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TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8301 Tapolca, Hősök tere 15.    

Ügyiratszám: 1/152-44/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.
október 15-én (csütörtök) 8.10 órai kezdettel megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről 

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme
   (8300 Tapolca, Hősök tere 15. )   

Jelen vannak: Dobó Zoltán polgármester
Bakos György
Buzás Gyula
Décsey Sándor
Koppányi Ferenc
Kozma Henrik
Lévai József
Pass Sándor
Sólyom Károly
Vajda Attila   képviselők 

Igazoltan távol: Császár László
Marton József  képviselők 

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, Parapatics 
Tamás pályázati referens, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi
Irodavezető, Kovácsné Ottó Krisztina térség- és 
településfejlesztési ügyintéző, Tóth János informatikus, dr. Iker 
Viktória jegyzőkönyvvezető 

Baski Sándor Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány
Kuratóriumának elnöke, Tapolcai Városi Televízió munkatársai.

Dobó Zoltán polgármester: Köszönt mindenkit a képviselő-testület mai rendkívüli 
nyilvános ülésén.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fő jelenlétével határozatképes, az ülést 
megnyitja. A meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátja.   

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza:
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155/2015. (X.15.)              KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai 
rendkívüli nyilvános ülésén a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat tárgyalja.

NAPIREND

1) Vis maior pályázat hiánypótlása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

2) A Tapolcai Városfejlesztési Kft. törzstőkéjének emelése 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) Vis maior pályázat hiánypótlása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: A Gazdasági Bizottság a testületi ülés előtt tárgyalta az 
előterjesztést. A természeti katasztrófa Tapolca-Diszelt, a hegyi utakat, pincéket, 
szőlő ültetvényeket érintette leginkább.  A lezúduló nagy mennyiségű csapadék által 
okozott károk kijavítása folyamatban van, s reméli az eredeti állapot helyreállítása
minél hamarabb megtörténik.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága 
álláspontját.

Lévai József alpolgármester érkezik a terembe, a Képviselő-testület 10 fő jelenlétével 
folytatja tevékenységét.

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Sólyom Károly képviselő: A vis maior fogalma az előre nem látható, elháríthatatlan, 
rendkívüli körülményeket foglalja magába. Véleménye szerint ez indokolná a gyors
segítséget, a pályázatok rövid időn belül történő elbírálását. A természeti csapás óta 
azonban már eltelt két hónap, s még nem született kézzel fogható eredmény. Rövid
időn belül itt a tél, s akkor nehezebb a szükséges munkálatok végzése. A két dolog 
nagymértékben ellentmond egymásnak.

Dobó Zoltán polgármester: Köszöni az észrevételt, egyetért vele.

Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

156/2015. (X.15.)              KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete vis maior 
támogatásra pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz az
alábbiak szerint:

A káresemény megnevezése: Tapolca – 2015. augusztus 17-i
 esőzés. 

A káresemény helye: Tapolca 6182 hrsz (Véndek-hegy),
Tapolca 0576/1 hrsz (Diszel), Tapolca 0550 hrsz (Diszel),
Tapolca 0559 hrsz (Diszel), Tapolca 0560 hrsz (Diszel),
Tapolca 0553 hrsz (Diszel), Tapolca 0554 hrsz (Diszel),
Tapolca 0481/6 hrsz (Diszel), Tapolca 0566 hrsz (Diszel),
Tapolca 0581 hrsz (Diszel), Tapolca 0486 hrsz (Diszel),
Tapolca 0562 hrsz (Diszel), Tapolca 0477/1 hrsz (Diszel),
Tapolca 6562/1 hrsz (Szent György-hegy), Tapolca 6754 hrsz
(Szent György-hegy)

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés 2015. év %

Saját forrás
(biztosítási
összeg nélkül)

2 362 657 Ft 10%

Biztosító
kártérítése 0 Ft

Egyéb forrás
0 Ft

Vis maior
támogatási
igény

21 263 915 Ft
90%

Források
összesen 23 626 572Ft

100%

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett
összköltsége 23 626 572,- Ft, melynek fedezetét az
önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani.

A káreseménnyel érintett utak Tapolca Város
Önkormányzata tulajdonában lévő, forgalomképtelen
vagyoni körbe tartozó ingatlanok.
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A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az
Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.

Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

A károsodott építmények/ingatlanok a helyi közút
fenntartását, a közúti közlekedés biztosítását, mint kötelező 
önkormányzati feladat ellátását szolgálják. {Mötv. 13. § (1) 2.
pont.}

Az Önkormányzat más, a tulajdonában lévő ingatlanon ezt 
a feladatát nem tudja ellátni, mivel nincs alternatíva az
érintett területek esetében a lakott területek megközelítésére.

A pályázathoz szükséges önerőt legfeljebb bruttó 2.362.657,- 
Ft, azaz Kétmillió-háromszázhatvankétezer-
hatszázötvenhét forint összegben biztosítja Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca Város 2015. 
évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7.

melléklet 2. Céltartalék és 14. melléklet, B. Városüzemeltetés,
3 Dologi kiadások, Közutak, hidak, járdák üzemeltetése
elnevezésű előirányzata terhére.  

Tapolca Város Önkormányzata vállalja a károsodott
ingatlannak a költséghatékonyságát és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.  

Tapolca Város Önkormányzata nyilatkozza, hogy az eljárás
jelen szakaszában a miniszter által a kérelmek elbírálása
során egyedileg meghatározott, a káresemények, illetve a
bekövetkezett károsodások megfelelő vizsgálatához 
szükséges egyéb dokumentum nem szükséges, az előírásra 
nem került.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a
szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2) A Tapolcai Városfejlesztési Kft. törzstőkéjének emelése 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: A testületi ülés kezdetén minden képviselőnek 
kiosztásra került a cégkivonat.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága 
álláspontját.
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Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot 3 igen
szavazattal és 2 tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

157/2015. (X.15.)              KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 
Tapolcai Városfejlesztési Kft. jelenlegi 500.000,- Ft, azaz
Ötszázezer forint törzstőkéjét Tapolca város 2015. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete
7. számú melléklet Általános tartalékok előirányzata terhére 
2.500.000,- Ft-tal, azaz Kétmillió-ötszázezer forinttal
megemeli.

A pénzbeni hozzájárulás összegét a Tapolcai Városfejlesztési
Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11748052-20037439-00000000
számú bankszámlájára legkésőbb 2015. október 26-ig 
átutalással teljesíti.

A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió 
forintra emelkedik.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő:  azonnal
Felelős: polgármester

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a
részvételt, és a rendkívüli nyilvános ülést 8.25 órakor bezárja.

K. m. f.

Dobó Zoltán   Ughy Jenőné 
 polgármester  jegyző 


