
1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146-6/2014.

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére 

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

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda
 Döméné Domonkos Bernadett főelőadó  

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Császár László polgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2014. május 26. Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal
kapcsolatosan egyeztetést folytattam a megyei főépítésszel, 
Fabacsovics Zoltánnal.

2014. május 26. Varga Bor Kft tulajdonosával, Varga Péterrel egyeztettem a
laktanyai fejlesztésekkel kapcsolatban.

2014. május 27. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (Biofuna Kft,
Tapolcai Városgazdálkodási Kft, Tapolcai Média Kft, Tapolcai
Városfejlesztési Kft, Tapolca Kft, Tapolcai Diák- és
Közétkeztető Kft) mérlegbeszámoló elfogadásáról szóló 
taggyűlésén vettem részt.  

2014. május 28. A laktanyai fejlesztésekkel kapcsolatban tartottam egyeztetést
Kiss Zsolttal, az MB Balaton Kft ügyvezetőjével és Nagy 
Zoltánnal, a Porfix Kft ügyvezetőjével.  

2014. május 29. A TOP Veszprém Megyei Fejlesztési Program régiós
rendezvényén vettem részt.

2014. május 30. Tankerületi Pedagógusnapi rendezvényen vettem részt.

2014. május 31. A Pannon Reprodukciós Intézet XII. Babatalálkozóján vettem
részt.

2014. június 4. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Tanácsülésén
vettem részt.



2

2014. június 5. Vörösváry Ákossal, az Első Magyar Látványtár tulajdonosával 
folytattam egyeztető tárgyalást a város leendő programjaival, 
kiállításaival kapcsolatban.

2014. június 6. Németh Tamással, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatójával folytattam egyeztető tárgyalást 
aktuális kérdésekről.  

2014. június 7. A NAIK és a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend által
szervezett Kéknyelű Virágzás Ünnepe 2014. című 
rendezvényen vettem részt Badacsonyban.

2014. június 10.

2014. június 10.

Az Itthon Van Otthon Nonprofit Kft és a Zalai Dombhátaktól a
Vulkánok Völgyéig Leader Egyesület vezetőivel folytattam 
egyeztetést a Főszezon turisztikai kiállítással és rendezvénnyel 
kapcsolatban.

Tapolca Város Önkormányzata a 2013. évben elnyert pályázat
folytatásaként 2014. június 10-ig benyújtotta a „Balaton
Fejlesztési Tanács Vízparti és egyéb közösségi területek
fejlesztésének támogatása” pályázati kiírásra Tapolcai
közösségi területek-, Városközponti Pihenőpark II. ütem és a 
Malom-tó zöldterületeinek fejlesztése című pályázat 
dokumentációját.

2014. június 11. Badacsonylábdihegyen folytattam tárgyalást az MZ/X Kft és
Badacsonytördemic vezetésével a badacsonylábdi
strandberuházással kapcsolatos aktuális kérdéseiről. 

2014. június 12. Győrffy-Villám Andrással a Harcművészeti Egyesület nyári 
programjaival kapcsolatban folytattam tárgyalást.

2014. június 14. Főszezon turisztikai kiállítás megnyitóján vettem részt. 

2014. június 16. Szent György-hegyi Napok 2014. évi rendezvénysorozatának
értékelésén és a 2015. évi tervek megbeszélésén voltam jelen.

2014. június 17. Balatonfüreden az Olimpici Párbajtőr Bajnokság ünnepélyes 
eredményhirdetésén vettem részt.

2014. június 18. Tapolcán a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. és a
Veszprém Megyei Önkormányzat által megszervezett
„Projektgyűjtés Veszprém megyében” című rendezvényen 
vettem részt.

Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2014. május 20. Tárgyalást folytattam a Városgazdálkodási Kft ügyvezetőjével 
távfűtési pályázat kivitelezésével kapcsolatban. 

2014. május 22-25. Az I. világháborús áldozatok megemlékezésén és a Hősök Napi 
rendezvényeken vettem részt.
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2014. május 23. Badacsonytomaj település várossá nyilvánításának 10.
évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen vettem részt.

2014. május 27. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok taggyűlésein 
vettem részt.

