
  
1. NAPIREND                 Ügyiratszám:    1/95-1/2023.       
 
 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2023. február 24-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. december 8. A képviselők 2023. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos 
egyeztetésén vettem részt. 

2022. december 8. A kispostai dolgozókat fogadtam a két kisposta nyitva 
tartásával kapcsolatban.  

2022. december 10. A Mozgássérültek Tapolca és Környéke Csoportja évzáró 
rendezvényén vettem részt Monostorapátiban. 

2022. december 12. A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság elnökségi ülésén 
vettem részt. 

2022. december 12. A „Testünk a csoda” c. kiállítást nyitottam meg a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 

2022. december 12. Állampolgársági esküt vettem ki. 

2022. december 12. A Vasutas Nyugdíjas Klub adventi ünnepségén voltam jelen.  

2022. december 13. Horváth Zoltánné óvodavezetőt fogadtam óvodai 
álláspályázattal kapcsolatban. 
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2022. december 14. 

A Balatonfüredi Tankerületi Központ képviselőivel, Fenyvesi 
Zoltán igazgatóval, Szűcs Attila szakmai helyettessel, 
Lamperth Tamás szakmai vezetővel, valamint Varga Béláné 
kolléganővel folytattunk intézményi bejárást a tankerülethez 
tartozó tapolcai intézményekben. 

2022. december 17. 
A Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút ünnepélyes 
projektátadó rendezvényén vettem részt a raposkai 
kultúrházban. 

2022. december 17. Karácsonyi ünnepségen vettem részt a Csobánc Művelődési 
Házban. 

2022. december 18. Az Adventi várakozás rendezvénysorozat programjain voltam 
jelen. 

2022. december 19. Szépkorút köszöntöttem. 

2022. december 20. A képviselők 2023. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos 
egyeztetésén vettem részt. 

2022. december 20. 
A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola karácsonyi 
hangversenyén vettem részt a Tapolcai Nagyboldogasszony 
Római Katolikus templomban. 

2022. december 22. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülésén vettem részt a 
Testi-Lelki Egészségfejlesztési Központban. 

2022. december 29. A TVSE Sakk Szakosztályának évzáró rendezvényén vettem 
részt.  

2022. december 30-31. A Szilveszter Tapolca rendezvény programjain vettem részt. 

2022. december 31. A Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület megemlékezésén 
vettem részt a Dobó lakótelepen. 

2023. január 3. 
Dr. Varga István háziorvossal folytattam megbeszélést a 
háziorvosi rendszert érintő törvényi változásokkal 
kapcsolatban. 

2023. január 3. Szépkorút köszöntöttem. 

2023. január 4. Sajtótájékoztatón voltam jelen a TIAC VSE aktuális 
helyzetével kapcsolatban. 

2023. január 5. 
Tóth Csabával, a Tapolca és Környéke Kistérség Társulás 
elnökével folytattam megbeszélést a háziorvosi ügyeletet 
érintő törvényi változásokkal kapcsolatban. 

2023. január 9. 
A TBLÁI Batsányi tagintézményében, a Tapolcai Nőklub 
segítségével megvalósult folyosói fejlesztőjáték ünnepélyes 
átadásán voltam jelen. 

2023. január 10.  A Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat munkaterület 
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bejárásán voltam jelen a Kazinczy téren. 

2023. január 11. 

A Veszprémi Tankerületi Központ képviselőivel, Szauer István 
igazgatóval és Lévai József műszaki igazgatóval folytattam 
megbeszélést a Pedagógiai Szakszolgálat ingatlanbérlete 
ügyében. 

2023. január 11.  A képviselők 2023. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos 
egyeztetésén vettem részt. 

2023. január 12.  A Don-i megemlékezésen vettem részt. 

2023. január 13.  A Mozgássérültek Tapolcai Csoportja rendezvényén voltam 
jelen a Tamási Áron Művelődési Központban. 

2023. január 16. 

Baumann Péter rendőr főtörzsőrmesterről és minden, 
munkavégzés közben elhunyt rendvédelmi dolgozóról 
emlékeztünk meg a rendőrség, polgárőrség és tűzoltóság 
képviselőivel az új temetőben található Mindenki keresztjénél.  

2023. január 18. 
A 77-es úton történt balesettel kapcsolatos helyszíni bejáráson 
vettem részt a Magyar Közút Zrt. képviselőivel az érintett 
útszakasz biztonságosabbá tételével kapcsolatban. 

2023. január 18. 
Trafibox elhelyezéssel kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem 
részt Fábián Mónika közlekedési osztályvezetővel, valamint 
Kiss Istvánnal, az E.on képviselőjével. 

