TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ – TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/22-52/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 2017. december 15-én
(péntek) 10.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.)
Jelen vannak: Dobó Zoltán
Bakos György
Buzás Gyula
Császár László
Dr. Décsey Sándor
Koppányi Ferenc
Kozma Henrik
Lévai József
Pass Sándor
Sólyom Károly
Igazoltan maradt távol:
Marton József
Vajda Attila

polgármester

képviselők

képviselők

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
dr. Németh Mária Anita jegyző, dr. Iker Viktória aljegyző, Schönherrné Pokó
Ildikó pénzügyi irodavezető, Dénes Emil adócsoport vezetője, Molnár
Károly általános igazgatási csoportvezető, Hársfalvi József városfejlesztési
és üzemeltetési irodavezető, Bakos Gáborné városüzemeltetési
csoportvezető, Parapatics Tamás pályázati csoportvezető, Kiss Viktória
építéshatósági irodavezető, Varga Béláné közművelődési és intézményi
referens, Gyarmati Tamás főépítész, Farkas Hajnalka jegyzőkönyvvezető
Horváth Zoltánné - Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője; Rédli Károly Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója; Gáspár András - Tapolcai
Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója, Sikos Rita – Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet vezetője; Mezőssy Tamás – Tapolcai Diákés Közétkeztető Kft. ügyvezető igazgatója; Szóvári Adél – Veszprémi
Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója;
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Vitárius György; Böröndy Tamás – Tourinform Iroda vezetője; Mezőssy
Zoltán Péter; Mezőssy Zoltán; Reindl Erzsébet; Tapolcai Városi Televízió
munkatársai
Dobó Zoltán polgármester: Köszönti a megjelenteket, Tapolca város lakosságát, a
Képviselő – testület tagjait, a hivatal munkatársait a mai képviselő – testületi ülésen.
Megállapítja, hogy a képviselő – testület 10 fő jelenlétével határozatképes, Marton József
és Vajda Attila képviselők jelezték távolmaradásukat, az ülést megnyitja. A meghívóban
szereplő napirendi pontokat tárgyalná a testület azzal a módosítással, hogy a meghívó
szerinti 16) Döntés a városüzemeltetési munkacsoport tevékenységéről című előterjesztést
a napirendről leveszi, Vegyes ügyek keretébe a „Tapolca, Wesselényi u. 5. szám alatt
nyilvántartott ingatlan hasznosítása”, „A városüzemeltetési munkacsoport létszámának
bővítése”, „A Badacsonytördemic 1303. hrsz-ú ingatlan hasznosítása” és a „Tájékoztató a
Rockwool Hungary Kft. felajánlásáról” című előterjesztéseket felveszi. Kéri, hogy aki így el
tudja fogadni a mai ülés napirendjét, kézfelemeléssel jelezze.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
170/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai nyilvános
ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a
módosítással fogadja el és tárgyalja, hogy a meghívó szerinti 16)
Döntés a városüzemeltetési munkacsoport tevékenységéről című
előterjesztést a napirendről leveszi,
Vegyes ügyek keretébe a
„Tapolca, Wesselényi u. 5. szám alatt nyilvántartott ingatlan
hasznosítása”,
„A városüzemeltetési munkacsoport létszámának bővítése”,
„A Badacsonytördemic 1303. hrsz-ú ingatlan hasznosítása” és a
„Tájékoztató a Rockwool Hungary Kft. felajánlásáról”
című előterjesztéseket felveszi.
NAPIREND
1)

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek
fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

2) A 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet
elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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3) A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről és a
településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
4) A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 23.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
5) A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló
30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartásokról szóló 21/2017. (X. 9.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
7) A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
8) Tapolcai Tanuszodához ingyenes területátadás a Magyar
Állam részére
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
9) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi
üzleti terveinek megtárgyalása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
10) Döntés a Tapolca 4507/3 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
11) Alapítványi támogatás jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
12) Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás
tapasztalatairól, és a 2018-as közszolgáltatási díj elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
13) Tulajdonosi
döntések
meghozatala
a
Tapolcai
Városgazdálkodási Kft. működésével kapcsolatban
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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14) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyijáratú
személyszállítási tevékenységre közszolgáltatási szerződés
megkötése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
15) Tulajdonosi hozzájárulás a Veszprémi Szakképzési Centrum
Gönczy Pál Szakközépiskola felújításához
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
16) Tapolca Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési
munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
17) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi
munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
18) Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
19) Az óvodai beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda heti
és éves nyitva tartási idejének meghatározása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
20) Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Németh Mária Anita jegyző
21) Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
22) Beszámoló Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában,
illetve működtetésében lévő intézmények karbantartási
feladatainak elvégzéséről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
23) A Tourinform Iroda tájékoztatója a 2017. évi működésről és a
2018. évi tervekről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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VEGYES ÜGYEK
1)

Tapolca, Wesselényi u. 5. szám alatt nyilvántartott ingatlan
hasznosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

2) A városüzemeltetési munkacsoport létszámának bővítése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
3) A Badacsonytördemic 1303. hrsz-ú ingatlan hasznosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
4) Tájékoztató a Rockwool Hungary Kft. felajánlásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK
Dobó Zoltán polgármester: Napirend előtt az „Akikre büszkék vagyunk” rovat keretében
elmondja, hogy Dr. Bartalis Imre nyugalmazott állatorvos, a XI. Praxismenedzsment
Konferencián állatorvosi életműdíjat kapott. Gratulál neki.
Csizmadia László a Széchenyi István Szakképző Iskola szakoktatója "Meszlényi Zoltán
díjat" vehetett át a Magyar Épületgépészek Szövetségétől. Neki is gratulál.
Veszprém Megye Legjobb Sportolója díjat vehetett át gyermek leány kategóriában Gaál
Zsóka sakkozó, Veszprém Megye Legjobb Sportolója speciális sport kategóriában Orsós
Richárd, a Szász Márton Általános Iskola diákja, felkészítője: Kiss Katalin.
A legnanói férfi párbajtőr Világkupán Rédli András aranyérmet szerzett.
A Tapolca VSE Thai box szakosztályának tagjai európai megmérettetésen állhattak
dobogóra. Az Amatőr Európa bajnokságon K1 light kontakt kategóriában Tóth Zsombor
(40kg), illetve Muzsi Dániel (43kg) a második helyet, míg Nagy Imre (70kg) az ötödik
helyet érdemelte ki. Novemberben az Országos Diák Bajnokság K1 light kontakt
kategóriában Tóth Zsombor és Nagy Imre aranyérmet, míg Muzsi Dániel ezüstérmet
szerzett.
Országos Szlalom Kupán Szollár Norbert és Lovász Róbert az idei összesített
eredményeik alapján a dobogón végeztek.
Szeretne gratulálni a Tapolca Vívóklub, a TVSE Kosár Szakosztály és a Sakk Szakosztály
versenyzőinek is, akik az elmúlt hetekben nagyon szép eredményekkel tértek haza
különféle versenysorozatokról.
Országos Diákolimpián aranyérmet szerzett sportolókat díjaztak Veszprémben. A
Tapolcai Vívóklub versenyzője Országos Diákolimpiai bajnokságon I. korcsoportban leány
párbajtőr egyéni versenyen Konczek Léna győzött. Szintén I. helyezést ért el
párbajtőrben Salamon Márk, II. korcsoportban egyéniben pedig Szalma Sára. A IV.
korcsoport fiú párbajtőr csapatának (Kovács Dániel András, Kovács Benedek, Árvai
Zsombor) is szeretettel gratulál. Csak így tovább, szép eredmények születtek eddig és
szülessenek a közeljövőben is.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,
valamint a Képviselő – testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, hogy van-e kérdés a napirenddel
kapcsolatban?
Bakos György képviselő: A december 1-jén Hollósi Ernővel folytatott, a naperőmű parkkal
kapcsolatos tárgyalásról szeretne bővebb információt kapni.
Dobó Zoltán polgármester: Hollósi úr kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy a város
tulajdonában lévő, Zalahaláp felé lévő harasztos részen szeretnének naperőmű parkos
beruházást létrehozni. Ennek még az adminisztrációs körülményeit próbálják intézni.
Reméli, hogy meg tudnak vele egyezni, és olyan jól működő, törvényes feltételeket
tudnak teremteni, hogy a beruházás létre jöhessen. Bízik benne, hogy jövő héten a
kérdőjeleket tisztázni tudják, és minden akadály elhárul az elől, hogy egy viszonylag nagy
beruházás létrejöjjön, melynek elég nagy összegű iparűzési adó bevétele lenne a város
felé.
Kozma Henrik alpolgármester: A kormányzat a kisebb naperőművek megvalósításának
mezőgazdasági területeivel kapcsolatban jogszabály változásokat szeretne eszközölni.
Nagy az igény ezekre, ezért szeretnék elősegíteni, hogy az ilyen beruházások
megvalósulhassanak.
Bakos György képviselő: Magánszemély vagy cég képviseletében jelentkezett Hollósi úr?
Dobó Zoltán polgármester: Projektcég keretében jelentkezett, magánszemélyként nem
nagyon van erre lehetőség.
Dr. Décsey Sándor képviselő: Lévai alpolgármester úr november 28-án, Illés Lászlóval a
Kossuth Lajos u. 21. számú volt Keravill épületének hasznosításával kapcsolatban
folytatott tárgyalásáról szeretne információt kérni.
Lévai József alpolgármester: Illés úr, mint az épület tulajdonosa kereste meg az
önkormányzatot. Az iránt érdeklődött, hogy az épülettel kapcsolatban van-e valamilyen
hasznosítási javaslatuk, mert hosszú idő óta bérlő nélkül áll, és nem lát arra lehetőséget,
hogy magánemberként meg tudja oldani az ingatlan hasznosítását. Tájékoztatást adott
arról, hogy az ingatlan szabad, és ha az önkormányzatnak bármilyen hasznosítási
elképzelése van, akkor abba beilleszthető az épület.
Az előterjesztéshez több kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozza:
171/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
tisztségviselők fontosabb tárgyalásairól, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
2. A 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Az átmeneti gazdálkodás azért szükséges, hogy az
önkormányzat és az önkormányzat intézményei zavartalanul tudjanak működni abban az
időszakban is, amíg a 2018. évi költségvetési rendeletet el nem fogadja a képviselő –
testület. Az előterjesztést mindegyik bizottság tárgyalta. Vajda Attila képviselő
távollétében kéri Bakos György képviselőt, hogy az Ügyrendi Bizottság, Marton József
képviselő távollétében pedig Dr. Décsey Sándor képviselőt kéri, hogy a Humán Bizottság
álláspontjait ismertessék.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati
javaslatot.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztés elfogadását.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
28/2017. (XII. 18.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi
átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és
28/2017. (XII. 18.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.
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3.

