
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8301 Tapolca, Hősök tere 15.    
 
 
Ügyiratszám: 1/163-31/2016. 
 
  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
  

Készült:  Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. 
augusztus 9-én (kedd) 8.45 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye:   Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme 
     (8300 Tapolca, Hősök tere 15.)   
 
Jelen vannak: Dobó Zoltán  polgármester 
  Buzás Gyula 

Császár László 
Dr. Décsey Sándor 

  Koppányi Ferenc 
Kozma Henrik 
Lévai József  
Marton József 
Pass Sándor  

 Sólyom Károly 
Vajda Attila  képviselők 
    

 
Igazoltan távol:  Bakos György  képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal, meghívott vendégek: 

Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, dr. Németh 
Mária Anita Általános Igazgatási Csoportvezető, Kovács Melinda 
sajtóreferens, Gyarmati Tamás főépítész, Tóth János 
informatikus, dr. Iker Viktória jegyzőkönyvvezető,   

 
Rédli Károly TVSE elnöke, Frang László TIAC-VSE elnöke, Török 
Zsolt Tapolcai Városi Televízió munkatársa. 

 
Dobó Zoltán polgármester: Köszönt mindenkit a képviselő-testület mai rendkívüli 
nyilvános ülésén.  
Külön köszönti Tapolca Város új főépítészét, Gyarmati Tamást első képviselő 
testületi ülésén. Sok sikert kíván jövőbeni munkájához. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 fő jelenlétével határozatképes, az ülést 
megnyitja. A meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátja.  
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza: 

–  
102/2016. (VIII.9.)      KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

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

 
NAPIREND 

 
1) A Tapolca Városi Sportegyesület és a TIAC-VSE 

támogatása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 
2) Tapolca Város Településrendezési eszközeinek módosítása 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
3) Tapolca Város Partnerségi Egyeztetés Szabályainak 

elfogadása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 

 
N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A 

 
1) A Tapolca Városi Sportegyesület és a TIAC-VSE támogatása 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
 

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját. 
 
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat egyhangúan 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú 
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Dobó Zoltán polgármester: Úgy gondolja, amíg lehetőségek adódnak a tapolcai 
oktatási intézmények fejlesztésére, élni kell azokkal. Annál is inkább, hiszen ezen 
intézményeket nemcsak gyermekek használják, hanem számtalan alkalommal 
délutánonként is igénybe veszik felnőtt foglalkozások céljából. A város épített 
vagyonát gazdagítja és sportéletét erősíti.  
Kérdezi, hogy az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 
 
Marton József képviselő: Miután az állam átveszi az intézmények működtetését, át 
kell gondolni, hogy az önkormányzat saját költségvetésébe betervezhet-e 
támogatásokat, szerinte mindenképpen kellene. Ezen előre gondolkozni kell, mert 
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nem tudja lesz-e lehetőség az önkormányzati törvény alapján egy olyan épületbe 
beruházni, melynek az önkormányzat csupán tulajdonosa, de nem használója.  
 
Dobó Zoltán polgármester: Szerinte ennek nem lesz semmi akadálya.  
 
Marton József képviselő: A délutáni foglalkozásokkal tudomása szerint az iskola 
plusz bevételre tesz szert, melynek nagyobb %-át a korábbiakkal ellentétben most 
már megtarthatja.  
A Humán Bizottságnak van egy lezáratlan ügye. A sporttámogatásokkal 
kapcsolatban zárolt egy meghatározott összeget a TAO bizonyos problémái miatt. 
Kérdezi, ez már rendeződött-e? Érkezett-e valami információ, hogy mekkora összegű 
befizetés szükséges TAO ügyekkel kapcsolatban? 
 