2023. január 18. 
Pass Sándor alpolgármester úrral folytattunk helyszíni szemlét 
a Kossuth L. u. 3. sz. alatti ingatlan megrongálódott 
tetőszerkezetének ügyében.  

2023. január 19. A vetési varjak okozta problémákkal kapcsolatos fórumon 
voltam jelen Ajkán. 

2023. január 20. Pócsi Bélát fogadtam üzlet fűtésének ügyében. 

2023. január 20. A TIAC jelenlegi helyzetével kapcsolatban tartott szülői 
tájékoztatón voltam jelen a Belvárosi Közösségi Házban.  

2023. január 21. A VEB2023 Európa Kulturális Fővárosa ünnepélyes 
megnyitóján vettem részt Veszprémben. 

2023. január 23. A Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett Kultúrséta 
rendezvényen vettem részt. 

2023. január 24. Dr. Suzanne Strecke gyermekorvost fogadtam a 
gyermekorvosi praxis visszaadása ügyében. 

2023. január 25. Az Addiktológiai szakmai nap rendezvényein voltam jelen a 
Tamási Áron Művelődési Központban. 

2023. január 26. A képviselők 2023. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos 
egyeztetésén vettem részt. 
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2023. január 27. A Csobánc Népdalkört köszöntöttem fennállásuk 20. 
évfordulója alkalmából.  

2023. január 28. 
A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János 
Tagintézménye által szervezett iskolai bálon vettem részt a 
Hunguest Hotel Pelionban. 

2023. január 30. Dékány Balázs vármegyei rendőrfőkapitányt és az új tapolcai 
rendőrkapitányt, Szoboszlai Tibort fogadtam. 

2023. január 31. Havasi Gábor intézményvezetőt fogadtam a VOKE 
működtetése ügyében. 

2023. február 1. Pfluger Attila tűzoltóparancsnokot és Tóth Péter új belépő 
tűzoltót fogadtam. 

2023. február 2. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tanácsülésén 
vettem részt. 

2023. február 2. Keszler Gyula városi kitüntetett temetésén voltam jelen 
Mindszentkállán.  

2023. február 4. 
A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc 
Tagintézménye által szervezett iskolai bálon vettem részt a 
Hunguest Hotel Pelionban. 

2023. február 6. A képviselők 2023. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos 
egyeztetésén vettem részt. 

2023. február 6. 
A Tapolca, Sümegi út melletti, 0198/6; 0198/7; 0198/8  hrsz-ú 
ingatlanon tervezett napelempark létesítésével kapcsolatos 
lakossági fórumon vettem részt. 

2023. február 6. Tavaszi István, valamint Erdélyi Bálint tervezőkkel folytattam 
megbeszélést az új temető ravatalozója ügyében.  

2023. február 7. Németh Máriát, a Vasutas Nyugdíjas Klub elnökét fogadtam 
rendezvénnyel kapcsolatban. 

2023. február 7. A Rozsdamarók Egyesület képviseletében fogadtam 
Kreiczinger Istvánt és Mohos Csabát rendezvény ügyében. 

2023. február 9. Sikos Rita intézményvezetőt fogadtam álláspályázatokkal 
kapcsolatban.  

2023. február 9. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca 
Kft. 2022. Decemberi Támogatási Kérelmének Tartalmát 
Vizsgáló Bizottsága ülésén vettem részt. 

2023. február 9. Varjas Judit művésznőt fogadtam adomány felajánlással 
kapcsolatban. 

2023. február 9. A Bátrak Ligája rendezvényen voltam jelen a Tapolcai Bárdos 
Lajos Általános Iskola Batsányi János Tagintézménye 
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tornacsarnokában. 

2023. február 9. Tihanyiné Bálint Zsuzsanna művésznő kiállítását nyitottam 
meg Ajkán a Művelődési Központ kiállítótermében. 

2023. február 10. 

A Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt, Települési 
közterületek fejlesztése, zöldfelületek kialakítása, 
rehabilitációja- Zöld Tapolca című projekt átadóján vettem 
részt. 

2023. február 14. 
Rédli Károly igazgatót és Földesi Józsefet, a Tapolcai 
Trappolók képviselőjét fogadtam futóverseny rendezésével 
kapcsolatban. 

2023. február 14. 

Magvas Zoltán, Sikos Rita, Horváthné Somogyi Ildikó 
intézményvezetőkkel, valamint Dalmai Melinda 
gyógypedagógus, óvodapedagógus, ABA technikus 
szakemberrel folytattunk megbeszélést egy, az autista 
személyek számára létesítendő nappali intézmény létrehozása 
ügyében. 