A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről és a településképi bejelentési
eljárásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Sokszor beszéltek arról, hogy Településképi Arculati
Kézikönyvet fognak létrehozni, maguk fogják meghatározni a település arculatát.
Mindegyik bizottság tárgyalta az előterjesztést, felkéri a bizottságok elnökeit, hogy
ismertessék a bizottságok álláspontjait.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati
javaslatot.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztés elfogadását.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
29/2017. (XII. 18.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a reklámok,
reklámhordozók elhelyezéséről és a településképi bejelentési
eljárásról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 29/2017. (XII. 18.)
számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.
4. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Bizonyos juttatásokat az öregségi nyugdíj összegéhez kell
viszonyítani. A rászoruló személyek ellátása fontos feladat. Valamennyi bizottság
tárgyalta az előterjesztést, kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok
álláspontjait.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati
javaslatot.
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Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság 7 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztés elfogadását.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
30/2017. (XII. 18.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális
ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadja
és 30/2017. (XII. 18.) számon önkormányzati rendeletei közé
iktatja.
5. A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Köszönti Mezőssy Tamást, a Tapolcai Diák- és Közétkeztető
Kft. ügyvezető igazgatóját. Kérdezi, hogy kívánja-e a napirendi pontot kiegészíteni?
Mezőssy Tamás Tapolcai Diák- és Következtető Kft. ügyvezető igazgatója: Köszöni, nem
kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Dobó Zoltán polgármester: Figyelembe kellett venni az ármegállapításnál a várható
minimálbér emelkedést, így határozták meg a fizetendő árat úgy, hogy a szülőkre nem
róttak nagyobb terhet. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik
álláspontjait.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati
javaslatot.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal
támogatja az előterjesztést.
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Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztés elfogadását.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
31/2017. (XII. 18.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló
30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet elfogadja és 31/2017. (XII. 18.) számon
rendeletei közé iktatja.
6. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló 21/2017. (X.
9.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Reméli, hogy a későbbiekben ezt a rendeletet a település
biztonsága és élhetősége érdekében egyre nagyobb mértékben tudják alkalmazni, hogy a
relatív biztonságérzetet és közérzetet a városban élők számára javítsa. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik álláspontjait.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati
javaslatot.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal
támogatja az előterjesztést.
Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztés elfogadását.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
32/2017. (XII. 18.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet
elfogadja és 32/2017. (XII. 18.) számon önkormányzati rendeletei
közé iktatja.
7. A temetőről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok
álláspontjait.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal
támogatja az előterjesztést.
Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság egyhangú szavazati aránnyal támogatja
az előterjesztést.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az előterjesztés
elfogadását.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
172/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről
és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati
rendeletet felülvizsgálta, amely alapján a temetőkről és a
temetkezésről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendeletet
nem kívánja módosítani.
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8. Tapolcai Tanuszodához ingyenes területátadás a Magyar Állam részére
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Sokak előtt ismert, hogy a tanuszoda programból Tapolca is
szeretne részesülni, szeretnék, ha Tapolcán létrejönne egy tanuszoda. Ehhez a Nemzeti
Sportközpont a Magyar Állam képviseletében telekfelajánlásokat kért az
önkormányzattól, melyet meg is tettek. A felajánlott telkekből a Nemzeti Sportközpont
munkatársai döntötték el, hogy melyik telekre és milyen módon épülhet meg majd a
tanuszoda. Szomorú e tekintetben egy kicsit, mert azt szerették volna, ha a tapolcai
strand mellé épül meg a tanuszoda, hiszen számtalan előnye lett volna. Egyrészt
elhelyezés tekintetében is jobban illeszkedne abba a környezetbe, másrészt pedig már
sokszor elmondták, hogy a Rockwool Kft-vel folytattak tárgyalásokat, és egy kedvező
megállapodás esetén a Rockwool a hulladékhőjét biztosítaná fűtésre az uszodához. Azt
gondolja, hogy a felépülő tanuszodákkal kapcsolatban előbb-utóbb a települési
önkormányzatoknak dolga lesz, és éppen ezért nem mindegy, hogy az önkormányzatok
ezeket hogy tudnák a későbbiekben fenntartani. Sok-sok szempontból jobb lett volna az
a telek, bízik benne, hogy felépül a tanuszoda és a város sportéletét sikerekkel és testileg
és lelkileg egészséges emberekkel segíti. Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságaik álláspontjait.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztés elfogadását.
Kozma Henrik alpolgármester: Polgármester úr által megfogalmazott aggályokat még ki
tudná egészíteni egyrészt azzal, hogy ha az építkezés beindul, akkor ennek a
lebonyolítása, a terület megközelítése problémás lehet a Radnóti utca és az Egry utca
felől is. Az önkormányzatnak vagy a beruházónak el kell azon gondolkodni, hogy a
Veszprémi útra egy kijárót szükséges biztosítani. A másik probléma pedig az, hogy tavaly
novemberben a testület döntött arról, hogy a volt mentőállomás ingatlanát visszakéri az
államtól, melynek visszaadását halogatják. Fájlalja, hogy kérik az önkormányzattól, hogy
ingyen adjanak át területet, de amit szeretne az önkormányzat visszakapni, és ami a város
tulajdona volt, abban nem történik semmi.
Császár László képviselő: Úgy gondolja, hogy ha van egy olyan cél, amit már az
önkormányzat is szeretett volna megvalósítani, azt támogatni kell. A nemzeti vagyonról
szóló törvény szerint az önkormányzati és állami tulajdon egy kategóriába tartozik. A
megközelítéssel kapcsolatban azt gondolja, hogy a Barackosban több építkezés jelenleg
is folyik, és a telkek megközelítésével nem volt gond. A beruházás ideje alatt biztosan
lesznek majd nagyobb forgalmak.
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Dobó Zoltán polgármester: Az aggály arról szól, hogy egy ipari méretű építkezésről
beszélnek, több száz mixer fog ott elmenni, és azok az utak nem ilyen forgalomra
épültek. Ha a 71-es útra való becsatlakozást meg kell építeni, ami nem kis beruházást
jelenthet majd a városnak, figyelembe véve azt, hogy cserébe mit kapnak, nyilván meg
kell oldani. Az aggodalmakat osztja, de ha megépül a tanuszoda, akkor legalább lesz a
városnak tanuszodája. Az egy másik kérdés, hogy ezen a területen majd milyen terheket
ró a városra.
Lévai József alpolgármester: Azt gondolja, hogy a rendezési terv tartalmazza ezt a
csomópontot, és amikor a Barackos városrészben elkezdődtek az építkezések, azok a
Radnóti utcában okoztak problémákat, amiket csak hellyel-közzel tudtak kezelni.
Fontosnak tartaná ő is, hogy a csatlakozás a Veszprémi útra megépüljön, mert akkor
lenne önálló közlekedési bekötéssel bíró településrész a Barackos lakópark. A Tescoval
szemben lenne célszerű ezt megépíteni.
Koppányi Ferenc képviselő: A mentőállomással kapcsolatban elmondja, hogy
önkormányzati tulajdon volt, de a régebbi mentőállomás területe, a Cselle-ház területe
pedig a mentőszolgálaté volt, annak idején itt ingatlancsere történt. A csomópont nem
csak a rendezési tervben szerepel, hanem a terve is készen van, bármikor elő lehet venni
és meg lehet valósítani. Azt nem tudja, hogy a csatlakozástól a tanuszodáig terjedő
útszakaszt ki fogja megépíteni.
Kozma Henrik alpolgármester: A létesítménynek nem csak Tapolcát kell kiszolgálni,
hanem a járást is. A járási gyerekek beszállítása valószínűleg buszokkal történik majd,
azoknak is kell közlekedni valahol.
Sólyom Károly képviselő: Amikor a sportcsarnok épült, akkor is több lakossági fórum
volt, hogy oda nem épülhet, illetve volt hatalmas építkezés nem kis zajjal és
kellemetlenséggel. Fel kell készíteni az ott élőket, hogy ez csak egy bizonyos ideig fog
tartani. A városvezetésnek, a térség országgyűlési képviselőjének tárgyalásokat kellene
folytatni, partneri együttműködéssel el kell érni, hogy a város költségeinek egy részét
vállalják át. Úgy gondolja, hogy pozitívan kell ehhez a kérdéshez hozzáállni.
Dobó Zoltán polgármester: Hosszas tárgyalást követően, többszöri egyeztetés után,
amelyekre az NSK nem küldött senkit, mindent elkövettek azért, hogy az érveiket
elmondhassák, de erre nem került sor. Mindent megtettek annak érdekében, hogy
partneri kapcsolatot építsenek ki, pont a későbbiekben a településre háruló feladatok
miatt.
Az előterjesztéshez további kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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173/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a település
fejlődése érdekében
 a Tapolca Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló
Tapolca, 3437/79 hrsz.-ú, 40.561 m2 nagyságú ingatlan
meghatározott, legfeljebb 4000 m2 nagyságú földrészletét
ingyenesen a Magyar Állam részére Tanuszoda létesítésére
átadja;
 felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, a szükséges
intézkedések megtételére, a vonatkozó szerződéseket
aláírására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester

9. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveinek
megtárgyalása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Köszönti a gazdasági társaságok megjelent ügyvezetőit.
Felkéri a Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztés elfogadását.
Császár László képviselő: Biofuna Kft-vel kapcsolatban lenne kérdése, mert a
beszámolóban azt olvasta, hogy az alapanyag beszerzése elég nagy gondot okoz.
Korábban volt arról szó, hogy a DRV a szennyvízteleppel együtt ezt is átvenné. Van-e
ezzel kapcsolatban előrelépés vagy fejlemény? Örömmel tapasztalta, hogy a Tapolcai
Média Kft. anyagi gondjai kezdenek egyenesbe jönni. A kilenc havi bankkivonatból
legalábbis ez olvasható ki. A jövő évi tervekben szerepel az imázsfilm támogatás, ami már
korábban megrendelésre került. Kérdése, hogy ez miért nem került lerendezésre még? A
társaság hosszú távú céljai között szerepel a hiteles tájékoztatás a nyomtatott sajtó, az
online felületek, a kábelen terjesztett sugárzott televíziós adások útján, melyhez az
önkormányzat, a városvezetés korrekt, mértéktartó hozzáállása is szükséges, hogy a helyi
sajtó munkatársai továbbra is politikai nyomásgyakorlás nélkül végezhessék munkájukat,
ahogy eddig. Ez a megfogalmazás korábban nem szerepelt a leírásokban, ha ez így van,
akkor örül neki.
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Dobó Zoltán polgármester: Úgy gondolja, hogy a tapolcai közéletben ennyire
kiegyensúlyozott és korrekt médiafelületek nem voltak, mint az utóbbi időszakban. Erről
nem kíván vitatkozni. Amennyiben Képviselő úr igényli, szívesen áll rendelkezésre, és a
lehetőséget megadja arra, hogy nyílt vita keretében megbeszélhessék a média kérdéseit.
Lévai József alpolgármester: A tavalyi évben több vevő, illetve érdeklődés megjelent a
Biofuna környékén, melyek közül egyik a DRV volt. Ezek az érdeklődések megakadtak.
Próbáltak azon gondolkodni, hogy mi lehetett ennek az oka, bizonyára az, hogy
valamilyen kormányzati szintű elképzelések a jövőben még messzebb vannak, ami miatt
okafogyottá váltak ezek. A beszámolóban szereplő alapanyag folyamatos biztosításával,
pótlásával kapcsolatos probléma a cellulóz alapanyagra értendő. Korábban faforgácsokat
használtak, amit a tavalyi év folyamán kezdtek el úgy pótolni, hogy a városüzemeltetés a
a városban keletkező zöld nyesedéket fel tudja dolgozni, ki tudják szállítani Piroscserbe és
fel tudják használni. Ezzel a módszerrel próbálják ezt megoldani, ami működik is,
megszerezték a szükséges engedélyeket, és stabilitást fog biztosítani a cégnek. Az, hogy
a jövőben lesz-e érdeklődés a cég felvásárlására, azt nem tudja megmondani.
Koppányi Ferenc képviselő: Elindult a szennyvíztelep korszerűsítése és korábban arról
volt szó, hogy a szennyvíziszapot a szennyvíztelep területén fogják feldolgozni. Ez most
változott? Mert ha továbbra is ott fogják feldolgozni, akkor a Biofuna Kft. sorsa meg van
pecsételve. Eredeti tervek szerint ott tervezték feldolgozni.
Dobó Zoltán polgármester: Azt gondolja, hogy azok a befektetők, akik érdeklődtek a cég
iránt, pont amiatt érdeklődtek, mert továbbra is ott fogják feldolgozni. A Biofuna Kft.
termékengedélyes terméket készít a hulladékból, amire más a környéken nem képes.
Sólyom Károly képviselő: Korábbi tárgyalások során szó volt arról, hogy a keletkező
iszapot más hasznosításra használják. Tehát nem termék előállításra, hanem
hőhasznosításra, ahogy Keszthelyen is működik. Ehhez lényegesen nagyobb mennyiségű
iszap kellene, illetve más technológia. Emiatt volt szó arról, hogy ott lesz a feldolgozása,
de ez még távolabb van.
Szijártó János, Tapolcai Média Kft. ügyvezető igazgatója: Császár László képviselő úr
felvetésére elmondja, hogy ez a vágyuk, ezt szeretnék. Az imázsfilmmel kapcsolatban volt
egy megállapodás, de nem lett rendezve. Polgármester úrral ősszel abban maradtak,
hogy beépítik a következő évi tervbe, mert a film elkészült, majdnem teljesen ki is
fizették, és a város fel is használta a filmet. Független média nincs, de pártatlannak lehet
lenni.
Az előterjesztéshez további kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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174/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi üzleti
terveit megismerte és azokat a melléklet szerint elfogadja.
10. Döntés a Tapolca 4507/3 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A volt Kinizsi laktanya területén található 3 hektárnyi
területről van szó. Erre a területre érkezett vételi szándék, kéri a képviselő – testület
tagjait, hogy támogassák az előterjesztést. Kéri a Turisztikai és Városfejlesztési, valamint a
Gazdasági Bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok álláspontjait.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal
támogatja az előterjesztést.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja a határozati
javaslat elfogadását.
Lévai József alpolgármester: Bizottsági ülésen kérdésként merült fel, hogy miért ebben a
formában tárgyalják az előterjesztést, hiszen nincs mellé téve adásvételi szerződés. Még
az előző testületi ciklust zárták le azzal, hogy egy hadi kulturális park létrehozásának
elképzelését az akkori képviselő – testület támogatta. Ez egy hasonló hasznosítás lenne,
és az előterjesztés arról szól, hogy ennek a területnek az ilyen típusú hasznosítását a
képviselő – testület tudja-e támogatni, hogy tovább tudjanak tárgyalni az ajánlattevővel.
Ez alapvetően a város idegenforgalmi céljainak megvalósulását tudná segíteni elsősorban,
aminek nagy jelentősége van. Azt gondolja, hogy a terv illeszkedik a város terveihez.
Császár László képviselő: Az idegenforgalmi hasznosítása az ingatlannak a rendezési terv
szerinti besorolásba beilleszthető? Meg lehet ugyan változtatni, de mellette ipari vagy
kereskedelmi szolgáltató létesítmények vannak. Tud-e rá az új tulajdonos ilyen célzattal
bármit is építeni vagy hasznosítani?
Dobó Zoltán polgármester: Köszönti Vitárius György urat, akiről mindenki tudja, hogy
milyen fajta tevékenységet végez. Egy klasszikus idegenforgalmi környezetbe ennek a
tevékenységnek nem tudnának helyet biztosítani, ez a legoptimálisabb környezet arra,
hogy harckocsizni, lövöldözni és mindenféle haditechnikai tevékenységet végezzenek.
Működő haditechnikáról van szó.
Gyarmati Tamás főépítész: Ez a terület a turizmusnak nem a klasszikus ágát képviselné,
és 2018. december 31-ig kell a szabályozási tervnek teljes felülvizsgálatát elvégezni, ami
egy jó lehetőség lesz arra, hogy felülvizsgálják azokat a területeket, amelyek jelenleg nem
passzolnak az elképzelésekhez.
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Császár László képviselő: Úgy gondolja, hogy ennek Tapolcán van is létjogosultsága, mert
az elmúlt évek is ezt bizonyították.
Sólyom Károly képviselő: Az elmúlt évek sikeresnek mondhatóak, mi az oka annak, hogy
a régi helyszín helyett új helyszínt keresnek? Van-e ennek ésszerű magyarázata?
Dobó Zoltán polgármester: Mindenki keresi az állandóságot és ez a terület alkalmas a
célnak.
Vitárius György: Elmondja, hogy a VIII. Harckocsi Ezred Bajtársi Kör Elnöke. A Tapolcai
Hadifesztivál az ő nevéhez is fűződik. Az öt hadifesztivál alatt kb. 50.000 látogató volt, azt
nem tudja megmondani, hogy hányan jöttek az ország más vidékéről. Azt tudja, hogy
ezek a katonai élményprogramok, amiket ők csinálnak, azok éves szinten kb. 1000-2000
főt vonzanak, melyek egy része itt csapódik le Tapolcán, hiszen az elmúlt években az Erra
Trans Kft-nek több mint 7,2 millió forintot fizettek ki szállításra. Egy tapolcai cégnek, aki
ide adózik, és itt teremt munkahelyeket. Hogy miért nem Lesencetomaj? Mert nem tud
velük megegyezni. Megpróbálta, kereste Polgármester urat, soha nem érezte azt, hogy
valóban szeretnék, egy képviselő – testületi ülésre sem hívták meg, elutasították, de soha
nem tudta meg, hogy miért. Kell neki egyfajta biztonság egyrészt a területet tekintve,
másrészt pedig szeretné az álmát megvalósítani. Szeretne egy állandó hadi kulturális
központot létrehozni, ahol szeretné bemutatni a város katona történelmét is, és szeretné
folytatni a hadifesztivált is, és úgy gondolja, hogy a Balaton közelségét is ki kell használni.
Az előterjesztéshez további kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
175/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a
kizárólagos tulajdonában álló, 4507/3. hrsz-ú ingatlan adásvétel
útján történő hasznosításával.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételével
kapcsolatos pályázati eljárást lefolytassa, az ehhez szükséges
intézkedéseket megtegye.
Az ingatlan adásvétele tárgyában a pályáztatási eljárás lezárását
követően fog döntést hozni.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: polgármester
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11. Alapítványi támogatás jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A Batsányi Általános Iskoláért Alapítvány kérelemmel fordult
hozzá, és a polgármesteri keret terhére szeretne 100.000,- forintot átadni számukra. Kéri
a Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztés elfogadását.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
176/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Batsányi
János Általános Iskoláért Alapítvány 100.000,- Ft, azaz Százezer
forint összegű támogatását jóváhagyja.
A támogatás forrása a Tapolca város 2017. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II.
20.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2. Céltartalék,
polgármesteri keret jogcíme.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
12. Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatás tapasztalatairól, és a 2018-as közszolgáltatási díj
elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok
álláspontjait.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati
javaslatot.
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Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal
támogatja az előterjesztés elfogadását.
Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés
elfogadását.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja a határozati
javaslat elfogadását.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
177/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Czanka
Barnabás Közszolgáltatónak a helyi kötelező közszolgáltatás
keretében végzett, a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésének és elszállításának tapasztalatairól szóló
tájékoztatását elfogadja.
13. Tulajdonosi döntések meghozatala a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. működésével
kapcsolatban
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Köszönti Gáspár Andrást, a Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
ügyvezető igazgatóját. A Kft. beruházásában készült el a városi strand, az üzemeltetést is
ők végzik, ami nagy terheket ró a városra. A Gazdasági Bizottság elnökét kéri, ismertesse
a bizottság álláspontját.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztés elfogadását.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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178/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai
Városgazdálkodási Kft-t jegyzett tőkeemelés jogcímén 100.000,forint, azaz egyszázezer forint, „ázsió” jogcímén pénzbeli
teljesítéssel 36.900.000,-Ft, azaz harminchatmillió-kilencszázezer
forint tőke tartalékba helyezendő vagyoni hozzájárulásban
részesíti.
E jegyzett tőkeemelés, illetve tőketartalékba helyezendő vagyoni
hozzájárulás teljesítésére legkésőbb 2017. december 31-ig kerül
sor, Tapolca város 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.)
önkormányzati rendelet 6. melléklet Beruházások jogcíme
terhére.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az előkészítő munka
elvégzésére és az alapító okirat módosításának aláírására.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
179/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban
önkormányzati tulajdonú Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
tulajdonosaként, alapítói jogkörében eljárva 2017. december 15.
napjától kezdődően a felügyelő bizottsági tagi teendőkkel Erdei
Zoltánné (an: Barna Zsuzsanna), 8300 Tapolca, Babits M. u. 17. sz.
alatti és Kapy Izabella (an: Szíjártó Zsuzsanna), 8300 Tapolca,
Lesence u. 7/B 4/2. sz. alatti lakosokat 3 éves határozott
időtartamra megbízza.
Felkéri a Polgármestert a változással kapcsolatos szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
14. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyijáratú
tevékenységre közszolgáltatási szerződés megkötése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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személyszállítási

