
 
1. NAPIREND                 Ügyiratszám:    1/117-12 /2022.       
 
 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2022. október 28-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. szeptember 21. 
Dr. Nemcsok Dénes helyettes államtitkár úrral, Puskás Ákos 
alpolgármester úrral és Parapatics Tamással folytattam 
megbeszélést EFOP pályázattal kapcsolatban. 

2022. szeptember 22. 
A X. Pisztráng és Borfesztivál támogatásával kapcsolatban 
egyeztettem a Képviselő-testület tagjaival, valamint a külső 
bizottsági tagokkal. 

2022. szeptember 22. Pomper Adriánt, a PLH Kft. képviselőjét fogadtam a 
közvilágítás karbantartási szerződés ügyében. 

2022. szeptember 23. 
A Jókis Alap Kft. képviselőjével, Józsa Zoltán ügyvezetővel a 
Balaton Fejlesztési Tanács pályázatának kivitelezési 
szerződését írtam alá. 

2022. szeptember 24. A Taigetosz futóverseny megnyitóján voltam jelen a Bauxit 
Sporttelepen. 

2022. szeptember 24.  
A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom által 
szervezett „Emeld magasba a gyermeked” országos 
rendezvényen vettem részt. 
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2022. szeptember 27. Szépkorút köszöntöttem. 

2022. szeptember 27. 
A Tapolcai Nőklub Egyesület energiaválsággal, 
napenergiaparkkal kapcsolatos fórumán vettem részt a Tamási 
Áron Művelődési Központban. 

2022. szeptember 27. 
A Haraszton létesíteni kívánt naperőmű-parkkal kapcsolatos 
lakossági fórumon vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2022. szeptember 28. 
Az Egészségügyi Nyugdíjas Klub idősek helyzetével 
kapcsolatban tartott rendezvényén voltam jelen a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 

2022. szeptember 29. 

Tavaszi István tervező által tartott, a régi temetőbe tervezett 
ravatalozó terveivel kapcsolatos képviselő-testületi 
egyeztetésen vettem részt a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal udvari tanácstermében.  

2022. szeptember 29.  Szántó Dávid temetésén vettem részt a régi temetőben. 

2022. szeptember 29. A Tapolcai Halas lépcső átadás-átvételi ünnepségén vettem 
részt. 

2022. szeptember 30. 
Dr. Navracsics Tibor miniszter úrral folytattam megbeszélést 
az állami tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonba adásával 
kapcsolatban. 

2022. szeptember 30. A X. Pisztráng és Borfesztivál rendezvénynyitó fogadásán 
vettem részt.  

2022. október 1. 

Magvas Zoltán intézményvezetővel, valamint Pilter Balázs 
mentálhigiénés szakemberrel folytattam megbeszélést 
intézményi energiagazdálkodással, valamint az Idősek 
Világnapja alkalmából szervezett szűrőbusz látogatással 
kapcsolatban. 

2022. október 1. 

Rédli Károllyal, a Tapolca Kft. igazgatójával egyeztettem 
intézményi energiagazdálkodás, valamint a Petőfi 200 pályázat 
keretein belül városunkba látogató Petőfi busz vándorkiállítás 
ügyében. 

2022. október 3. A Zene Világnapja alkalmából tartott hangversenyen vettem 
részt a Tamási Áron Művelődési Központban. 

2022. október 4. Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat munkaterület 
átadás-átvételén voltam jelen a Kazinczy téren. 

2022. október 4. Sikos Rita és Bögös Rita intézményvezetőket fogadtam 
intézményi energiagazdálkodási javaslatukkal kapcsolatban. 
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2022. október 4. 

Szabóné Szakács Judittal, a Tapolcai Járási Hivatal 
vezetőjével, valamint Répás Vince szakemberrel egyeztettünk 
a Járási Hivatal közös fűtésrendszerről történő leválasztása 
kapcsán. 

2022. október 5. Adásvételi szerződést írtam alá a Cellcomp Kft. 
ügyvezetőjével, Ambrus Lászlóval.  

2022. október 5. 
Rédli Károly igazgatóval, valamint Cseh Diánával, az Acro 
Dance SE képviselőjével folytattam megbeszélést országos 
rendezvénnyel kapcsolatban. 