  
    
 
 
Puskás Ákos alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 

2022. december 8. A képviselők 2023. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos 
egyeztetésén vettem részt. 

2022. december 8. A kispostai dolgozókat fogadtam a két kisposta nyitva 
tartásával kapcsolatban.  

2022. december 12. A „Testünk a csoda” című kiállítás megnyitóján vettem részt a 
Tamási Áron Művelődési Központban. 

2022. december 12. Eger víz konferencia EKF projekt egyeztetésen vettem részt a 
TÁMK-ban. 

2022. december 14. A Bazalt Iskola oktatási projekttel kapcsolatos tájékoztatón 
voltam jelen a Bárdos Lajos Általános Iskolában.  

2022. december 14. 

A Balatonfüredi Tankerületi Központ képviselőivel, Fenyvesi 
Zoltán igazgatóval, Szűcs Attila szakmai helyettessel, 
Lamperth Tamás szakmai vezetővel, valamint Varga Béláné 
kolléganővel folytattunk intézményi bejárást a tankerülethez 
tartozó tapolcai intézményekben. 

2022. december 15. Balavíz Kft megbeszélésén vettem részt. 

2022. december 17. 
A Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút ünnepélyes 
projektátadó rendezvényén vettem részt a raposkai 
kultúrházban. 
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2022. december 17. Tapolca-Diszelben karácsonyi vásáron vettem részt. 

2022. december 18. Az Adventi várakozás rendezvénysorozat programjain voltam 
jelen. 

2022. december 27. BFT munkaterület átadáson vettem részt. 

2022. december 29. A TVSE Sakk Szakosztályának évzáró rendezvényén vettem 
részt.  

2022. december 30-31. A Szilveszter Tapolca rendezvény programjain vettem részt. 

2022. december 31. A Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület megemlékezésén 
vettem részt a Dobó lakótelepen. 

2023. január 3. 
Dr. Varga István háziorvossal folytattunk megbeszélést a 
háziorvosi rendszert érintő törvényi változásokkal 
kapcsolatban. 

2023. január 5. 
Tóth Csabával, a Tapolca és Környéke Kistérség Társulás 
elnökével folytattunk megbeszélést a háziorvosi ügyeletet 
érintő törvényi változásokkal kapcsolatban. 

2023. január 9. 
A TBLÁI Batsányi Tagintézményében, a Tapolcai Nőklub és a 
Szülői Munkaközösség segítségével megvalósult folyosói 
fejlesztőjáték ünnepélyes átadásán voltam jelen. 

2023. január 10.  A Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat munkaterület 
bejárásán voltam jelen a Kazinczy téren. 

2023. január 11. 

A Veszprémi Tankerületi Központ képviselőivel, Szauer István 
igazgatóval és Lévai József műszaki igazgatóval folytattunk 
megbeszélést a Pedagógiai Szakszolgálat ingatlanbérlete 
ügyében. 

2023. január 11.  A képviselők 2023. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos 
egyeztetésén vettem részt. 

2023. január 12.  A Don-i megemlékezésen vettem részt. 

2023. január 16. 

Baumann Péter rendőr főtörzsőrmesterről és minden, 
munkavégzés közben elhunyt rendvédelmi dolgozóról 
emlékeztünk meg a rendőrség, polgárőrség és tűzoltóság 
képviselőivel az új temetőben található Mindenki keresztjénél.  

2023. január 17. Magyar Labdarúgó Szövetségnél jártam a TIAC Sport 
Egyesület vezetésével Budapesten. 

2023. január 18. 
A 77-es úton történt balesettel kapcsolatos helyszíni bejáráson 
vettem részt a Magyar Közút Zrt. képviselőivel az érintett 
útszakasz biztonságosabbá tételével kapcsolatban. 

2023. január 18. Trafibox elhelyezéssel kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem 
részt Fábián Mónika közlekedési osztályvezetővel, valamint 
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Kiss Istvánnal, az E.on képviselőjével. 

2023. január 19. Óév értékelő és újév köszöntő rendezvényen vettem részt 
Devecserben. 

2023. január 20. Pócsi Bélát fogadtuk üzlet fűtésének ügyében. 

2023. január 20. A TIAC jelenlegi helyzetével kapcsolatban tartott szülői 
tájékoztatón voltam jelen a Belvárosi Közösségi Házban.  

2023. január 21. A VEB2023 Európa Kulturális Fővárosa ünnepélyes 
megnyitóján vettem részt Veszprémben. 

2023. január 24. Dr. Suzanne Strecke gyermekorvost fogadtuk a gyermekorvosi 
praxis visszaadása ügyében. 