2014. május 29. Veszprém Megye Területfejlesztési Program konzultációján
vettem részt.

2014. június 3. A zalahalápi hulladéklerakó rekultivációjának ellenőrzésén 
vettem részt.

2014. június 16. Fogadóórát tartottam.

2014. június 17. A Városgazdálkodási Kft ügyvezetésével folytattam tárgyalást
a gázmotor elhelyezésének kérdésében.

Sági István alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2014. május 24. A Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi
és Érdekképviseleti Egyesületének tisztújító és beszámoló
közgyűlésén vettem részt. 

2014. május 25. Hősök Napja alkalmából a Katonai Emlékparkban 
koszorúzáson vettem részt.

2014. május 26. A Batsányi János Vasutas Nyugdíjas Klub Dunántúli Vasutas
Nyugdíjas Klubok Majálisa megnyitóján vettem részt.

2014. május 26. Fogadóórát tartottam.

2014. május 30. Pedagógusnapi ünnepségen voltam jelen.

2014. május 31. Katonadal Találkozón vettem részt.

2014. június 4. Trianoni megemlékezésen voltam jelen.

2014. június 5. Rendőrségi lakossági fórumon vettem részt. 

2014. június 11. Első Magyar Látványtár vezetőjével, Vörösváry Ákossal 
folytattam megbeszélést.

2014. június 14. Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola
ballagási ünnepségén vettem részt.

A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről 
a végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták:

53/2014. (IV.25.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a ,,BHA” Bíró Hűtéstechnikai és Acélszerkezet gyártó Ipari Korlátolt 
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Felelősségű Társaság (8300 Tapolca, Dózsa György utca 34.; képviseli: Bíró Tibor ügyvezető) 
és Tapolca Város Önkormányzata között 2013. augusztus 1-jén létrejött adásvételi szerződés 
32/2014. (II.14.) Kt. számú határozattal elfogadott módosításában szereplő 2014. március 30-
ai időpont helyett 2014. május 31-i időpont kerüljön feltüntetésre a tervezettnél hosszabb időt 
igénylő kereskedelmi banki hitelügyintézés miatt. A módosított szerződés egyéb feltételei 
változatlanok. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét Tapolca 4507/1 helyrajzi számú,
kivett telephely és 12 db épület művelési ágú, 5 ha 2975 m2 területű, valamint a 4507/21 
helyrajzi számú, kivett telephely és 5 db épület művelési ágú, 1 ha 9760 m2 területű 
ingatlanok vonatkozásában a módosított adásvételi szerződés aláírására és a bejegyzési 
engedély kiadására. Határidő: 2014. május 31. Felelős: polgármester 

A módosított adásvételi szerződés aláírásra került. 

61/2014. (V.21.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 271/N/2011. (XII.09.) határozat helyett, a 217/N/2011 (XII.09.) határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

A módosított számú határozat visszavonásra került.

64/2014. (V.21.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet 2013. július 1-jei hatállyal jóváhagyott alapító okiratának módosítására
kidolgozott alapító okirat tervezetet 2014. május 22. hatállyal jóváhagyja, és azt az 1. és 2.
melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. Felkéri a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a módosítást tartalmazó és az egységes szerkezetű 
alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása, és az intézmény részére küldje meg.
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 

A szükséges iratok a MÁK részére megküldésre kerültek.

65/2014. (V.21.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület a Tapolcai Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosítását a 3.
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a társulási
megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

A társulási megállapodás módosítása aláírásra került.

66/2014. (V.21.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
mint a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény működtetői feladatát ellátó önkormányzat, 
egyetért azzal, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a Szász Márton Általános
Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény alapdokumentumában az alábbiakban felsorolt módosításokat elvégezze:
1. Intézmény hivatalos nevének változása
Teljes név: Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és
Készségfejlesztő Szakiskola 
Rövid név: Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola
2. Telephelyek változása:
Kikerülnek az alapdokumentumból a Tapolca 4511/1 és 4511/3. hrsz-ú ingatlanok
3. Képzési struktúra változása:
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egyéb átszervezés:

 szakmai szolgáltatás kikerülése

 szakszolgálati feladatok kikerülése
alapfeladat csökkentése:

 fejlesztő iskolai oktatás  
alapfeladat bővülése:

 készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 
részére

 speciális szakiskolai feladat:
 számítógépes adatrögzítő (OKJ 31 346 02) 
 sütőipari és gyorspékségi munkás (OKJ 21541 01) 
 kerti munkás (OKJ 21622 01)

 felnőttoktatási feladat nappali, esti és levelező képzés: 
 számítógépes adatrögzítő (OKJ 31 346 02) 
 sütőipari és gyorspékségi munkás (OKJ 21541 01) 
 kerti munkás (OKJ 21622 01)

 felnőttoktatási feladat nappali, esti és levelező képzés  
 általános iskolai oktatás

 HÍD II. program
 számítógépes adatrögzítő (OKJ 31 346 02) 
 sütőipari és gyorspékségi munkás (OKJ 21541 01) 
 kerti munkás (OKJ 21622 01)

 sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása kiegészül (székhely és mindkét 
telephely esetében)

 mozgásszervi, érzékszervi fogyatékos, autista és egyéb pszichés fejlődési zavarral  

 utazó gyógypedagógiai hálózat
4. Felvehető maximális tanulólétszám: 

létszámnövekedés:
     Székhelyen: 150 főre 
   Iskola utca telephelyen 70 főre 
     Köztársaság téri telephelyen 30 főre 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

A határozat az intézmény részére 2014. május 21-én átadásra került.

69/2014. (V.30.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a fenntartásában működő Tapolcai Óvodában intézményátszervezést hajt végre az alábbiak 
szerint:
Az óvoda neve és székhelye:
Tapolcai Kertvárosi Óvoda
8300 Tapolca, Darányi Ignác utca 4.
Tagintézményei:
1. Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye, 8300 Tapolca, Dobó tér 5.
2. Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye, 8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.
3. Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye, 8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.
Felvehető maximális gyermek és tanulólétszám: 525 fő 
Felkéri a polgármestert szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester

A határozat a Tapolcai Óvoda és a MÁK részére megküldésre került.
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70/2014. (V.30.)Kt. számú határozatával a Képviselő-testület a Tapolcai Óvoda 2013. június 
1-jei hatállyal jóváhagyott alapító okiratának módosítására kidolgozott alapító okirat
tervezetet 2014. július 1. hatállyal jóváhagyja, és azt a 2. és 3. melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja. Felkéri a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a 
módosítást tartalmazó és az egységes szerkezetű alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi 
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 

A határozat a Tapolcai Óvoda és a MÁK részére megküldésre került.

72/2014. (V.30.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásból 2014. december 31. napjával kiválik. A
tulajdonát 1/33-ad részben képező 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. sz. alatti irodaépület 
fenntartási költségeihez tulajdoni hányada arányában, a társulással kötött külön
megállapodás alapján hozzájárul. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

A határozat a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnöke részére 2014. június
3-án megküldésre került.

77/2014. (V.30.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- testülete 
a 2012. december 31-én megszűnt Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás 
vagyonának átadására vonatkozó Vagyonkezelési Szerződést az előterjesztés melléklete 
szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: 
azonnal Felelős: polgármester

A határozat és a szerződés 2014. június 5-én a Megyei KLIK részére megküldésre 
került.

78/2014. (V.30.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32.
képviseli: Marekné dr. Pintér Aranka elnök, képviseletében Szauer István, Veszprémi
Megyeközponti Tankerületi igazgató 8200 Veszprém Szabadság tér 15.) vagyonkezelésében
lévő, alábbiakban megnevezett eszközök ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

Jármű és tartozék adatok   

gyártmány, típus
d
b

színe

Üzem-
be

helye-
zés

dátu-
ma

Rend-
szám

Motorszám
Alváz-
szám

Gyártási
szám

Forgal
-mi

enge-
dély

száma

eredeti bruttó
érték/ Ft

NEWHOLLAND TL
90DT traktor

1
közép

kék
2003.0
5.07

YHV-
052

IVECO804525
402862162

1278738
29312339

00
138700

D
11 209 432

Vetőgép Európa HD 
21 (szlovén)