Dobó Zoltán polgármester: Az elmúlt időszakban változás történt a tapolcai helyijárat
üzemeltetésében, az MB Balaton Kft. helyett az ÉNYKK Zrt. látja el a feladatot. A város
szeretné saját kezébe venni majd a szolgáltatás ellátását. Pályázatot írtak ki, melyet nem
tartottak érvényesnek, ezért felhatalmazást kér a testülettől, hogy az átmeneti időszakra
vonatkozóan az ÉNYKK Zrt-vel a szerződést megkösse. Kéri a bizottságok elnökeit,
ismertessék a bizottságok álláspontjait.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal
támogatja az előterjesztés elfogadását.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja a határozati
javaslat elfogadását.
Császár László képviselő: A gazdasági társaságokról szóló beszámolóban szerepelt, hogy
öt fő gépkocsivezetőt már kiválasztottak a 12 főből. Van ennyi autóbuszvezető a
környéken, mert az előző szolgáltatók arról panaszkodtak, hogy nincsen gépkocsivezető?
Nyilván a kiválasztott személyek valahol dolgoznak jelenleg, biztosak ők?
Gáspár András, Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: A kiválasztás egy
hónappal ezelőtt megtörtént. Ők is attól féltek, hogy lesz-e elég gépkocsivezető, de 12 fő
jelentkezett, akikből két fő volt, aki nem tapolcai vagy Tapolca környéki. Akiket
kiválasztottak, akikre számítanak, azok közül három fő még most is, vagy korábban ezen
a vonalon dolgozott. Eredetileg december 20-tól vették volna fel őket, de közbe jött ez a
kedvező lehetőség az autóbusz vásárlásra, amire csak február végén kerül sor, de
megbeszélte a személyekkel, hogy akkor kerülnek felvételre, amikor a buszokat haza kell
hozni, és ők így is vállalták a munkát.
Császár László képviselő: Szeptemberben tárgyaltak arról, hogy az MB Balatontól
vesznek buszt. Azzal mi a helyzet?
Dobó Zoltán polgármester: Jobb ajánlatot kaptak, az önkormányzat az IPA egyik
képviselőjével, Sándor Lászlóval jó kapcsolatot ápol, és Rig Lajos országgyűlési képviselő
segítségével sikerült ezt a lehetőséget feltárni. Németországból három Mercedes buszra
kaptak ajánlatot darabonként 6.000 Euroért, ami jóval kedvezőbb ajánlat, mint az MB
Balatoné volt.
Sólyom Károly képviselő: Ezek a buszok ugyanazokat a feltételeket tudják-e teljesíteni,
elsősorban környezetvédelmi szempontra gondol, mint amit pályázati feltételként ki
szoktak írni?
Dobó Zoltán polgármester: Igen, tudják teljesíteni. A német elvárásoknak megfelelő
teljesítménnyel bírnak.
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Lévai József alpolgármester: Látták a német buszok dokumentációját, Euro4-es
motorokkal vannak felszerelve, ami megfelel a magyar előírásoknak. A BKV is használja
ugyanezt a típust.
Dobó Zoltán polgármester: A jó kapcsolatra való tekintettel szinte adomány jelleggel
kapja a város ezeket a buszokat.
Az előterjesztéshez további kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
180/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete az
autóbusszal
végzendő,
menetrend
szerinti
helyi
tömegközlekedési feladatok ellátására kiírt pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.
A helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási
közszolgáltatási szerződés tervezetet az ÉNYKK Zrt-vel (9700
Szombathely, Körmendi út 92.) jóváhagyja.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a közszolgáltatási
szerződés aláírására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző
15. Tulajdonosi hozzájárulás a Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczy Pál
Szakközépiskola felújításához
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A Szakképzési Centrum hozzájárulást kér ahhoz, hogy a
diszeli valamikori Szász Márton Iskolát felújítsa. Az a véleménye erről, hogy ha
önkormányzati tulajdonú ingatlant a Magyar Állam felújít, annak örülni kell és szükséges
is, főleg annak tudatában, amilyen állapotban a diszeli ingatlan van. Ugyanakkor a Magyar
Állam erőforrásainak átgondolatlan és felelőtlen pazarlásának érzi, hogy három
szakképzéssel foglalkozó intézmény működik 8 kilométeres körzeten belül, és a Magyar
Állam nem foglalkozik ezeknek a központosításával, összevonásával, nem foglalkozik
azzal, hogy a Széchenyi István Iskola milyen állapotban van. Stratégiailag óriási hibának
tartja ezt a beruházást, indokolatlannak látja. Ugyanakkor, mint polgármester, és a
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vagyongazdálkodásért felelős személy örül annak, hogy megújulhat ez az intézmény. Kéri
a Humán Bizottság elnökét, ismertesse a biztosság álláspontját.
Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság 2 nem szavazattal és 5 tartózkodással
nem javasolja elfogadásra az előterjesztést pontosan azokkal az indokokkal, amiket
Polgármester úr is elmondott. A bizottság még az eredeti határozati javaslatról szavazott,
közben már kiküldésre került egy bővített határozati javaslat, ami éppen arra vonatkozik,
amit Polgármester úr is, és a bizottság is megfogalmazott. A módosított határozati
javaslatot ő személy szerint fogja tudni támogatni, fenntartva és megismételve azokat az
aggályokat, miszerint erre az intézményre ilyen mértékű forrást költeni indokolatlan,
hiszen lenne jobb felhasználási lehetősége, akár a Széchenyi iskolára, akár a korábban
már felajánlott ingatlanra.
Dobó Zoltán polgármester: A határozati javaslat bővítménye úgy hangzik, hogy Tapolca
Város Önkormányzata kéri, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium nevében és
képviseletében eljáró Veszprémi Szakképzési Centrum a végső döntés előtt vizsgálja meg
annak lehetőségét, hogy e beruházás a Dobó István laktanya területén található Tapolca
4511/1 helyrajzi számú – Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete által a
34/2016. (III. 25.) sz. határozatában e célra felajánlott ingatlan esetében, annak méretét,
elhelyezkedését, megközelítési lehetőségét tekintve, nem szolgálná-e a hatékonyabb
köznevelési feladatellátást. Ezzel együtt kéri majd a döntést meghozni.
Császár László képviselő: Van műszaki tartalommal is alátámasztott ismeretük arról, hogy
ez a felújítás mit jelent?
Dobó Zoltán polgármester: Nincsen semmilyen információ róla. Kéri Szóvári Adél
intézményvezetőt, hogy tájékoztassa a testületet a felújításról.
Szóvári Adél, A Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakközépiskola
intézményvezetője: Előzetesen terjesztették a képviselő – testület elé a kérést. Terveik
vannak, de építésszel még nem konzultáltak. Igen válasz után keresnének építészt.
Valóban jobb lenne a Dobó István téren felajánlott részt megkapni és egy valóban állami
finanszírozású szakképzést létrehozni Tapolcán, de ez évek óta húzódik. Ezért van a „B”
terv, ami most megfogalmazódott bennük, hiszen az NGM szeptemberben állást foglalt
abban a tekintetben, hogy az általa fenntartott intézményeket felújítja. Tehát van esély
arra, hogy a Gönczy Pál Iskolára is költsenek. Régóta ott áll használatlanul a bitumenes
terület, aminek felújítására nem volt keret, és Főigazgató asszonnyal, a tantestülettel és a
Veszprémi Szakképzési Centrum vezetésével együtt azt fogalmazták meg, hogy oda
szeretnének egy tornatermet építtetni, illetve fölé négy tantermet, vizesblokkokkal
együtt, valamint a főépületen nyílászárókat cseréltetni, tetőtér beépítéssel is akár,
közművek korszerűsítését, fűtési rendszer kiépítését elvégezni. Ezekhez kérik az előzetes
hozzájárulást, hogy a terveztetést elindíthassák.
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Sólyom Károly képviselő: Gyakorlatilag semmiféle építészeti jellegű terv nincs? Tervek
lehetnek, de vajon a beépítési % engedi-e, hogy a bitumenes pályát beépítsék? Ismeri a
területet, ami elég kicsi ehhez. Ezt megvizsgálták-e?
Szóvári Adél, A Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakközépiskola
intézményvezetője: Nem vizsgálták meg még. Azt gondolja, hogy bármiféle építésznek a
felkérése, árajánlat kérése, mind pénz függvénye. Addig, amíg nincs engedély, nem
gondolja, hogy komolyabb beruházást kellene végeztetni az intézménynek.
Az előterjesztéshez további kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
181/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete előzetes
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonát képező, 8300
Tapolca-Diszel, Templom tér 3. sz. (4367. hrsz.) alatti
iskolaépületet a Nemzetgazdasági Minisztérium nevében és
képviseletében eljáró Veszprémi Szakképzési Centrum (mint
vagyonkezelő) felújítsa, valamint az intézmény területén levő
bitumenes pályán tornatermet alakítson ki.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete azonban
kéri, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium nevében és
képviseletében eljáró Veszprémi Szakképzési Centrum a végső
döntés előtt vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy e beruházás a
Dobó István laktanya területén található Tapolca 4511/1 helyrajzi
számú – Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete által
a 34/2016. (III. 25.) sz. határozatában e célra felajánlott ingatlan
esetében, annak méretét, elhelyezkedését, megközelítési
lehetőségét tekintve, nem szolgálná-e a hatékonyabb köznevelési
feladatellátást.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
16. Tapolca Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési munkatervének
elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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Dobó Zoltán polgármester: Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok
álláspontjait.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag
támogatja az előterjesztés elfogadását.
Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatja az előterjesztés elfogadását.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja a határozati
javaslat elfogadását.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
183/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi
belső ellenőrzési munkatervet az 1. melléklet szerint elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
17. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 2018. évi munkatervének
elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok
álláspontjait.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati
javaslatot.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag
támogatja az előterjesztés elfogadását.
Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés
elfogadását.
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Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati
javaslat elfogadását.
Dr. Décsey Sándor képviselő: Tájékoztatásul elmondja, hogy a jövő évben a Városi
Könyvtár munkajelentését és munkatervét is el kell majd fogadni a képviselő –
testületnek.
Lévai József alpolgármester: Módosító javaslata lenne, mert május hónapban szerepel a
Városi strand 2017. évi működésének áttekintése, amit ebben az évben megtárgyaltak
már, beszámolót hallgattak meg pénzügyileg alátámasztva. Korábban mindig június
hónapban tárgyalták a gazdasági társaságok beszámolóit, ami most ketté van bontva, és
azért nem tartja ezt jónak, mert a cégek nem lesznek abban a helyzetben, hogy májusban
ezt a testület elé tudják tárni, hiszen május 31. a beszámoló elkészítésének határideje.
Javasolja, hogy maradjanak a júniusi időpontnál.
Kozma Henrik alpolgármester: A városi strand tájékoztatója 2018-ra vonatkozik, a nyári
működtetésre tekintettel javasolja ezt megbeszélni, elírás történhetett. Ő volt a
kezdeményezője annak, hogy a gazdasági társaságok beszámolójának tárgyalása legyen
ketté bontva, mert egyszerre túl sok. Januárban is tervezett egy beszámolót a
munkacsoport munkájáról, amit a februári ülésre javasol, de ez nem a
városüzemeltetésre, hanem a munkacsoportra vonatkozik konkrétan. Ezt is kéri javítani.
Az előterjesztéshez további kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
184/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi
munkatervét – az előzetes javaslatok alapján – azzal a
módosítással, hogy a május hónapra tervezett „Beszámoló a
Biofuna Kft., a Tapolcai Városfejlesztési Kft., a Cselle-ház Kft. és a
Tapolcai Média Kft. 2017. évi gazdálkodásáról, valamint a 2018. évre
vonatkozó üzleti tervekről, valamint a június hónapra tervezett
„Beszámoló a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft., a Tapolcai
Városgazdálkodási Kft. és a Tapolca Kft. 2017. évi gazdálkodásáról,
valamint a 2018. évre vonatkozó üzleti tervekről című
előterjesztéseket egyben, június hónapban tárgyalja meg a
Képviselő – testüket, jóváhagyja.
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Felhívja a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy
a munkatervben szereplő napirendi pontok előkészítéséről
gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
18. Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Minden évben meg kell tárgyalni ezt az előterjesztést. Örül,
hogy van német nemzetiségi önkormányzat, akik ápolják a német nemzetiség
hagyományait. Kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati
javaslatot.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
185/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca
Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával 2016. február 23-án
kötött nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló
együttműködési megállapodást felülvizsgálta és azt változatlan
formában és tartalommal fenntartja.
19. Az óvodai beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitva tartási
idejének meghatározása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Köszönti Horváth Zoltánné óvodavezetőt. Kéri a Humán
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatja az előterjesztés elfogadását.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
186/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai
Kertvárosi Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó beiratkozási
időpontját az alábbiakban határozza meg:
2018. április 25. (szerda)
2018. április 26. (csütörtök)