2023. január 25. Az Addiktológiai szakmai nap rendezvényein voltam jelen a 
Tamási Áron Művelődési Központban. 

2023. január 26. A képviselők 2023. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos 
egyeztetésén vettem részt. 

2023. január 28. Tócsisütő rendezvényen vettem részt Diszelben. 

2023. január 28. 
A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János 
Tagintézménye által szervezett iskolai bálon vettem részt a 
Hunguest Hotel Pelionban. 

2023. február 1. A Bazalt Iskola oktatási projekttel kapcsolatos tájékoztatón 
voltam jelen a Bárdos Lajos Általános Iskolában. 

2023. február 2. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tanácsülésén 
vettem részt. 

2023. február 2. Tojásfa állítással kapcsolatos megbeszélésen vettem részt 
Boczkó Gyulával, Varga Károlynéval és Sabján Gézával. 

2023. február 6. A képviselők 2023. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos 
egyeztetésén vettem részt. 

2023. február 6. 
A Tapolca, Sümegi út melletti, 0198/6; 0198/7; 0198/8 hrsz-ú 
ingatlanon tervezett napelempark létesítésével kapcsolatos 
lakossági fórumon vettem részt. 

2023. február 6. Tavaszi István, valamint Erdélyi Bálint tervezőkkel folytattam 
megbeszélést az új temető ravatalozója ügyében.  

2023. február 7. A Rozsdamarók Egyesület képviseletében fogadtam 
Kreiczinger Istvánt és Mohos Csabát rendezvény ügyében. 

2023. február 9. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca 
Kft. 2022. Decemberi Támogatási Kérelmének Tartalmát 
Vizsgáló Bizottsága ülésén vettem részt. 
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2023. február 9. Varjas Judit művésznőt fogadtam adomány felajánlással 
kapcsolatban. 

2023. február 9. 
A Bátrak Ligája rendezvényen voltam jelen a Tapolcai Bárdos 
Lajos Általános Iskola Batsányi János Tagintézménye 
tornacsarnokában. 

 

 
 

 
Pass Sándor alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 

2022. december 8. A képviselők 2023. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos 
egyeztetésén vettem részt. 

2022. december 8. A kispostai dolgozókat fogadtam a két kisposta nyitva 
tartásával kapcsolatban.  

2022. december 14. 

A Balatonfüredi Tankerületi Központ képviselőivel, Fenyvesi 
Zoltán igazgatóval, Szűcs Attila szakmai helyettessel, 
Lamperth Tamás szakmai vezetővel, valamint Varga Béláné 
kolléganővel folytattunk intézményi bejárást a tankerülethez 
tartozó tapolcai intézményekben. 

2022. december 18. Az Adventi várakozás rendezvénysorozat programjain voltam 
jelen. 

2022. december 20. A képviselők 2023. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos 
egyeztetésén vettem részt. 

2022. december 30-31. A Szilveszter Tapolca rendezvény programjain vettem részt. 

2023. január 3. 
Dr. Varga István háziorvossal folytattunk megbeszélést a 
háziorvosi rendszert érintő törvényi változásokkal 
kapcsolatban. 

2023. január 5. 
Tóth Csabával, a Tapolca és Környéke Kistérség Társulás 
elnökével folytattunk megbeszélést a háziorvosi ügyeletet 
érintő törvényi változásokkal kapcsolatban. 

2023. január 10.  A Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat munkaterület 
bejárásán voltam jelen a Kazinczy téren. 

2023. január 11. 

A Veszprémi Tankerületi Központ képviselőivel, Szauer István 
igazgatóval és Lévai József műszaki igazgatóval folytattunk 
megbeszélést a Pedagógiai Szakszolgálat ingatlanbérlete 
ügyében. 

2023. január 11.  A képviselők 2023. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos 
egyeztetésén vettem részt. 
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2023. január 12.  A Don-i megemlékezésen vettem részt. 

2023. január 16. 

Baumann Péter rendőr főtörzsőrmesterről és minden, 
munkavégzés közben elhunyt rendvédelmi dolgozóról 
emlékeztünk meg a rendőrség, polgárőrség és tűzoltóság 
képviselőivel az új temetőben található Mindenki keresztjénél.  

2023. január 18. 
A 77-es úton történt balesettel kapcsolatos helyszíni bejáráson 
vettem részt a Magyar Közút Zrt. képviselőivel az érintett 
útszakasz biztonságosabbá tételével kapcsolatban. 

2023. január 18. 
Trafibox elhelyezéssel kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem 
részt Fábián Mónika közlekedési osztályvezetővel, valamint 
Kiss Istvánnal, az E.on képviselőjével. 