2022. október 6. Ökolábnyom kalkulátor bemutatón vettem részt a Tapolcai 
Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében. 

2022. október 6. 
A Belvárosi Irodaház üzemeltetésével kapcsolatos képviselői 
egyeztetésen voltam jelen a Képviselő-testület tagjaival, 
valamint a külső bizottsági tagokkal. 

2022. október 6. Megemlékezésen vettem részt a nemzeti gyásznap alkalmából. 

2022. október 7. 
Somogyi Andrással, a Kazinczy tér 3. Társasház közös 
képviselőjével, valamint Puskás Ákos alpolgármesterrel 
egyeztetünk a társasház ügyeivel kapcsolatban. 

2022. október 7. Varjas Judit művésznő által szervezett óvodai élményfestésen 
voltam jelen a Tóparton. 

2022. október 7. A Magyar Neuroradiológiai Társaság 2022. évi országos 
konferenciáját nyitottam meg a Hunguset Hotel Pelionban. 

2022. október 10. Fásítással kapcsolatos helyszíni szemlén vettem részt a Petőfi 
ligetben. 

2022. október 10.  Tóth Bálint képviselőt fogadtam Diszel városrész leválási 
szándékával kapcsolatban. 

2022. október 11. A Balaton Fejlesztési Tanács pályázatával kapcsolatos 
egyeztetésen vettem részt. 

2022. október 11.  Ulrike Vollnert, az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely vezetőjét 
fogadtam kutyatámadás ügyében. 

2022. október 12. Fakivágással kapcsolatos helyszíni szemlén vettem részt a 
Tóparton.  

2022. október 12. 

Vitéz Szabolcsot, a Generali Biztosító képviselőjét fogadtuk 
Frangné Ángyán Zsuzsanna aljegyzővel, valamint Puskás 
Ákos alpolgármesterrel az önkormányzati vagyonelemek 
biztosítása ügyében. 
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2022. október 13. A Lumen napelemparkba a képviselők, külső bizottsági tagok 
részére szervezett látogatáson vettem részt Szolnokon. 

2022. október 14. 
A Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, 
Érdekképviseleti Egyesülete Idősek világnapi rendezvényén 
vettem részt Uzsán. 

2022. október 14. A VEB2023 100 nap múlva induló rendezvény megnyitó 
ünnepségén vettem részt. 

2022. október 14. 
A Tanúhegyek Egyesület fennállása 15. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepségen vettem részt a Csobánc 
Művelődési Házban Diszelben. 

2022. október 15. A pályaorientációs nap keretében az önkormányzathoz 
látogató diákokat fogadtam. 

2022. október 15. A 8. harckocsiezred és harckocsi dandár bajtársi találkozóján 
vettem részt Badacsonylábdihegyen. 

2022. október 15.  A Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület által szervezett 
Polgárőr Nap rendezvényen voltam jelen.  

2022. október 17.  A régi temető kápolna előtti új burkolat átadás-átvételén 
voltam jelen. 

2022. október 17. A Vasutas Nyugdíjas Klub rendezvényén vettem részt a 
VOKE-ban. 

2022. október 17. Kovács Tibor „Pozitivitás” cmű kiállítás megnyitóján vettem 
részt a Tamási Áron Művelődési Központban. 

2022. október 18. A Balaton Fejlesztési Tanács pályázatával kapcsolatos 
egyeztetésen vettem részt. 

2022. október 18. Munkáltatói interjún vettem részt a Kertvárosi Óvodában. 

  

 
 
Puskás Ákos alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 
2022. szeptember 22. Bringás reggeli című rendezvényen vettem részt.  

2022. szeptember 22. 
A X. Pisztráng és Borfesztivál támogatásával kapcsolatban 
egyeztettem a Képviselő-testület tagjaival, valamint a külső 
bizottsági tagokkal. 

2022. szeptember 22. Autómentes Nap című rendezvényen vettem részt.  
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2022. szeptember 27. Európa Kulturális Főváros 2023 pályázati fórumán vettem 
részt Vonyarcvashegyen. 

