 helyrajzi számú, természetben 8300 Tapolca, Fő tér 21/2. sz. alatti, „kivett 
beépített terület és lakóház, udvar” megnevezésű, 570 m2 nagyságú, 1/1 arányban 
önkormányzati tulajdonú ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel útján 
történő értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslés alapján - azzal kapcsolatban 
felmerült költségeket is alapul véve - állapítja meg, ezért az ingatlan minimális vételi ajánlati 
árát 2.550.000,- Ft-ban, azaz Kettőmillió-ötszázötvenezer forintban határozza meg. 
Megállapítja, hogy az ingatlan az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás 
szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti 
értékhatárt nem éri el, ezért a (3) bekezdésben foglaltak alapján versenyeztetési eljárás 
lefolytatása nem szükséges, azonban a hasznosítási lehetőséget nyilvánosan közzé kell tenni 
az Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon. Felkéri a polgármestert, hogy a 
Tapolca 2824 hrsz-ú ingatlan hasznosítási lehetőségének közzétételéről gondoskodjon. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A hasznosítás lehetősége a helyben szokásos módon közzétételre került.  
 
 
130/2022. (VIII.17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Nyújts Kezet Alapítvány 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint összegű támogatását 
jóváhagyja. A támogatási összeg a Szász Márton Általános Iskola udvarának korszerűsítésére, 
valamint gyermekek terápiás foglalkoztatására használható fel. A támogatás forrása Tapolca 
város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 10. mellékletének 2. Céltartalék 2.1.2. Polgármesteri 
keret jogcíme. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: 
azonnal Felelős: polgármester 
 

A támogatási szerződés aláírásra került, a támogatási összeg kiutalása megtörtént. 
 
 
131/2022. (VIII.17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Zenés Színházért Alapítvány 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint összegű támogatását 
jóváhagyja. A támogatási összeg a Tapolcai Musical Színpad működési költségeinek 
finanszírozására használható fel. A támogatás forrása Tapolca város 2022. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) 
önkormányzati rendelet 10. mellékletének 2. Céltartalék 2.1.2. Polgármesteri keret jogcíme. 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester 
 

A támogatási szerződés aláírásra került, a támogatási összeg kiutalása megtörtént. 
 
 
133/2022. (VIII.17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
mint a 21-29434-1-008-00-12 MEKH kóddal rendelkező, DRV_S_205 Tapolca 
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szennyvízelvezető és tisztító rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2023-2037. 
időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét 
elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2023. évre vonatkozó 
munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli, valamint az aláírt megrendelő nyomtatványokat a 
DRV részére legkésőbb 2022. december 15-ig megküldi. Amennyiben a Gördülő Fejlesztési 
Tervben foglalt tételek meghaladják a 2022. évi használati díj összegét, akkor az elfogadott 
tervben feltüntetett többletforrást az Önkormányzat a 2022. év előtti, fel nem használt 
használati díj terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a szükséges 
nyilatkozatok aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A 2023. évre 5.536.000 Ft került tervezésre a rendkívüli helyzetből adódó javításokra, 
valamint egy szivattyú beszerzésére, a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása után (2022. 

szeptember 30. után adják be) a DRV Zrt megküldi a megrendelőket. 
 
 
135/2022. (VIII.29.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Tapolca, közösségi tér korszerűsítése” tárgyú projekt eredményes megvalósítása érdekében 
biztosítja a többletforrást, azaz kötelezettséget vállal a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében rendelkezésre álló bruttó 65.000.000 Ft összegű anyagi fedezet bruttó 18.182. 
064 Ft-tal történő megemelésére. A többletforrás fedezete a Tapolca város 2022. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) 
önkormányzati rendelet 9. melléklet K7 Felújítások/K7U2 Belterületi utak kialakítása 
(pályázati önrész) költségvetési sor előirányzata. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
eredményes megvalósításához szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester 
 

A fedezet megemelésre került, a közbeszerzési eljárás lezárult. 
 
 
137/2022. (VIII.29.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Bárdos Lajos Általános Iskola műfüves pályájának felújításához, az 59/2022. (III.21.) Kt. 
határozatban vállalt bruttó 1.554.734 Ft összegű önrész biztosításán felül szükséges bruttó 
371.003 Ft összegű többletforrás biztosítására kötelezettséget vállal. A többletforrás fedezete 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca város költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati 
rendelete 10. melléklet I. Tartalékok 1. Általános tartalék jogcíme. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 

Az együttműködési megállapodás 2022. szeptember 5-én aláírásra került. 
 
 
140/2022. (VIII.29.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
mint döntéshozó testület a 2022.07.21. napján a Kbt. 112. § (1) bekezdése alapján megindított 
„Tapolca, csapadékvíz-hálózat rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárást visszavonja és 
egyúttal lezárja. Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lezárásához 
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A közbeszerzési eljárás visszavonásra, illetve lezárásra került. 
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141/2022. (VIII.29.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
nem támogatja a TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039 azonosítószámú, „Tapolca belterületi 
csapadékvíz hálózat rekonstrukciója” elnevezésű pályázat jövőbeli megvalósítását, eláll a 
projekt megvalósításától és a támogatási összeget visszafizeti támogató részére. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

A támogatási szerződéstől való elállást a Magyar Államkincstár 2022. szeptember 8-án 
tudomásul vette. A támogatási összeget visszautaltuk a Támogató részére.  

 
 
 
 
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, 2022. szeptember 22. 
 
   Dobó Zoltán   
   polgármester 
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