2023. január 18. 
Dobó Zoltán polgármester úrral folytattunk helyszíni szemlét a 
Kossuth L. u. 3. sz. alatti ingatlan megrongálódott 
tetőszerkezetének ügyében.  

2023. január 20. Pócsi Bélát fogadtuk üzlet fűtésének ügyében. 

2023. január 20. A TIAC jelenlegi helyzetével kapcsolatban tartott szülői 
tájékoztatón voltam jelen a Belvárosi Közösségi Házban.  

2023. január 23. A Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett Kultúrséta 
rendezvényen vettem részt. 

2023. január 24. Dr. Suzanne Strecke gyermekorvost fogadtuk a gyermekorvosi 
praxis visszaadása ügyében. 

2023. január 26. A képviselők 2023. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos 
egyeztetésén vettem részt. 

2023. január 28. Tócsisütő versenyen vettem részt Diszelben. 

2023. január 28. 
A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János 
Tagintézménye által szervezett iskolai bálon vettem részt a 
Hunguest Hotel Pelionban. 

2023. január 31. Havasi Gábor intézményvezetőt fogadtam a VOKE 
működtetése ügyében. 

2023. február 2. Keszler Gyula városi kitüntetett temetésén voltam jelen 
Mindszentkállán.  

2023. február 4. 
A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc 
Tagintézménye által szervezett iskolai bálon vettem részt a 
Hunguest Hotel Pelionban. 

2023. február 6. A képviselők 2023. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos 
egyeztetésén vettem részt. 

2023. február 6. A Tapolca, Sümegi út melletti, 0198/6; 0198/7 hrsz-ú 
ingatlanon tervezett napelempark létesítésével kapcsolatos 
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lakossági fórumon vettem részt. 

2023. február 9. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca 
Kft. 2022. Decemberi Támogatási Kérelmének Tartalmát 
Vizsgáló Bizottsága ülésén vettem részt. 

2023. február 10. 

A Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt, Települési 
közterületek fejlesztése, zöldfelületek kialakítása, 
rehabilitációja- Zöld Tapolca című projekt átadóján vettem 
részt. 

2023. február 13. Szokolszkyné Hangodi Évát fogadtam óvodavezetői pályázat 
ügyében. 

2023. február 14. 
Rédli Károly igazgatót és Földesi Józsefet, a Tapolcai 
Trappolók képviselőjét fogadtam futóverseny rendezésével 
kapcsolatban. 

2023. február 14. 

Magvas Zoltán, Sikos Rita, Horváthné Somogyi Ildikó 
intézményvezetőkkel, valamint Dalmai Melinda 
gyógypedagógus, óvodapedagógus, ABA technikus 
szakemberrel folytattunk megbeszélést egy, az autista 
személyek számára létesítendő nappali intézmény létrehozása 
ügyében. 

  
 
 
 
 
 
96/2022. (V. 27.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját a 2022. július 1. - 2022. december 31. 
közötti időszakra a 196/2021. (XII.17.) Kt. határozatában megállapított bérleti díjakkal azonos 
összegben, az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 

      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. december 31. Felelős: polgármester 

    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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A határozatban foglaltak szerint kerültek a bérleti díjak megállapításra. 

 
 
151/2022. (IX.30.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2023. évi költségvetése terhére  

„A” és „B” típus összesen      3.500.000-Ft 
keretösszeg erejéig kötelezettséget vállal a pályázatok fedezetére. 
Határidő: a 2023. évi költségvetés elkészítésének határideje Felelős: polgármester 
 

Az „A” és „B” típusú Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásához a 3.500.000 Ft  
keretösszeg a költségvetési tervben szerepel.  

 
 
196/2022. (XII. 16.) 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. mellékletekben 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 -4,94 aktivitásérték ponttal csökken, de a fennálló növekménnyel együtt a soron 
következő TSZT módosítások alkalmával +303,12 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 
követő 15 napon belül gondoskodik Felelős: polgármester 
 
A Tapolca Város településrendezési eszközök módosítása 2023. január 19-én hatályba lépett 

és az érintett ingatlanokkal kapcsolatosan, akikkel településrendezési szerződést kötött az 
önkormányzat, azok részére értesítés ment ki.  

 
 
197/2022. (XII. 16.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) 
bekezdés e) pontja alapján igazolja, hogy a Tapolca, 2774 hrsz-ú ingatlanon tervezett 
buszpályaudvar fejlesztésével kapcsolatos településrendezési terv módosítása ügyében, a 
település már beépítésre kijelölt területén belül már nincs megfelelő terület. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás folytatásához szükséges dokumentumok 
aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester  
 
Az előzetes környezeti értékelésre vonatkozó megkeresések a héten kerülnek kiküldésre az 

érintett hatóságok részére.  
 
