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

Ügyiratszám: 1/22-6/2017.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 17-én
(péntek) 8.15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:  Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. )

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

Igazoltan maradt távol:
Marton József képviselő 

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
Ughy Jenőné jegyző, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, 
Bakos Gáborné Városüzemeltetési Csoportvezető, Varga Béláné 
közoktatási referens, Dénes Emil Adócsoport vezető, Hársfalvi József 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető, Parapatics Tamás Pályázati 
Csoportvezető, dr. Iker Viktória jegyzőkönyvvezető,  

Dr. Vadlek Krisztina Tapolcai Járási Hivatalvezető, Horváth Zoltánné 
Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője, Sikos Rita Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet igazgatója, Rédli Károly Tapolca Kft. ügyvezető 
igazgatója, Sárközi Szaniszló Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület
elnöke, Tapolcai Városi Televízió munkatársai.

Dobó Zoltán polgármester: Köszönt minden megjelentet, a város lakosságát, a képviselő-
testület tagjait a mai képviselő-testületi ülésen. Külön köszönti dr. Vadlek Krisztina járási 
hivatalvezető asszonyt. Köszöni, hogy jelenlétével megtisztelte testületi ülésüket.  
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. 
Marton József képviselő előzetesen jelezte távolmaradását, ezért felkéri Dr. Décsey Sándor 
képviselőt a Humán Bizottság álláspontjának ismertetésére. A meghívóban szereplő napirendi 
pontokat azzal a módosítással javasolja elfogadni, hogy a vegyes ügyek keretébe a „Tapolca
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3600/1 hrsz. ingatlanon (temető) lévő kápolna külön helyrajzi számon történő kiemeléséhez és 
tulajdonjog bejegyzéséhez hozzájárulás adása, valamint a kápolna megközelítéséhez
földhasználati jog biztosítása”, valamint a „Tapolca” név és logó használatáról” című 
előterjesztéseket vegyék fel. Javaslatát szavazásra teszi fel.

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

12/2017. (II.17.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai nyilvános 
ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással 
fogadja el, hogy a vegyes ügyek keretébe a „Tapolca 3600/1 hrsz.
ingatlanon (temető) lévő kápolna külön helyrajzi számon történő 
kiemeléséhez és tulajdonjog bejegyzéséhez hozzájárulás adása,
valamint a kápolna megközelítéséhez földhasználati jog biztosítása”,
valamint a „Tájékoztató a „Tapolca” név és logó használatáról”
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) Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2017. évi
költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

3) A Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

4) A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

5) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

6) A gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének és intézményi
térítési díjainak megállapítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

7) Tapolca-Diszel 4390, 4437 és 4460 hrsz-ú önkormányzati utak
névváltozása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
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8) Tájékoztató a Településrendezési Eszközök felülvizsgálatának
megindításáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

9) Ipar utca szabályozási szélességének módosítása egyszerűsített 
eljárásban
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

10) Tájékoztató a Keszler-ház adásvételéről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

11) A Tapolca, Fő tér 7-9. sz. alatti belterületi ingatlan hasznosítása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

12) A Tapolca 1967/2 helyrajzi számú ingatlan (volt mentőállomás) 
önkormányzati tulajdonba adása kezdeményezés megerősítése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

13) Polcrendszer és bútorok adományozása a Tapolcai
Rendőrkapitányság részére 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

14) Gulág emléktábla elhelyezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

15) A Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

16) Az önkormányzat által létrehozott egészségügyi alapítványok
alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

17) Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok 
véleményezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

18) A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

VEGYES ÜGYEK

1) Tapolca 3600/1 hrsz. ingatlanon (temető) lévő kápolna külön 
helyrajzi számon történő kiemeléséhez és tulajdonjog 
bejegyzéséhez hozzájárulás adása, valamint a kápolna
megközelítéséhez földhasználati jog biztosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

2) Tájékoztató a „Tapolca” név és logó használatáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

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

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

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi képviselő-társait, hogy a napirendhez kérdése, 
hozzászólása kinek van.

Bakos György képviselő: Lévai József alpolgármester úr január 19. napján Mátray Györggyel,
január 26. napján Horváth Ferenccel folytatott tárgyalásáról szeretne bővebb tájékoztatást 
kérni.