2022. szeptember 27. 
A Haraszton létesíteni kívánt naperőmű-parkkal kapcsolatos 
lakossági fórumon vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2022. szeptember 28. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. online egyeztetésén 
vettem részt a 77-es főút és kerékpárút ügyében.  

2022. szeptember 29. 

Tavaszi István tervező által tartott, a régi temetőbe tervezett 
ravatalozó terveivel kapcsolatos képviselő-testületi 
egyeztetésen vettem részt a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal udvari tanácstermében.  

2022. szeptember 29.  Szántó Dávid temetésén vettem részt a régi temetőben. 

2022. szeptember 29. A Tapolcai Halas lépcső átadás-átvételi ünnepségén vettem 
részt. 

2022. szeptember 30. Területfejlesztéssel kapcsolatos konferencián vettem részt 
Sümegen. 

2022. október 3. A Zene Világnapja alkalmából tartott hangversenyen vettem 
részt a Tamási Áron Művelődési Központban. 

2022. október 4. Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat munkaterület 
átadás-átvételén voltam jelen a Kazinczy téren. 

2022. október 4. Sikos Rita és Bögös Rita intézményvezetőket fogadtam 
intézményi energiagazdálkodási javaslatukkal kapcsolatban. 

2022. október 4. 

Szabóné Szakács Judittal, a Tapolcai Járási Hivatal 
vezetőjével, valamint Répás Vince szakemberrel egyeztettünk 
a Járási Hivatal közös fűtésrendszerről történő leválasztása 
kapcsán. 

2022. október 4. Balavíz Kft taggyűlésén vettem részt. 

2022. október 4. Városismereti sétán vettem részt. 

2022. október 5. 
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás ülésen vettem részt 
Veszprémben.  

2022. október 5. 

Az Országos Könyvtári Napok keretében a Tapolcai 
Természetjárók vetítettképes bemutatóval kísért  
élménybeszámolóján vettem részt a Wass Albert Könyvtár és 
Múzeumban.   

2022. október 6.  Az Országos Könyvtári Napok keretében a Tapolcai Méhész 
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Egyesület képviselői által előadott „A méhek élete” című 
előadáson vettem részt a Wass Albert Könyvtár és 
Múzeumban.   

2022. október 6. Ökolábnyom kalkulátor bemutatón vettem részt a Tapolcai 
Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében. 

2022. október 6. 
A Belvárosi Irodaház üzemeltetésével kapcsolatos képviselői 
egyeztetésen voltam jelen a Képviselő-testület tagjaival, 
valamint a külső bizottsági tagokkal. 

2022. október 6. Megemlékezésen vettem részt a nemzeti gyásznap alkalmából. 

2022. október 7. 
Somogyi Andrással, a Kazinczy tér 3. Társasház közös 
képviselőjével, valamint Dobó Zoltán polgármesterrel 
egyeztetünk a társasház ügyeivel kapcsolatban. 

2022. október 7. Varjas Judit művésznő által szervezett óvodai élményfestésen 
voltam jelen a Tóparton. 

2022. október 7. Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft 
taggyűlésén vettem részt Nemesvámoson.  

2022. október 10. Fásítással kapcsolatos helyszíni szemlén vettem részt a Petőfi 
ligetben. 

2022. október 11. Országos Tourinform találkozón vettem részt Böröndy 
Tamással Budapesten. 

2022. október 11.  Lapidáriumi esten vettem részt a Wass Albert Könyvtár és 
Múzeumban.  

2022. október 12. 

Vitéz Szabolcsot, a Generali Biztosító képviselőjét fogadtuk 
Frangné Ángyán Zsuzsanna aljegyzővel, valamint Dobó Zoltán 
polgármesterrel az önkormányzati vagyonelemek biztosítása 
ügyében. 

2022. október 13. A Lumen napelemparkba a képviselők, külső bizottsági tagok 
részére szervezett látogatáson vettem részt Szolnokon. 

2022. október 14. A VEB2023 100 nap múlva induló rendezvény megnyitó 
ünnepségén vettem részt. 

2022. október 14. 
A Tanúhegyek Egyesület fennállása 15. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepségen vettem részt a Csobánc 
Művelődési Házban Diszelben. 