 
198/2022. (XII. 16.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) 
bekezdés e) pontja alapján igazolja, hogy a Tapolca, 4012 hrsz-ú, tűzoltóság elnevezésű 
ingatlannal kapcsolatos településrendezési terv módosítása ügyében, a település már 
beépítésre kijelölt területén belül már nincs megfelelő terület. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert az eljárás folytatásához szükséges dokumentumok aláírására. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester  
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Az előzetes környezeti értékelésre vonatkozó megkeresések a héten kerülnek kiküldésre az 
érintett hatóságok részére.  

 
 
200/2022. (XII. 16.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a „Régi” temetőben keszonos urnasírhelyek kerüljenek kialakításra. 
Felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a sírhelyek kialakításának 
jogszabályi lehetőségét vizsgálja meg, s amennyiben annak jogi és egyéb akadálya nincsen, 
gondoskodjanak a kimérési és kialakítási feladatok elvégzéséről. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester, jegyző 
 

A „Régi” temetőben kialakítható keszonos sírhelyek kiadásaira szükséges pénzforrás a 
2023. évi költségvetési tervben szerepel. A költségvetési terv elfogadása után tudnak a 

munkálatok megkezdődni. 
 
 
202/2022. (XII. 16.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca 1896/1 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett sporttelep és 2 épület megnevezésű, 
összesen 10.000 m2 nagyságú ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárást eredményesnek 
nyilvánítja. Megállapítja, hogy a 1896/1 helyrajzi számú ingatlanra egy érvényes pályázat 
érkezett. A Képviselő-testület a pályázati eljárás eredményeként a Tapolca 1896/1 helyrajzi 
számon nyilvántartott, kivett sporttelep és 2 épület megnevezésű, összesen 10.000 m2 
nagyságú ingatlant adásvétel útján, a nyertes pályázó, a Veszprémi Főegyházmegye 
(képviseli: dr. Udvardy György, székhely: 8200 Veszprém, Vár utca 16.) részére, bruttó 
55.700.000,- Ft, azaz Ötvenötmillió-hétszázezer forint összegben értékesíti. A Képviselő-
testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert az ingatlan adásvételéhez szükséges 
intézkedések és nyilatkozatok megtételére, az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: 
azonnal Felelős: polgármester 
 

Az adásvételi szerződés aláírása folyamatban van. 
 
 
205/2022. (XII. 16.) 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 
lévő Tapolca, Dobó tér 3., 1877/18 helyrajzi számon felvett, kivett lakóház megnevezésű, 874 
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 9. pontjában meghatározott 
lakás- és helyiséggazdálkodási feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonába átvenni, 
szociális és szolgálati lakások kialakításának elősegítése céljából.   
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, 1877/18 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 határozat további ügyintézés céljából az MNV Zrt. részére megküldésre került. 
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207/2022. (XII. 16.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca 02/2, a 0259 hrsz-ú ingatlanból megosztással létrejött 0259/5, 0259/6, 0259/7, 0259/8, 
0259/9 és 0259/10, 0259/11 és 0259/12 , a 3442 és a 0461 helyrajzi számú ingatlanokat érintő 
Tapolca Város Önkormányzata és az MNV Zrt. között 2009. április 16. napján létrejött 
szerződés V.4/b.) pontjában, valamint a 2011. május 13. napján létrejött megállapodás V.4) 
pontjában, továbbá a Tapolca 848 helyrajzi számú ingatlant érintő 2013. március 27. napján 
létrejött szerződés V.5.) pontjában megállapított kötelezettségvállalásról szóló beszámolót 
elfogadja.  
• A Tapolca 02/2 hrsz-ú, természetben a Hegymagasi úton található volt állatrakodó 
használati célja megegyezik a szerződéskor meghatározott „településrendezés” használati 
céllal.   
• a Tapolca 0259 helyrajzi számú, természetben a zalahalápi út nyugati oldalán található 
volt szemétlerakó 2014-ben megosztásra került a 0259/1, 0259/2, 0259/3, 0259/4 és 0259/5 
hrsz-ú ingatlanokra. A 2018. évben a 0259/2., 0259/3. és 0259/4 hrsz-ú ingatlanok 
megosztásából létrejöttek a 0259/6, 0259/7, 0259/8, 0259/9 és 0259/10 hrsz-ú ingatlanok. A 
Tapolca 0259/1 hrsz alatti ingatlan megosztásra került 0259/11 és 0259/12 hrsz. alatti 
ingatlanokra. A megosztást követően létrejött ingatlanok művelési ága nem változott. A 
megosztás során tulajdonosváltozás nem történt, valamennyi ingatlan Tapolca Város 
Önkormányzata tulajdonát képezi. Az ingatlanok használati célja megegyezik a 
szerződéskötéskor meghatározott „településfejlesztés” használati céllal.  
• A Tapolca 3442 hrsz-ú, természetben a Kazinczy tér 11-13. számú Y házaktól 
nyugatra található, kivett játszótér használati célja megegyezik a szerződéskor meghatározott 
„településfejlesztés, közösségi tér biztosítása” használati céllal.   
• A Tapolca 0461 hrsz-ú, kivett sportpálya használati célja megegyezik a szerződéskor 
meghatározott „egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése” önkormányzati 
feladat ellátásának elősegítése érdekében, a sport támogatása, sportpálya üzemeltetése 
használati céllal.  
• A Tapolca 848 hrsz-ú, természetben a Táncsics M. u.16. szám alatt található kivett 
lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlanon statikai szakvéleményt 
készíttettünk az ingatlanra vonatkozóan, amely veszélyes állapotúnak minősítette, ezért az 
épületek elbontását az MNV Zrt. hozzájárulása alapján elvégeztettük. Nevezett ingatlanokat 
Tapolca Város Önkormányzata el nem idegenítette, fenntartásáról, üzemeltetéséről és 
kezeléséről gondoskodik, azokat rendeltetésszerűen használja. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról szóló határozatot az MNV Zrt. részére küldje 
meg. Határidő: a határozat elfogadását követő 30 napon belül Felelős: polgármester  
 