Lévai József alpolgármester: Mátray Györggyel, a Tapolcai Repülő Egyesület elnökével 
folytatott tárgyalás témája részben érintette az önkormányzat költségvetését. December
hónapban az önkormányzat képviseletében ő és az egyesület elnöke megbeszélést folytattak 
Szemerey Tamás úrral, akivel közös tulajdon a repülőtér érintett területe. Az volt ennek a célja, 
hogy a megkezdett környezetvédelmi engedélyezési eljárást folytatni lehessen. Ehhez
Szemerey úr támogatásán túl, illetve amit az egyesület tud hozzá biztosítani, szükség van
önkormányzati forrásra is. Ez beépítésre is került a költségvetés tervezetébe. Erről tárgyalt 
elnök úrral, illetve arról, amennyiben a források rendelkezésre állnak, rendelje meg a
környezetvédelmi hatástanulmányt.
Horváth Ferenccel a laktanya területén történő ingatlanvásárlásról tárgyaltak. Reméli, a 
későbbiekben szerződés megkötésére is sor kerülhet. 

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

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

13/2017. (II.17.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

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

2) Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2017. évi költségvetéséről és a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék 
bizottságuk álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az I. határozati javaslatot egyhangú szavazati
aránnyal, a II. határozati javaslatot 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja
képviselő-testületnek. 
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Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság az I. határozati
javaslatot 3 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal elfogadásra javasolja, a II. határozati
javaslatot 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással nem javasolja elfogadásra a
képviselő-testületnek. 

Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat 5 igen szavazattal és
1 tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
A Gazdasági Bizottság a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet megtárgyalásra 
alkalmasnak tartja.

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

Bakos György képviselő: A képviselők minden évben lehetőséget kapnak arra, hogy 
kinyilvánítsák azon óhajukat, hogy mit szeretnének, ha megvalósulna választókörzetükben.
Elmondja, néhány dolgot ő is papírra vetett, de vagy ő nem látja az előterjesztésben vagy 
esetleg valahol el van rejtve a rendeletben?

Dobó Zoltán polgármester: A jelenlegi vitát megelőzi egy költségvetési egyeztetés, melyen 
Képviselő úr is jelen volt. Annak az a célja, hogy az elhangzott kérdést vagy az ahhoz 
hasonlókat fel lehessen vetni, s amennyiben mindenki úgy látja, azt a költségvetésbe be
lehessen építeni. Úgy gondolja, Képviselő úr által felvetett feladatok jelentős része a város 
karbantartásával kapcsolatos költségek valamelyikében, ha nem is külön tételként, de
megjelenik. Rendkívül fontos, hogy minden képviselő keresse meg a körzetével kapcsolatos 
hasonló észrevételekkel. Természetesen a költségvetés összeállításánál igyekeznek súlyozni
ezeket a feladatokat. Azt gondolja, hogy Diszel városrész a 2017. évi költségvetésnek nem látja
kárát, legalább az eddigi szinten működhet a városrész.  