2022. október 15.  A Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület által szervezett 
Polgárőr Nap rendezvényen voltam jelen.  

2022. október 17.  A régi temető kápolna előtti új burkolat átadás-átvételén 
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voltam jelen. 

2022. október 17. Kovács Tibor „Pozitivitás” című kiállítás megnyitóján vettem 
részt a Tamási Áron Művelődési Központban. 

2022. október 17. 
A Batsányi Színjátszó Kör „A nyughatatlan lélek” című 
színházi előadásán vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban.  

2022. október 18. A Balaton Fejlesztési Tanács pályázatával kapcsolatos 
egyeztetésen vettem részt. 

  

 
 
Pass Sándor alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 

2022. szeptember 22. 
A X. Pisztráng és Borfesztivál támogatásával kapcsolatban 
egyeztettem a Képviselő-testület tagjaival, valamint a külső 
bizottsági tagokkal. 

2022. szeptember 27. 
A Haraszton létesíteni kívánt naperőmű-parkkal kapcsolatos 
lakossági fórumon vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2022. szeptember 29. 

Tavaszi István tervező által tartott, a régi temetőbe tervezett 
ravatalozó terveivel kapcsolatos képviselő-testületi 
egyeztetésen vettem részt a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal udvari tanácstermében.  

2022. szeptember 29. A Tapolcai Halas lépcső átadás-átvételi ünnepségén vettem 
részt. 

2022. október 1. 

Rédli Károllyal, a Tapolca Kft. igazgatójával egyeztettem 
intézményi energiagazdálkodás, valamint a Petőfi 200 pályázat 
keretein belül városunkba látogató Petőfi busz vándorkiállítás 
ügyében. 

2022. október 4. Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat munkaterület 
átadás-átvételén voltam jelen a Kazinczy téren. 

2022. október 4. Sikos Rita és Bögös Rita intézményvezetőket fogadtam 
intézményi energiagazdálkodási javaslatukkal kapcsolatban. 

2022. október 5. 
Rédli Károly igazgatóval, valamint Cseh Diánával, az Acro 
Dance SE képviselőjével folytattam megbeszélést országos 
rendezvénnyel kapcsolatban. 

2022. október 6. A Belvárosi Irodaház üzemeltetésével kapcsolatos képviselői 
egyeztetésen voltam jelen a Képviselő-testület tagjaival, 
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valamint a külső bizottsági tagokkal. 

2022. október 6. Megemlékezésen vettem részt a nemzeti gyásznap alkalmából. 

2022. október 7. Varjas Judit művésznő által szervezett óvodai élményfestésen 
voltam jelen a Tóparton. 

2022. október 10. Fásítással kapcsolatos helyszíni szemlén vettem részt a Petőfi 
ligetben. 

2022. október 10.  Balassa Dániel polgármester Tapolca-Szigliget kerékpúrúttal 
kapcsolatos tájékoztatóján vettem részt.  

2022. október 11. A Balaton Fejlesztési Tanács pályázatával kapcsolatos 
egyeztetésen vettem részt. 

2022. október 12. Fakivágással kapcsolatos helyszíni szemlén vettem részt a 
Tóparton.  

2022. október 13. Okuláré előadáson vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2022. október 14. A TIAC VSE edzőivel és elnökségével az egyesülettel 
kapcsolatos egyeztetésen vettem részt.  

2022. október 15.  A Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület által szervezett 
Polgárőr Nap rendezvényen voltam jelen.  

2022. október 18. A Balaton Fejlesztési Tanács pályázatával kapcsolatos 
egyeztetésen vettem részt. 

2022. október 18. Antalóczy Zoltánnal, a Tamási Áron Művelődési Központ 
színjátszóinak vezetőjével folytattam megbeszélést.  