A képviselő-testületi határozat az MNV Zrt részére megküldésre került. 
 
 
212/2022. (XII. 16.)  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 víziközmű-rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerint a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt. által a 2022-2036. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási 
tervrészének módosítását elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 
aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester  
 

A nyilatkozatok 2022. december 21-én megküldésre kerültek a DRV Zrt. részére.  
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213/2022. (XII. 16.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
fenntartásában működő Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására 
pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 
Munkahely, beosztás megjelölése: 
Tapolcai Kertvárosi Óvoda (8300 Tapolca, Darányi utca 4.), intézményvezető  
Magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 
A megbízás kezdő napja: 2023. augusztus 1. napja 
A megbízás megszűnésének időpontja: 2028. július 31. 
A megbízás feltételei:  
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,  
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
c) legalább négy év pedagógus munkakörben vagy heti tíz óra foglalkozás megtartására 
vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, 
e) cselekvőképesség, 
f) büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan 
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem 
teszi lehetővé. 
A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:  
a) a munkahely és a munkakör megjelölését, 
b) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát, 
c) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, 
d) a megbízás feltételeit (pl. iskolai végzettség, ha a beosztás több iskolai végzettséggel 
ellátható), 
e) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat (pl. pótlék, illetménykiegészítés), 
f) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi 
követelményeire vonatkozó esetleges igényeket, 
g) a pályázat elbírálásának határidejét. 
A pályázatnak tartalmaznia kell:  
a) a pályázó szakmai önéletrajzát, vezetői programját, 
b) az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
c) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,  
d) személyes adatok kezeléséről szóló nyilatkozatot,  
e) nyilatkozat arról, hogy a pályázó a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz hozzájárul-e? 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: 
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján 
magasabb vezetői pótlék: a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 16. § 5/a bekezdése 
alapján, a pótlékalap 110%-a. 
Feltétel: büntetlen előélet, magyar állampolgárság és legalább 4 év szakmai gyakorlat.  
A benyújtás határideje:  
a Kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történő 
megjelenéstől számított 30. nap. 
Az elbírálás határideje: 2023. július 31.  
A benyújtás formája, helye, címzettje:  
A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani Tapolca Város Polgármesterének 
címezve. (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A pályázat kiírása megtörtént. 
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214/2022. (XII. 16.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
173/2022 (X.28.) számú Kt. határozatát visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A határozat visszavonásra került. 
 
 
215/2022. (XII. 16.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Frang Zsolt Tapolca, Batsányi János u. 22. szám alatti lakost feljogosítja arra, hogy a tervezett 
„Tapolca Rádió” megnevezésű, internetes lineáris rádiós médiaszolgáltatás állandó 
megnevezésében Tapolca város nevét mindaddig használja, amíg a kérelem alapját képező 
körülményekben változás nem áll be. A jogosult haladéktalanul köteles a körülményeiben 
beállott változásokat Tapolca Város Önkormányzatának jelezni. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester 
 

A névhasználatot engedélyező határozat a kérelmező részére megküldésre került,  
a Tapolca Rádió elindult. 