9.00-16.00 óráig
9.00-16.00 óráig

Az óvoda felvételi körzete: Tapolca város és Raposka község
közigazgatási területe.
Az óvodai jelentkezés helye:
 Tapolcai Kertvárosi Óvoda, 8300 Tapolca Darányi u. 4.
 Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye, 8300
Tapolca, Kazinczy tér 2.
 Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye, 8300
Tapolca, Dobó tér 5.
 Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye, 8300
Tapolca, Alkotmány u. 9.
A fenntartó a beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően
legalább 30 nappal korábban a Városi Televízióban, a Tapolcai
Újságban, valamint Tapolca város honlapján közzéteszi.
Határidő: 2017. március 25.
Felelős:
polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
187/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai
Kertvárosi Óvoda heti nyitvatartási idejét a 2018/2019-es nevelési
évre vonatkozóan (hétfőtől péntekig)
6.00 órától 17.00-óráig határozza meg.
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A Tapolcai Kertvárosi Óvoda nyári nyitva tartásának ütemezése a
2017/2018-as nevelési évben:
Tapolcai Kertvárosi Óvoda:
Barackvirág Tagintézmény:
Szivárvány Tagintézmény:
Hársfa Tagintézmény:

2018. 08.13-tól - 08.24 -ig
2018. 07.30-tól - 08.10 -ig
2018. 07.16-tól - 07.27 -ig
2018. 07.02-tól - 07.13 -ig

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda nyári zárva tartásának ütemezése a
2017/2018-as nevelési évben:
Tapolcai Kertvárosi Óvoda:
Barackvirág Tagintézmény:
Szivárvány Tagintézmény:
Hársfa Tagintézmény:

2018. 07.02-tól - 08. 10-ig
2018. 07.02-tól - 07.27-ig
2018. 08.13-tól - 08.24-ig
2018. 07.02-tól - 07.13-ig
2018. 07.30-tól - 08. 24-ig
2018. 07.16-tól - 08. 24-ig