 
 
 
107/2022. (VI. 24.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcán megvalósuló Tanuszoda beruházás helyszínéül szolgáló Tapolca 3437/113 hrsz-ú, 
természetben az Egry József utcában található ingatlan vonatkozásában az alábbi 
nyilatkozatot teszi: 
Kijelenti, hogy a Tapolca 3437/113 hrsz-ú ingatlan a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 108.  § (3) bekezdésével összhangban az önkormányzat 
kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyezteti, és a vagyonelem kötelező 
önkormányzati feladat ellátásához, így különösen a nemzeti köznevelésről szóló törvényben 
meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz, vagy ezek finanszírozási forrásának 
biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem 
szükséges, az ingatlan tulajdonjogának átruházása önkormányzati feladat ellátását nem 
veszélyezteti. Nyilatkozik, hogy a Tapolca 3437/113 helyrajzi számú ingatlan nem tartozik az 
önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába. Az ingatlan önkormányzati tulajdonba 
kerülésekor az ingatlanhoz kapcsolódóan részben vagy egészben általános forgalmi adó 
levonási jog nem illette meg Tapolca Város Önkormányzatát, így az ingyenes tulajdonba adás 
az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. törvény 11. §-ában foglaltak alapján 
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mentes az általános forgalmi adó alól. Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan 
tulajdonjogának a Magyar Állam részére történő ingyenes átruházásáról szóló megállapodás 
aláírására. Határidő: 2022. szeptember 30. Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat a 153/2022. (IX.30.) határozattal visszavonásra került. 
 
 
146/2022. (IX.30.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
203/2019. (XII. 20.) sz. határozattal elfogadott TSZT jelű településszerkezeti terv és M-1 jelű 
településszerkezeti terv leírás módosítását a csatolt 1., 2., 3. és 4. mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja. A TSZT jelű településszerkezeti terv az 1., 2. és 3. mellékleten lehatárolt, 
változással érintett területen jelölt normatartalom szerint módosul. Az M-1 jelű 
településszerkezeti terv leírás az 4. melléklet szerint módosul. A biológiai aktivitásérték 
egyenlege +17,08 aktivitásérték ponttal növekszik, a fennálló növekménnyel együtt a soron 
következő TSZT módosítások alkalmával +308,06 Biológiai aktivitásérték pont használható 
fel. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök 
módosításával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
Határidő: azonnal, továbbá a településrendezési eszközök nyilvánosságáról az elfogadást 
követő15 napon belül gondoskodik Felelős: polgármester 
  

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos további szükséges intézkedések 
folyamatban vannak.  

 
 
147/2022. (IX.30.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
X. Tapolcai Pisztráng- és Borfesztivál megrendezésének 4.594.000 Ft összegű támogatását 
jóváhagyja. A támogatás forrása Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklet I. 
Tartalékok 1. Általános tartalék jogcíme. Felhatalmazza a polgármestert a támogatásról szóló 
megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester  
 

A megállapodás 2022. szeptember 30. napján aláírásra került. 
 
 
148/2022. (IX.30.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a versenyeztetett beszerzésben a legalacsonyabb árú ajánlatot adó KÉT 
TARBUZA KFT-vel (8788 Zalaszentlászló, Rákóczi F. utca 27.) Tapolca Város 
Önkormányzata szerződést kössön a Tapolcai Kertvárosi Óvoda, Darányi Ignác utcai 
intézményegységének udvarában található burkolatok felújítására, bővítésére, javítására. 
Támogatja, hogy a beruházás megvalósulásához szükséges források több mint felének 
fedezetéül - 5.358.735 Ft, azaz ötmillió-háromszázötvennyolcezer-hétszázharmincöt forint – a 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca város 2022. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletének 10. mellékletében foglalt, K513 soron szereplő Tartalékok, 1. 
Általános tartaléka terhére átcsoportosítás valósulhasson meg a 9. melléklet Intézményekkel 
kapcsolatos felújítások, K7IN3 sorára. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző 
 

A szerződéskötés folyamatban van. 
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149/2022. (IX.30.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Tapolcai Malom-tó szökőkút megjavítása” tárgyú felújítás eredményes megvalósítása 
érdekében kötelezettséget vállal az előterjesztés 1. mellékletében szereplő 3.189.840 Ft 
összegű költségvetési forrás biztosítására. A forrás 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 
előirányzata. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: 
azonnal Felelős: polgármester 
 

A szerződéskötés folyamatban van. 
 