Császár László képviselő: Jelen volt ő is az egyeztetésen. Az előterjesztés szöveges részéhez 
szeretne néhány észrevételt, gondolatot hozzáfűzni. Nem a költségvetés struktúrájával van 
problémája, mert az nem változott a korábbi évekhez képest azon kívül, hogy kikerültek
intézmények, melyet nem kell a továbbiakban működtetni. Ennek vannak pénzügyi vonzatai, 
pozitív és negatív hatásai. Ez a város költségvetését pozitívan érintette, hiszen az intézmény
működtetésből 130 millió Ft, ami megmarad, s még a karbantartásokat is hozzávéve, kb. 150 
millió Ft-os nagyságrendű a megtakarítás a város számára. Örül annak, hogy a béremelést 
biztosítani tudja az önkormányzat a köztisztviselők számára. Az, hogy a szöveges részben ez 
úgy került megfogalmazásra, hogy a kormányzat az állami köztisztviselőknek biztosította a 
bért, az önkormányzatiaknak nem, azért nem teljes mértékben igaz, hiszen a minimálbér, a
garantált bérminimum emelése mindenkire vonatkozik. A korábbi években is, s az ideiben is
szerepel egy 15 %-os keret, ami a bérkiegészítésre vonatkozik, tehát van és volt is lehetőség 
emelésre. Örül annak, hogy ezt sikerült megoldani a költségvetésben. Ami bizonytalanságot lát
a költségvetésben az a fejlesztésekre és a beruházásokra biztosított összeg mértéke. Ez nem
nagy tétel, hiszen a felújítások előirányzata 143 millió Ft, melynek nagy része az „Egészséges 
Tapolca, Egészséges Gazdaság” projekthez kapcsolódó piacberuházás. A beruházások között
egyébként vannak az előző évet érintő összegek, gondol itt a Városgazdálkodási Kft. törzstőke 
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juttatására. Mindezt figyelembe véve tulajdonképpen 100 milliós nagyságrendű keret jut 
fejlesztésre. Tisztában van azzal, hogy sok pályázat került benyújtásra, melyek értékelése
remélhetőleg rövidesen megtörténik. Véleménye alapján nem a 2017. év lesz a kitörés éve a 
város költségvetésében. A ciklus felénél elmondható, az elmúlt években nem sikerült nagyokat
előrelépni, hiszen többnyire áthúzódó fejlesztési forrásokból származó beruházásokat fejeztek 
be. Természetesen örül annak, hogy sikerült ezeket befejezni. Amit még problémásnak lát, a
városüzemeltetés tekintetében tervbe van véve 11 fő munkavállaló március 1. napjától történő 
foglalkoztatása. A 11 fő bére a költségvetésben tervezésre került, viszont a működés feltételeit 
nem látja. Gyakorlatilag a helyük még nincs meg, telephelyük sincs, eszközeik tervben vannak,
hogy beszerzésre kerülnek. Mindezt azonban fenn kell tartani, működtetni kell a telephelyet is, 
mely, ha minden jól működik a volt mentőállomás épületében kerül kialakításra. Arra azonban 
nyilvánvalóan fordítani kell, hogy telephely lehessen. Azt sem tudni, ennek a szervezeti
egységnek a vezetését, gazdálkodását ki és hogyan fogja irányítani. A költségvetés
egyeztetésén történtek észrevételek Kozma Henrik alpolgármester úr részéről, de őt ez nem 
nyugtatta meg.

Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: Néhány mondattal szeretné kiegészíteni az
elhangzottakat, elsősorban az intézmények működtetéséből származó bevételek, illetve 
kiadások alakulását. Valóban kiadási oldalon megmaradt az intézményi működtetés teljes 
eddigi terhe, ami a várost érintette. Ugyanakkor jogcím nélkül, de összességében kb. 63 millió
Ft az, amit állami támogatásként az idén nem kap meg az önkormányzat az előzőekhez képest, 
tehát ez bevételkiesés az önkormányzat számára. A garantált illetményekkel kapcsolatban jelen
pillanatban nincs információja központi forrás bevonásáról. Vannak hírfoszlányok, melyek
szerint az iparűzési adóerő képesség függvényében fog valamilyen támogatásban részesülni az 
önkormányzat. Ezt jelen pillanatban azonban még nem lehet beépíteni a költségvetésbe, hiszen
erről még nem született döntés. Valószínű, hogy itt is egy nagyobb összegű saját forrás 
bevonására lesz szükség.