Tapolca Város Önkormányzata felhívja az óvodavezető figyelmét
arra, hogy az óvoda a nyári zárva és nyitva tartási időpontjairól
2018. február 15-éig a helyben szokásos módon, tájékoztassa a
szülőket.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős:
polgármester
20. Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Németh Mária Anita jegyző
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi dr. Németh Mária Anita jegyző asszonyt, kívánja-e az
előterjesztést kiegészíteni?
dr. Németh Mária Anita jegyző: Nem könnyű év áll a hivatal mögött, ha csak a rendes és
rendkívüli képviselő – testület ülések számát nézik is. Feladat- és hatáskörök az utóbbi
években jelentősen lecsökkentek, de az ügyiratok számát nézve megállapítható, hogy
van bőven tennivaló. Minden szervezeti egység igyekezett a legjobb tudása szerint helyt
állni, mindig van hova fejlődni, és reméli, hogy jövőre még nagyobb elégedettségére
lesznek a testületnek. Április óta irányítja a hivatalt, igyekszik fokozni a hivatal
tevékenységét.
Dobó Zoltán polgármester: Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok
álláspontjait.
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Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati
javaslatot.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal
támogatja az előterjesztés elfogadását.
Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatja az előterjesztés elfogadását.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja a határozati
javaslat elfogadását.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
188/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai
Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
21. Beszámoló a Szociális és Alapellátási Intézet 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Köszönti Sikos Rita igazgató asszonyt. Kéri a Humán
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatja az előterjesztés elfogadását.
Dobó Zoltán polgármester: Szeretné megköszönni a szociális ellátó rendszer
működtetését. Kéri, hogy a továbbiakban is nagy gonddal és figyelemmel forduljanak
azon embertársak irányába, akik egyedül nem biztos, hogy túl tudják élni a
mindennapokat.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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189/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet 2017. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
22. Beszámoló Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában, illetve működtetésében
lévő intézmények karbantartási feladatainak elvégzéséről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Kéri a Humán és a Gazdasági Bizottság elnökét, ismertessék a
bizottságok álláspontjait.
Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag
javasolja az előterjesztés elfogadását.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja a határozati
javaslat elfogadását.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
190/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca
Város
Önkormányzatának
fenntartásában,
illetve
működtetésében lévő intézmények karbantartási, felújítási
feladatainak elvégzéséről szóló beszámolót elfogadja.
23. A Tourinform Iroda tájékoztatója a 2017. évi működésről és a 2018. évi tervekről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Köszönti Böröndy Tamást a Tourinform Iroda vezetőjét, és
Rédli Károlyt a Tapolca Kft. ügyvezető igazgatóját. Kéri a Turisztikai és Városfejlesztési,
valamint a Gazdasági Bizottság elnökét, ismertessék a bizottságaik álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal
támogatja a tájékoztató elfogadását.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztés elfogadását.
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Dobó Zoltán polgármester: Köszöni az iroda ilyen színvonalon történő működtetését,
hiszen a magas látogatóforgalom mellett is magas minősítéseket érnek el minden
ellenőrzésnél. Bízik benne, hogy jövőre is így lesz, hiszen a város most már mindenki által
elfogadott kitörési lehetősége a turizmus. Az adóbevételek növekedésén is látszik, hiszen
az elmúlt három évben több mint 30 %-ot emelkedtek a bevételek. Kéri irodavezető és
ügyvezető igazgató urat, hogy továbbra is ilyen magas színvonalon üzemeltessék tovább
az irodát.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
191/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tourinform
Iroda 2017. évi működéséről és a 2018. évi tervekről szóló
beszámolóját elfogadja.
VEGYES ÜGYEK
1. Tapolca, Wesselényi u. 5. szám alatt nyilvántartott ingatlan hasznosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A hivatal melletti helyiségről van szó. Kéri Jegyző asszonyt,
hogy ismertesse az előterjesztést.
dr. Németh Mária Anita jegyző: Az Ügyrendi Bizottság ülésére az utolsó utáni
pillanatban került be ez az előterjesztés. Van egy alakulófélben lévő kft., amelyik ki
szeretné venni a hivatali épület melletti üzlethelyiséget, ami már hosszú idő óta
kihasználatlan, és fogorvosi, illetve fogtechnikai tevékenységet kíván ott végezni. A
kérelem a képviselő – testület felé az volt, hogy a kft. felvehesse Tapolca város nevét.
Az Ügyrendi Bizottság a névhasználati kérelmet megtárgyalta.
Dobó Zoltán polgármester: Dr. Magyari Ágnes doktornő szeretne itt rendelőt
létrehozni. A szomorú apropója az egésznek Orbán doktor tragikus halála és
megüresedett praxishelye, melyet az örökösök próbáltak tovább vinni, de nem sikerült
nekik megoldani. Tapolca Dentál Kft. néven szeretnének működni, ehhez kérik a
testület jóváhagyását. Kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés
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elfogadását.
Sólyom Károly képviselő: Úgy gondolja, hogy a Tapolca név használatát eddig mindig
engedélyezték, de a kérelmezők tevékenységét tekintve, vagy sporttevékenységet,
vagy közfeladatot láttak el, vagy civil szervezetek voltak. Ez a tevékenység vállalkozás
jellegű. Tapolcának neve van, úgy gondolja, hogy vagy fizessenek a név használatáért,
de inkább nem javasolja engedélyezni a névhasználatot. Ezután minden tapolcai
vállalkozás jöhet és kérhetik, hogy Tapolca nevét használhassák. Ez nem volt eddig
gyakorlat, de a tevékenységgel és céllal nincs semmilyen problémája.
Császár László képviselő: Támogatja annak a munkának a folytatását, amit Orbán
doktor tragikus körülmények között itt hagyott. A többi fogorvos, illetve vállalkozás
hátrányba kerül ez által, ha engedélyezik a névhasználatot, hiszen ha beütik a keresőbe,
hogy Tapolca, egyből majd ezt dobja ki, és így piaci előnyt is nyújtanak neki. Tapolca
földrajzi elnevezésként szerepel jelen esetben, nem biztos abban, hogy ehhez kell
engedély.
Lévai József alpolgármester: Hirtelen beírta a cégkeresőbe Tapolca szövegrészt, és
annyi cég jelent meg, hogy nem tudja összeszámolni. Ez a cég most kért ugyan
engedélyt, de több száz olyan cég van, aminek nevében Tapolca neve szerepel.
Dr. Décsey Sándor képviselő: A rendeletben az szerepel, hogy a város nevét, toldalékos
névhasználatát jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
vállalkozó, bármely szervezet elnevezésében, szolgáltatásában, termékeinek
elnevezésében engedélyhez köti. Azt kellene megnézni, hogy az engedély nélküli
névhasználat esetén van-e valamilyen szankcionálási lehetőségük, főleg gazdasági
társaság esetében. Meg kell azt is vizsgálni, hogy van-e arra jogi lehetőség, hogy ilyen
esetben, amikor nem közszolgáltatásról, hanem vállalkozói tevékenységről van szó,
például valamilyen díjhoz kössék a névhasználat engedélyezését. Ha van rá lehetőség,
akkor az önkormányzati rendeletbe bele lehet építeni.
Dobó Zoltán polgármester: Úgy gondolja, hogy a testület mindenféle névhasználatról
foglaljon állást. Egyetért valamennyi felvetéssel, de mindezeket figyelembe véve
javasolja, hogy most támogassák a névhasználatot, és jövőre alkothatnak rendeletet
arról, hogy ha van rá lehetőség, akkor ki és mennyit fizessen a város nevének
használatáért.
Sólyom Károly képviselő: Most mindenképpen kell valamilyen döntést hozni, mert a cég
a bejegyzés előtt áll, ezt ne akadályozzák meg.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 8 igen, 1 nem szavazattal 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
191/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Magyari
Ágnes (cím: 8500 Pápa, Batthyány u. 1.) kérelmére fogászati
gyógyászati tevékenység céljából létrehozandó, 8300 Tapolca,
Wesselényi u. 5/a. sz. alatt működő korlátolt felelősségű társaság
névhasználatában a „Tapolca” név használatára vonatkozó