 
 
2/2023. (I.13.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt, a Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. által „Tapolca 
közterületeinek karbantartását szolgáló elektromos jármű beszerzése" című pályázat pozitív 
elbírálása esetén, a pályázat megvalósításához 6.947.757 Ft összegű vissza nem térítendő 
támogatást biztosít. A Képviselő-testület a támogatás forrásának biztosítására Tapolca Város 
Önkormányzata 2023. évi költségvetése terhére előzetes kötelezettséget vállal. Felhatalmazza 
a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A pályázat nyertessége esetén fenti összeg a 2023. évi költségvetésből átutalásra kerül.  
 
 
3/2023. (I.13.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt, a Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. által „Tapolca 
közterületeinek karbantartását szolgáló elektromos jármű beszerzése" című pályázat pozitív 
elbírálása esetén, a pályázat megvalósításához tagi kölcsön folyósítására,, 24.600.864 Ft 
összegben előzetes kötelezettséget vállal Tapolca Város Önkormányzata 2023. évi 
költségvetése terhére. A tagi kölcsönt a futamidő végén egy összegben a minden év január 1-
jén érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű kamatfizetési kötelezettség terheli. A 
késedelmi kamat mértékére a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 
jegybanki alapkamat értéke irányadó. A Képviselő-testület a tagi kölcsön visszafizetésének 
határidejét 2023. december 31. napjában határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert a 
kölcsönszerződés aláírására és a tagi kölcsön folyósításához szükséges intézkedések 
megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A pályázat benyújtásra került. Pénzeszköz átadási szerződés megkötése folyamatban van, 
kifizetése februárban esedékes a pályázat pozitív elbírálása esetén.  

 
 
5/2023. (I.13.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Döntés a Tapolca Kft. 2022. december 16-i képviselő-testületi ülésén tárgyalt támogatási 
kérelme tartalmának kivizsgálásáról című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntéseket 
hozza:  
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1.  A Tapolca Kft. ügyvezetőjének a 2022. december 16-i nyilvános képviselő-testületi 
ülésen tárgyalt támogatási kérelme tartalmának kivizsgálására a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 57. § (3) 
bekezdése, és a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca Város 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (VI.3.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Szmsz.) 36. § (1) bekezdése, továbbá a 40. §-a alapján ideiglenes 
bizottságként vizsgálóbizottságot hoz létre a Tapolca Kft. 2022. Decemberi Támogatási 
Kérelmének Tartalmát Vizsgáló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elnevezéssel. A 
Bizottság 6 fő önkormányzati képviselő tagból áll.  
2.  A Bizottság elnökének Horváth Gábor önkormányzati képviselőt, a Bizottság tagjának  
Bognár Róbert önkormányzati képviselőt  
Dr. Décsey Sándor önkormányzati képviselőt  
Tóth Bálint önkormányzati képviselőt  
Buzás Gyula önkormányzati képviselőt 
Tölgyes Zsolt önkormányzati képviselőt 
megválasztja.  
3.  A Bizottság feladata a Tapolca Kft. ügyvezetője támogatási kérelmének és az általa 
külön képviselői kérésre megküldött excel táblázatban szereplő árubeszerzések, szolgáltatás-
megrendelések és építési munkák megrendelése és kifizetése körülményeinek teljes körű 
vizsgálata. A Bizottság a tényállás feltárását követően jelentést készít. Az ideiglenes bizottság 
működésének időtartama a tényállás teljes körű feltárásának és azt követően a jelentés 
elkészítésének időtartama. A jelentés Képviselő-testület általi megtárgyalásának napján a 
Bizottság megszűnik.  
4.  A Bizottság működéséhez esetlegesen szükséges költségvetési forrást – például 
szakértő igénybevétele esetén – Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére biztosítja.  
Határidő: Bizottság létrehozása, tagok megválasztása: azonnal  
Vizsgálat lefolytatása: tényállás teljes körű feltárása, jelentés elkészítése  
Működési forrás biztosítása: Bizottság működésének időtartama  
Felelős: Bizottság létrehozása, megválasztása: polgármester  
Működési forrás biztosítása: polgármester  
Vizsgálat lefolytatása, jelentés elkészítése: Bizottság elnöke 
 

A bizottság megkezdte munkáját, első ülését 2023. február 9-én megtartotta.  
 
 
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, 2023. február 14. 
 
   Dobó Zoltán   
   polgármester 
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