Rédli Károly TVSE elnöke: Konkrét számokkal nem tud szolgálni. Tavasszal 
történtek egyeztetések az érintett szövetség képviselőivel. Nyár eleji telefonos 
érdeklődésére, hogy mikor születik döntés az ügyben, a nyár végi időszakot jelölte 
meg a TAO ügyeket vizsgáló bizottság képviseletében eljáró ügyintéző. A választ 
szeretné megvárni. A szóbeli információk és az eddigi vizsgálat eredménye alapján a 
visszafizetendő összeg az egyesület számláján rendelkezésre áll. Amennyiben a 
visszafizetési kötelezettség ennél nagyobb nagyságrendű, a különbözettel 
kapcsolatos kérdést kell rendezni, amelyre azonban az év elején hozott döntés 
fedezetet fog biztosítani. Amint újabb információ birtokába jut, azt jelezni fogja az 
illetékesek felé.  
 
Az előterjesztéshez további észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 

javaslatokat szavazásra bocsátja. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza: 

 
103/2016. (VIII.9.)      KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
felújítással érintett ingatlan tulajdonosa, a Tapolca Városi 
Sportegyesület „Tapolca Városi SE 2016/17. évi TAO” 
elnevezésű, Tárgyi eszköz beruházások/felújítások tárgyában 
benyújtott pályázatához nyertes pályázat esetén a 30 %-os 
önrészt, összesen 14.661.596,- Ft, azaz Tizennégymillió-
hatszázhatvanegyezer-ötszázkilencvenhat Forintot a Tapolca 
város 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati 
rendelet Tartalékok, Pályázati tartalékok jogcím terhére 
biztosítja.  
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester 
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104/2016. (VIII.9.)      KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
felújítással érintett ingatlan tulajdonosa, a TIAC-VSE „TIAC-
VSE 2016/17. évi TAO” elnevezésű, Tárgyi eszköz 
beruházások/felújítások tárgyában benyújtott pályázatához 
nyertes pályázat esetén a 30 %-os önrészt, összesen 920.352,- Ft, 
azaz Kilencszázhúszezer-háromszázötvenkettő Forintot a 
Tapolca város 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet Tartalékok, Pályázati tartalékok jogcím 
terhére biztosítja.  
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester 
 

2) Tapolca Város Településrendezési eszközeinek módosítása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját. 
 
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati 
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
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. 
 

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

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  

- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza: 
 

105/2016. (VIII.9.)      KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy a jelenleg hatályos településrendezési eszközök az 
alábbiak szerint módosuljanak: 

 
• A volt laktanya szabályozásának felülvizsgálata, a Gksz8 jelű 

építési övezet előírásainak kiterjesztése a teljes déli laktanya 
területére, az északi Gksz1 jelű építési övezetek előírásainak 
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felülvizsgálata a kialakítható magánutak telekalakítási 
paramétereinek csökkentésével, az elő-oldal és hátsókertek 
mértékének megállapításával annak érdekében, hogy a 
területen az értékesítendő telkek kialakíthatók legyenek.    

 
• A Sümegi úttól délre található Gipe5* gazdasági terület 

bővítése, az övezet keleti határa mellett jelölt Gksz4 építési 
övezetbe tartozó telekkel, továbbá a délről kapcsolódó, 
jelenleg Gksz4 építési övezetbe tartozó beépített területtel. 
Az összevonást úgy kell megoldani, hogy a köztes 
használaton kívüli útszakaszok legyenek megszüntethetők és 
a jelenlegi Gipe5* övezetbe tartozó területtel egy övezetbe 
kerüljenek. A módosítás gazdaságfejlesztő beruházás 
megvalósítása érdekében indokolt, legalább 15 új munkahely 
kialakítását biztosítja. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Helyi 
építési szabályzat módosításával kapcsolatos további szükséges 
intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
Határidő:   folyamatos 
Felelős:   polgármester 

 
 

3) Tapolca Város Partnerségi Egyeztetés Szabályainak elfogadása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját. 
 
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati 
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
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. 
 

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

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  

- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza: 
 

106/2016. (VIII.9.)       KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 29. § alapján biztosított jogkörében 
eljárva a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja a „Tapolca Város településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályai” című dokumentumot.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a partnerségi 
egyeztetés szabályainak honlapon történő megjelentetésével. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

 
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a 
részvételt, és a rendkívüli nyilvános ülést 8.55 órakor bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 
 Dobó Zoltán   Ughy Jenőné 
 polgármester  jegyző 
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