beadványát megtárgyalta, a „Tapolca” név használatát
engedélyezi, egyben hozzájárul, hogy a megalakulás után a
korlátolt felelősségű társaságot „Tapolca Dentál Kft.” néven
jegyeztessék be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2) A városüzemeltetési munkacsoport létszámának bővítése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A Gazdasági Bizottság még a korábbi, napirendről levett
előterjesztést tárgyalta. Kéri dr. Németh Mária jegyzőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
dr. Németh Mária Anita jegyző: A Gazdasági Bizottság ülésén is jelezte, hogy bővebb
információ hiányában nem az a felállás lesz, ami az anyagban szerepelt. A kiindulás
továbbra is az, hogy működik a városüzemeltetési munkacsoport január 1-től, akiknek
bővülnek a feladataik, hiszen az egész városban ők fogják végezni a zöldfelületek
karbantartását, gondozását. Ez maga után vonja, hogy létszámot kell bővíteni. Arra
tennének most javaslatot, hogy kilenc fővel emeljék meg a munkacsoport létszámát, de
abban a felállásban, ami most van. Jelenleg ezeket a munkavállalókat Tapolca Város
Önkormányzata foglalkoztatja, tehát a plusz kilenc fő foglalkoztatását is az
önkormányzatnál képzelik el. A költségvetésben a megnövekedett létszám részére
nagyobb bérköltséget kell biztosítani, 62 millió forintot irányoznának erre elő. Felolvassa
a határozati javaslatot, mely úgy szólna, hogy Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolca Város Önkormányzata által foglalkoztatott munkavállalók létszámát
2018. január 1-jétől legfeljebb 9 fővel megemeli. A bővített létszámú városüzemeltetési
munkacsoport munkabérének, a bér járulékainak és a bérhez kapcsolódó juttatásainak
fedezetét legfeljebb 62 millió Ft összegig előzetes kötelezettségvállalásként a 2018. évi
költségvetés terhére biztosítja. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
munkacsoport foglalkoztatásával kapcsolatos intézkedéseket megtegye. Határidő: a
2018. évi költségvetés elkészítésének időpontja, Felelős: polgármester.
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Kozma Henrik alpolgármester: Elmondja, hogy ebben az évben ez a munkacsoport 14
fővel kezdte meg a munkát, akik közül 8 fő foglalkozott kifejezetten parkfenntartással,
ami 26.410.000,- forintba került a városnak március 1-től. 2017-ben már a megemelt bért
kellett biztosítani. 2018-ra ennek a 8 főnek a megemelését tervezik 14 főre, aminek
bérköltsége 37 millió forint lesz. Ehhez a költségvetésben 10 millió forintos forrást
terveznek, ami a gazdálkodásukhoz szükséges. A 8 fő feletti létszám karbantartási
munkákat végezne, kresz táblákat helyezne ki, a városban a köztéri bútorokat javítanák.
Ezeket a feladatokat korábban külső vállalkozó végezte, ami 40 millió forintba került. Az
elmúlt időszakban gépeket kellett beszerezni, a nagy értékű gépek összege eléri jelenleg
a 23 millió, a kis értékű gépek tekintetében pedig a 2 millió forintot. 2017. évben a
városüzemeltetésben akkora összeget tudtak megtakarítani, hogy közel 21 millió forintot
tudtak volna gépbeszerzésre fordítani, de sajnos a közbeszerzési eljárás megakadályozta
ezt. A jövő évi gépbeszerzéseket már ebben az évben megtermelték. Vannak tervek,
például a volt mentőállomáson egy telephely kialakítása, illetve egy kisebb asztalos- és
lakatosműhely létrehozása.
Császár László képviselő: A bizottsági ülésen, amikor megszavazták a napirendi pontot,
és az eredeti előterjesztést tárgyalták, már akkor gondja volt, hogy a Cselle-ház Kft.
terveiben nem szerepel az, ami az előterjesztésben szerepelt. Gondja azzal van, hogy már
évek óta tervezik ennek a rendszernek a kialakítását, ami még mindig nem történt meg.
Bizottsági ülésen is konkrét számokat kért, a Tapolca Újságban is megjelentek bizonyos
számok, amikhez szeretett volna alátámasztásokat kérni. Szeretne számokat látni, hogy
milyen önköltséggel dolgoztak, és mekkora összegű árajánlatot adott például ugyanarra a
feladatra egy vállalkozó. Január 1-től át kellene venni a feladatot, de nem látja azt, hogy
ezt hogy képzelik el.
Dobó Zoltán polgármester: A 12 milliós példával kapcsolatban elmondja, hogy a parkot
pályázatból kívánták kialakítani, aminek fele önrész lett volna, és saját erőből 500.000,forintból oldották meg.
Kozma Henrik alpolgármester: Az Egry utcában kértek árajánlatot vállalkozótól a 110
méter hosszú járdára, ami 2.800.000,- forintról szólt. Ennyit a város nem tud rákölteni, és
ebben az összegben a régi járda elbontásának költsége nem is szerepelt. Ezért gondolták,
hogy saját erőből megpróbálják megcsinálni, 140.000,- forint volt a betonozási költség, az
aszfaltozást végezte külső vállalkozó 680.000,- forintért. A Szent György-hegyi úttal
kapcsolatban is kértek árajánlatot, ami kb. 1.500.000,- forint volt. A Deák Jenő Parkban
sem történt semmi éveken keresztül, ők megoldották.
Császár László képviselő: Azt kérdezi, hogy az emberek által eltöltött időre van-e
kalkuláció? A 62 millió forint csak a bérköltség járulékkal együtt, amit ki kell fizetni. A
cikkben megjelent egy olyan nyilatkozat, hogy 12 millió forint helyett elvégeztek egy
munkát fél millió forintért. Úgy gondolja, hogy ugyanolyan műszaki tartalom mellett ez ki
van zárva. Nem azzal van a gondja, hogy a tevékenységet csinálni kell, azzal is egyetért,
hogy ezt az önkormányzat vegye vissza, de a fizikai háttér kialakítását még mindig nem
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látja. Ez nem önkormányzati feladatkörhöz tartozó tevékenység. Ha olcsóbban meg lehet
oldani, akkor legyen úgy. Egy vállalkozással szemben 10 %-ért elvégezni egy munkát, azt
nem tudja elképzelni. Nem gondolja, hogy korábban indokolatlanul fizettek ki vállalkozói
díjakat. Az anyagot az önkormányzatnak is meg kell venni, és az embereket
mindenképpen ki kell fizetni.
Dobó Zoltán polgármester: Amit meg tud oldani az önkormányzat, azt meg kell oldani.
Más településeken is működnek hasonló csoportok, ők is ezt próbálják kialakítani.
Lesznek rögös és nehéz utak, de végig fogják csinálni.
Koppányi Ferenc képviselő: Régen volt a GAMESZ, ami hasonló jellegű tevékenységet
végzett az iskolákban.
Sólyom Károly képviselő: A városban sose volt idegen bizonyos tevékenységek saját
kézben történő ellátása, például strand üzemeltetése, parkfenntartás, közétkeztetés. Ő
mindig azt szorgalmazta, hogy ezek maradjanak a város látókörébe. Ki kell szervezni a
cégeknek, és most is ezt tudná elképzelni, vagy önálló társaságot alapítani, vagy
valamelyikhez hozzácsatolni. Azt is figyelembe kell venni, hogy azok az idők, amik nem
konkrét termeléssel telnek, azokat is ki kell fizetni, bérköltség akkor is van. A létszámot
kell megfelelően kialakítani.
Dobó Zoltán polgármester: Már megegyeztek abban, hogy sok tekintetben különbözik
egy önkormányzati működtetés a vállalkozói működtetéstől. Ekkora városban egy esős
időszakban is lehet olyan feladatot találni az embereknek, hogy azt gazdaságosan ki
lehessen használni.
Kozma Henrik alpolgármester: A parkfenntartásra 14 főt kalkulálnak, január 1-től az egész
város területén végzik. Ebben az évben 48 millió forint volt a parkfenntartás költsége, de
a gépek beszerzését a nulláról kellett kezdeni. Az elmúlt időszakban gépek beszerzése
nem történt. Az egész városban nem tudják például átvenni a síkosság-mentesítést, élő
szerződés van az NHSZ Kft-vel. A felvett embereket minden területen fogják tudni
használni, hiszen ahova nem jut el a cég, ott ők végzik majd ezt a feladatot. Korábban
utcaseprés is volt, de egymillió forintba kerül egy kör. Jobb lett volna, ha már az idei
évben át tudták volna venni a tevékenységet, de gépek hiányában nem lehetett elvégezni
a feladatot.
Császár László képviselő: Hosszú távon nem biztos, hogy megéri a nagy összegű gépet
megvenni, mert azt üzemeltetni és működtetni is kell. Vannak olyan feladatok, amelyeket
megfelelő személyi, és eszközállománnyal el lehet végezni, de nem mindent, mert nem éri
meg.
Dobó Zoltán polgármester: Olyan dolgokról szól ez most, amit rendszeresen kell végezni.
A jó gazda gondosságával kell áttekinteni azt, hogy milyen gépet vásárolnak. Már ő is
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tudja, hogy az utcaseprés nem csak esztétikai kérdés, mert a csatornákat folyamatosan
eltömíti a zöldhulladék, a síkosság-mentesítő anyag.
Kozma Henrik alpolgármester: Elkerülhetetlen az, hogy tavaszi-őszi időszakban ne
seperjék az utcákat. Három olyan szerződést sorol fel, amit felmondtak, és saját erőből
oldják meg. Egyik a közlekedési jelzőtáblák kihelyezése, amit a munkacsoport végez, a