1 - 2001 - - - 03102 - 1 126 250

Pótkocsi AGT
830 - as traktorhoz

1 - 2001
YGE-
201

-
40052700
21/2001

- - 515 979

LEKO 3.3kombinátor 1 - 2001 - - - - - 487 500
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hidraulikus,
felcsukható

Szántóföldi
permetező AGS-

600EL
1 - 2001 - - - 1430 - 522 500

Az eszközökhöz, amelyek a többszöri fenntartóváltás következtében állami tulajdonba
kerültek, 2002-ben Tapolca Város Önkormányzata, mint a Szász Márton Általános Iskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI akkori fenntartója és működtetője, egy világbanki 
pályázat útján jutott.

Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjaiban meghatározott település-fejlesztés,
településrendezés, településüzemeltetés feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba
venni, és utak, közterületek, egyéb önkormányzati ingatlanok rendbetétele, karbantartása
(permetezés, ág, fanyesedék, széna összegyűjtése és szállítása, téli hó eltakarítása) célra 
kívánja felhasználni.

Tapolca Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
megtérítését.

Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes
jogkörben eljárjon, és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

A határozat az MNV Zrt részére 2014. június 3-án megküldésre került.

82/2014. (V.30.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – 
testülete egyetért az NHSZ Tapolca Kft. átalakulási szándékával, azzal, hogy az átalakulásra
olyan módon kerül sor, hogy a Társaságból kiválás útján létrejön egy új nonprofit gazdasági
társaság, a Társaság pedig a kiválást követően profitorientált jelleggel változatlan formában 
működik tovább. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

83/2014. (V.30.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – 
testülete egyetért azzal, hogy az átalakulás során a kiválással létrejövő társaság nonprofit 
korlátolt felelősségű társaság társasági formában jöjjön létre, és a kiválást követően a 
fennmaradó társaság is változatlanul, korlátolt felelősségű társaság társasági formában 

működjön tovább. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

84/2014. (V.30.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – 
testülete egyetért azzal, hogy az NHSZ Tapolca Kft. tag az átalakulásban részt kíván venni,
és mind a kiváló, mind a fennmaradó társaság tagjává kíván válni. Határidő: azonnal Felelős:
polgármester

85/2014. (V.30.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – 
testülete egyetért azzal, hogy a tagok és az NHSZ Tapolca Kft. a szétválás (kiválás)
fordulónapjának 2013. december 31. napját határozzák meg. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester

86/2014. (V.30.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – 
testülete egyetért azzal, hogy a szétválás (kiválás) során eljáró könyvvizsgáló Szigno Profit
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Kft. (Cg.19-09-503160; székhely: 8300 Tapolca, Fenyves u. 7.), a könyvvizsgálatért
személyében felelős személy Gáspár Géza (a.n.: Németh Magdolna; lakcím: 8300 Tapolca, 
Fenyves u. 7.; kamarai nyilvántartási szám: 000665) legyen. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester

87/2014. (V.30.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – 
testülete egyetért azzal, hogy a jogutód társaságok vagyonában a tagok vagyoni hányada a
tagok tulajdoni hányadának arányában, azaz 3,87% (Tapolca Város Önkormányzata) –
96,13% (NHSZ Tapolca Kft.) arányban alakuljon, és a kiváló nonprofit társaságba azon
vagyonelemek kerüljenek, amelyek a közszolgáltatás ellátásához feltétlenül szükségesek, az
egyéb vagyonelemek pedig maradjanak a fennmaradó profitorientált társaságban. Határidő: 
azonnal Felelős: polgármester 

88/2014. (V.30.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – 
testülete egyetért azzal, hogy megbízzák az ügyvezetőt az átalakulási terv és az 
átalakuláshoz szükséges egyéb dokumentumok elkészítésével. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester

A 82/2014. (V.30.) – 88/2014. (V.30) Kt. számú határozatok a Képviselő-testület 2014. 
június 27-i ülésére külön előterjesztésben, konkrét adatokkal és végleges formában 
beterjesztésre kerülnek.

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 JAVASLAT

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

Tapolca, 2014. június 19.

Császár László
polgármester