 
150/2022. (IX.30.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2023. évre csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a csatlakozásról, 
valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló Nyilatkozat aláírására és a pályázati 
kiírás közzétételére. Határidő: 2022. szeptember 30. Felelős: polgármester 
 

Tapolca Város Önkormányzatának csatlakozási nyilatkozata a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 2022. szeptember 30. napján postázásra 

került.  
 
 
152/2022. (IX.30.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
mint a 21-29434-1-008-00-12 MEKH kóddal rendelkező, DRV_S_205 Tapolca 
szennyvízelvezető és tisztító rendszer ellátásért felelőse kinyilvánítja azon szándékát, 
miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási 
kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban 
részt kíván venni. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az 
Integrációs programhoz való csatlakozás feltételei teljeskörűen, jelenleg nem állnak 
rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a Tranzakciós szerződésben és az Ingatlan átadási 
szerződésben rögzítendő adatok összeállítása még folyamatban van. Ezért a Tranzakciós 
szerződést és az Ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes átruházásához szükséges 
megállapodást jelenleg a feltételek hiányában nem lehet megkötni. Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a csatlakozási feltételek teljeskörű 
megléte esetén a Tranzakciós szerződést és az Ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes 
átruházásához szükséges megállapodást megtárgyalja, majd ennek eredményeként 
felhatalmazza a polgármestert a víziközmű vagyon, az azt működtető vagyon, a víziközmű 
részeként önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vagyon, továbbá a társasági részesedés a 
Magyar Állam részére történő térítésmentes átadására vonatkozó jognyilatkozatok 
megtételére. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: polgármester 
 

A határozatban foglaltak folyamatban vannak, a DRV Zrt-től várják a nyilatkozatokat. 
 
 
153/2022. (IX.30.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
107/2022. (VI.24.) Kt. határozatát visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

Új határozat került elfogadásra, a 152/2022. (IX.30.) képviselő-testületi határozat. 
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154/2022. (IX.30.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcán megvalósuló Tanuszoda beruházás helyszínéül szolgáló Tapolca 3437/113 hrsz-ú, 
természetben az Egry József utcában található ingatlan vonatkozásában az alábbi 
nyilatkozatot teszi: Kijelenti, hogy a Tapolca 3437/113 hrsz-ú ingatlan a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 108.  § (3) 
bekezdésével összhangban az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem 
veszélyezteti, és a vagyonelem kötelező önkormányzati feladat ellátásához, így különösen a 
nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési 
feladathoz, vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati 
költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges, az ingatlan tulajdonjogának 
átruházása önkormányzati feladat ellátását nem veszélyezteti. Kijelenti, hogy az ingatlan az 
Mötv. 108. § (4) bekezdésével összhangban a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c) 
pontjában foglalt állami közfeladat – „elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport 
gyakorlása feltételeinek megteremtését” - ellátása érdekében kerül ingyenes állami tulajdonba 
adásra. Nyilatkozik, hogy a Tapolca 3437/113 helyrajzi számú ingatlan nem tartozik az 
önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába. Az ingatlan önkormányzati tulajdonba 
kerülésekor az ingatlanhoz kapcsolódóan részben vagy egészben általános forgalmi adó 
levonási jog nem illette meg Tapolca Város Önkormányzatát, így az ingyenes tulajdonba adás 
az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. törvény 11. §-ában foglaltak alapján 
mentes az általános forgalmi adó alól. Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan 
tulajdonjogának a Magyar Állam részére történő ingyenes átruházásáról szóló megállapodás 
aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat megküldésre került. 
 