Téglagyárba a vízhordási szerződést is megszüntették, illetve a hivatalban a karbantartási
munkákra vonatkozó szerződést is felmondták. Ezek kb. 10 millió forinttal csökkentették
a kiadásokat.
Az előterjesztéshez további kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 6 igen, 2 nem szavazattal 2
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
192/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca
Város Önkormányzata által foglalkoztatott munkavállalók
létszámát 2018. január 1-jétől legfeljebb 9 fővel megemeli.
A
bővített
létszámú
városüzemeltetési
munkacsoport
munkabérének, a bér járulékainak és a bérhez kapcsolódó
juttatásainak fedezetét legfeljebb 62 millió Ft összegig előzetes
kötelezettségvállalásként a 2018. évi költségvetés terhére
biztosítja.
Felhatalmazza Tapolca Város polgármesterét, hogy a
munkacsoport foglalkoztatásával kapcsolatos intézkedéseket
megtegye.
Határidő: a 2018. évi költségvetés elkészítésének időpontja
Felelős: polgármester
3) A Badacsonytördemic 1303. hrsz-ú ingatlan hasznosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Köszönti a Mezőssy család tagjait. Tapolca város a
tulajdonosa a badacsonytördemici kempingnek, melynek hasznosítására pályázatot írtak
ki, a pályázat nyertese az MZ/X Kft. Bízik benne, hogy rendben megtörténik az adásvétel.
Az előterjesztés melléklete a szerződés tervezete, hétfőn, amennyiben a képviselő testület áldását adja rá, aláírják a szerződést. A kempinget 1993 óta üzemelteti a társaság.
Kérdezi a társaság képviselőjét, kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni?
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Mezőssy Zoltán Péter: Köszönik a meghívást a mai testületi ülésre. Tegnap az esti
órákban kaptak egy szerződés-tervezetet, de ez nem egyezik azzal, amit ők december 8án elküldtek. Azt kérte az önkormányzat, hogy december 8-ig készítsenek egy adásvételi
szerződés tervezetet, illetve egy megállapodást, amelyben a bérletből eredő elszámolási
kötelezettségekkel és a birtokban maradással kapcsolatos kérdéseket vitatják meg.
Mindkét szerződést szeretnék mihamarabb aláírni, ebben kérik az együttműködést,
hiszen a két szerződés egymással összefügg. További egyeztetést szeretnének kérni.
Sólyom Károly képviselő: Hallgatva Mezőssy úr kiegészítését arra következtet, hogy az
előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezet az nem egy egyeztetett szerződéstervezet. Nem azt tartalmazza, amelyet mindkét fél elfogad. A testület tagjai nem ismerik
a vállalkozó által küldött szerződés-tervezetet. Meg kellett volna történni november 30-ig
az elszámolásnak, miért nem történt meg? Mi az oka annak, hogy egy 450 millió forintról
szóló előterjesztést csütörtökön este küldenek ki a képviselőknek?
Dobó Zoltán polgármester: Amiben ma dönteni kell az, hogy elfogadják-e nyertes
pályázónak az MZ/X Kft-t? Az, hogy el kell-e számolni és meddig, arról folyamatosan
tárgyalnak. Kérdés esetén bármikor áll rendelkezésre, a tárgyalásokon részt vehet bárki.
Császár László képviselő: Egy ilyen horderejű döntéshez kellett volna bizottsági döntés is.
Jogszerűen dönthetnek-e arról, ami az előterjesztésben szerepel anélkül, hogy
bizottságok tárgyalták volna. Kötelezettsége az önkormányzatnak a vállalkozással
szemben van, hiszen ők voltak a bérlők is. Ha más lenne a vevő, akkor külön lehetne
választani, de így úgy gondolja, hogy együtt kell kezelni a kettőt. Az elszámolásnak meg
kellene előzni ezt a folyamatot, vagy egy utalás erejéig össze kellene kapcsolni a kettőt. A
szerződésben erre vonatkozóan nincs utalás. Nem igaz az, ami a tervezetben szerepel,
hiszen nem tehermentes az ingatlan, mert az egyik félnek van elszámolási kötelezettsége,
amire utalni kellene akár azzal, hogy van egy másik megállapodás, ami erről szól. Örül
annak, hogy van olyan jelentkező, aki tovább vinné a tevékenységet, de nagyobb
előkészítést igényelt volna az előterjesztés.
Dobó Zoltán polgármester: A tárgyalásokról jegyzőkönyvet vezettek, rögzítették, hogy
mit kérnek az adásvételi szerződésben meghatározni. Azt javasolja, hogy a pályázat
eredményét fogadják el, és az elszámolás körülményeiről folytassanak további
tárgyalásokat.
Bakos György képviselő: Mezőssy úr azt kérte, hogy szeretnének tovább tárgyalni.
Milyen alapon hoznak akkor döntést?
Dobó Zoltán polgármester: Ezért mondta azt, hogy most fogadják el azt, hogy a pályázat
nyertese az MZ/X Kft., és hatalmazza fel a testület a polgármestert, hogy folytasson
további tárgyalásokat.
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Sólyom Károly képviselő: Van-e bármelyik félnek további kötelezettsége? Van egy
elfogadott ajánlatuk, amit a közbeszerzési bizottság megvizsgált, és megállapította, hogy
ők a nyertesek. Most ha a testület kinyilvánítja, hogy ők a nyertesek, az nem jár részükről
sem, illetve a leendő vevő részéről sem további kötelezettséggel. Ha a további egyeztetés
során mégsem történne szerződéskötés, akkor a Ptk. előírásai az érvényesek. A testület
döntése jelent-e bármelyik fél részére további kötelezettséget? Felhívná a figyelmet a
vevő és vásárló közötti bizalmi kérdésnek a fontosságára. Ott látja a legnagyobb
problémát, hogy valamiért az elszámolás kérdése lebeg a rendszerben, ebben lát
bizonytalanságot. Mivel most ugyanarról a vevőről és eladóról van szó, és a szerződés
nagyjából rendben van, és van egy másik ügylet, ami szintén bizalmi kérdés lesz, de nem
lesz benne megállapodás, akkor a kettő együtt nehezen fog teljesülni. Arra hívná fel a
figyelmet, és el tudná fogadni azt a javaslatot, hogy a két fél tárgyaljon tovább és a
testület elé már csak végső döntésre kerüljön majd ide.
Dobó Zoltán polgármester: Továbbra is az a javaslata, hogy a vételi ajánlatot fogadják el,
és hatalmazza fel a testület a polgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat
adásvételi szerződés tartalmáról és az elszámolás kérdéséről.
dr. Németh Mária Anita jegyző: Valóban érkezett a hivatalba egy szerződés-tervezet,
amit jogi egyeztetésre megküldtek ők is, és ez nem érkezett vissza időben, ezért nem
tudták a bizottsági ülésekre beterjeszteni az anyagot.
Sólyom Károly képviselő: Számtalanszor kapnak úgy anyagot, hogy napirenden szerepel,
és az előterjesztés később kerül kiküldésre. A jelzés is fontos lett volna, hogy egy ilyen
horderejű anyag lesz a képviselő – testületi ülésen, ő elvárta volna.
Lévai József alpolgármester: A vevő 90 napig tartja fenn az ajánlatát, ez a határidő
mindkét félnek megszab egy időkeretet.
Az előterjesztéshez további kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
193/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában
álló Badacsonytördemic, 1303. hrsz-ú ingatlan adásvétel útján
történő értékesítésére 2017. szeptember 29. napján kiírt pályázati
eljárás lezárásaként megállapítja, hogy a felhívásra az MZ/X Kft.
tett nyertes ajánlatot. Az MZ/X Kft. a pályázati kiírásban szereplő
vételárat és feltételeket teljes egészében elfogadta, így a
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Képviselő - testület az MZ/X Kft-nek kívánja adásvétel útján
értékesíteni az ingatlant.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy az MZ/X Kft.
képviselőivel további tárgyalásokat folytasson az átadással és az
elszámolással kapcsolatban.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4) Tájékoztató a Rockwool Hungary Kft. felajánlásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A Kft. ügyvezető igazgatója, Palotás Zsolt nettó négymillió
forint értékben hőszigetelő anyagot ajánlott fel a város számára, melyet a képviselőtestület fogadhat el. Nagyszerű lenne, ha pályázati forrásból a diszeli kultúrház
megújulna, és ott találnának ennek a felajánlásnak helyet.
Bakos György képviselő: Diszel városrész nevében köszöni a lehetőséget.
Az előterjesztéshez további kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
194/2017. (XII. 15.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rockwool
Hungary Kft. max. nettó 4.000 eFt értékű felajánlását köszönettel
elfogadja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete
kötelezettséget vállal arra, hogy a felajánlott kőzetgyapot
hőszigetelő-anyagot a Csobánc Művelődési Ház utólagos
hőszigetelésére használja fel.
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Több napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén, Dobó Zoltán polgármester
megköszöni a részvételt és a nyilvános ülést 12.40 órakor bezárja.

Kmf.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Németh Mária Anita
jegyző
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