 
155/2022. (IX.30.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében meghatározott 
hatáskörében eljárva, a Balatonfüredi Tankerületi Központ által megküldött, Tapolca Város 
közigazgatási területére a 2022/2023-as tanévre elfogadott iskolai körzethatárok módosítását, 
a 2023/2024-es tanévre vonatkozóan, nem tartja szükségesnek. A Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Tapolca városban lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 
intézményi/ tagintézményi bontásban a 2022. szeptember 14-i állapotnak megfelelően:  
• Bárdos Lajos Általános Iskolában:   21 fő  
• Kazinczy Tagintézményében:    14 fő 
• Batsányi Tagintézményében:      4 fő 
• Szász Márton Általános Iskolában:      1 fő  
• Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában: 0 fő, 
összesen: 40 fő. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötelező felvételt biztosító 
általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezésére vonatkozó jelen döntést, valamint a 
hátrányos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó adatszolgáltatást a Balatonfüredi 
Tankerületi Központ részére továbbítsa. Határidő: 2022. október 15. Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat a Balatonfüredi Tankerületi Központ részére  
megküldésre került. 
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156/2022. (IX.30.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § - ában foglaltak, valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és 
az Országos Mentőszolgálat vagyonkezelésében lévő Tapolca, Ipar utca 1967/2 helyrajzi 
számon felvett, kivett mentőállomás megnevezésű, 3.757 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni 
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. Az ingatlant Tapolca Város 
Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetési feladatainak ellátása 
érdekében kívánja tulajdonába átvenni a helyi közutak, járdák, közparkok, 3 db köztemető 
fenntartása munkafolyamatának kiszolgálása céljából raktár, műhely, szociális épület, 
telephely, gépjárművek és egyéb gépek parkolásának biztosítására és a 12. pontban 
meghatározott helyi közfoglalkoztatás elősegítésére, anyagok, szerszámok, kisgépek 
tárolására. Tapolca Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. Az 
igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi, Natura 2000 védettség 
alatt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tapolca, 1967/2 hrsz.-ú 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során  
- az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen,  
- a tulajdonba adásra vonatkozó megállapodást aláírja. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat az MNV Zrt. Veszprémi Irodája részére 2022. október 11. 
napján megküldésre került. 

 
 
159/2022. (X.17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy nem támogatja Tapolca város belső kerékpárút hálózatának megvalósítását. 
Javasolja, hogy a kerékpárút hálózat a déli körgyűrű mentén kerüljön kivitelezésre. (2. A jelű 
nyomvonal) Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a NIF Zrt. által megbízott Speciálterv 
Építőmérnöki Kft-t értesítse. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
A képviselő-testületi határozat a Speciálterv Építőmérnöki Kft részére megküldésre került. 

 
 
160/2022. (X.17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca-Sümeg között tervezett kerékpárút, a Tapolca, 0222/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett 
E.ON alállomás (a telekalakítás megtörtént, az új helyrajzi számok 0222/5 és 0222/6 hrsz.), a 
Tapolca, 2774 hrsz-ú ingatlanon lévő autóbusz-pályaudvar, és a Stadion utcai terület, a 
Kórház, a diszeli 4012 hrsz. és a Lf1* és Lf2* területek tekintetében a partnerségi egyeztetés 
során érkezett előzetes véleményeket megismerte és a településrendezési eszközök 
módosításának partnerségi egyeztetését lezárja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 
véleményezési szakasz kezdeményezésére és lebonyolítására. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester  
 

Fazekas Róbert településtervezőtől várjuk az anyagokat az eljárás további folytatásához. 
 
 
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, 
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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 Szász Márton Általános Iskola vezetője kérelemmel fordult Tapolca Város 
Önkormányzatához, hogy a Nyújts Kezet Alapítványon keresztül a Szász Márton 
Általános Iskolának biztosított 300.000 Ft összegű támogatást teljes egészében a 
8300 Tapolca, Iskola utca 5. szám alatti intézmény udvarának korszerűsítésére, 
fejlesztésére szeretné fordítani. Kérte ennek jóváhagyását. Ehhez szükséges a 
130/2022. (VIII.17.) képviselő-testületi határozat módosítása.  

 
 
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 
 

I.  
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
130/2022. (VIII.17.) számú képviselő-testületi 
határozatát úgy módosítja, hogy a Szász Márton 
Általános Iskola a részére a Nyújts Kezet 
Alapítványon keresztül biztosított 300.000 Ft összegű 
támogatást teljes egészében a 8300 Tapolca, Iskola 
utca 5. szám alatti intézmény udvarának 
korszerűsítésére, fejlesztésére használhatja fel. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

II.  
 

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

Tapolca, 2022. október 21. 
 
   Dobó Zoltán   
   polgármester 
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