Dobó Zoltán polgármester: Az elhangzottakkal kapcsolatban annyit tud elmondani, hogy nem
befejeződtek, hanem egyáltalán elkezdődtek azok a beruházások, amelyeket már nagyon régóta 
kellett volna a városban megvalósítani. Nehéz év előtt állnak a beruházásokat tekintve is, 
hiszen ebben az évben kell felmérni azt, hogy milyen pénzügyi paraméterek mellett lehet
működtetni a strandot. Elképzelések voltak rá, modellezték a működtetést, de a valóság az idén 
fog kiderülni. Kérdés az, hogy milyen hatékonysággal sikerül a beruházást üzemeltetni. Mennyi
pénzt képes hozni, és mennyi pénzbe kerül az önkormányzatnak az, hogy évről-évre nívós 
szolgáltatással várja az ide érkezőket. Ahogy képviselő társa emlékszik, a költségvetési 
egyeztetésen is elhangzott kérdésként a városüzemeltetés. Valóban sok kérdést vet fel, de ezt is
el kell kezdeni, hiszen sok éven keresztül más utat járt a város, melyet nem szeretnének tovább
folytatni, hiszen azáltal erősen kiszolgáltatottá vált a város. Igyekeznek saját kézbe venni a 
dolgot, s ehhez meg kell tenni az első lépéseket. Az első lépés, hogy a város megpróbálja 
visszakapni a valamikori mentőállomás épületét, s ott kialakítani a karbantartási csoport 
telephelyét. Számtalan dolgot kell még megvalósítani, valóban számtalan eszközre és
munkáskézre van szükség ahhoz, hogy a város úgy nézzen ki, ahogy szeretnék, hogy kinézzen,
mert jelen pillanatban nem ez a helyzet, sem a közterületek, sem a zöldfelületek nem érik el a
kívánt színvonalat. Szeretnék, ha sokkal tisztább, sokkal rendezettebb lenne a város, ehhez
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természetesen rögös út vezet, melyet végigjárva a város önmaga fogja megoldani ezeket a
kérdéseket.

Kozma Henrik alpolgármester: Császár László képviselő úr által elmondottakat szeretné 
néhány dologgal kiegészíteni. Nem teljesen igaz, hogy nincsen telephely, van. Azokat az
eszközöket, gépeket, amelyek az utóbbi két évben beszerezésre kerültek, vagy valami oknál
fogva az önkormányzat hozzájutott, megfelelőképpen tárolni lehet a Szálloda utcai 
garázsokban. Ezek a garázsok önkormányzati tulajdonban vannak, melyekben kétévi harc után
végre sikerült normális állapotokat teremteni. Tavaly nyáron számtalan dolgot találtak ott,
melyek nem oda valók, pl. valakinek a tetőcsomagtartó dobozát is, hogy kié, nem tudja. Gépek 
tekintetében elmondhatja, hogy azon területekhez szükséges eszközök, melyek munkálatait már
tavaly is közmunkaprogram keretében végezték el, azokhoz az eszközök rendelkezésre állnak.
Minőségi változást szeretnének, s azt elérni, hogy a város területén heteken keresztül folyó 
munka időtartama 3-4 napra lecsökkenhessen. Ehhez és ahhoz, hogy utána ez az állapot másfél-
két hétig fennmaradjon, megfelelő gépekre van szükség. Ez idő alatt a munkaerő más 
feladatokat tudna ellátni, pl., mint a közmunkaprogramban megvalósult Zöldfa utcai járda
javítása, melyre huszonegynéhány év alatt nem sikerült sort keríteni, vagy a Szent György-
hegyen nyomság kiépítése, stb. A gépek beszerzése által minőségi változást szeretnének a város 
kinézetében elérni. Sajnos az előző években, évtizedben nem történtek ilyen irányú pályázati 
kiírások, ilyen irányú gépbeszerzések. Elmondható: „könnyebb volna rakni a tüzet, ha már
lobogna”. Nagyon nehéz, mindent újra kell kezdeni.

Császár László képviselő: Mivel az előző évek is szóba kerültek el kell, hogy mondja, 
korábban közösen többször megállapították, hogy a város ilyen jellegű karbantartása nem, érte 
el a mindenki által elvárt minőséget. Az azt megelőző időszakban ez nagyságrendekkel jobb 
volt, tisztább, szebb, virágosabb volt a város. Úgy gondolja, ez nem is lehet vita kérdése, hiszen
többször elhangzott a testületi üléseken is. Ez nyilván pénzbe kerül. Amire fel szerette volna
hívni a figyelmet, egy eszköz, gép beszerzése nem jelenti azt, hogy automatikusan szebb és
jobb lesz minden. Azt üzemeltetni, karbantartani, fenntartani kell, helyet kell annak biztosítani,
a tervezett 11 fő munkavállaló telephelyét kialakítani, vannak szociális, egyéb kérdések. Erre 
hívta fel a figyelmet, nem látja, hogy ezt ki fogja ellátni és hogyan, mert erről nincs szó az 
előterjesztésben. Nyilván, ha a dolognak lesznek eredményei, melyben bízik, az pozitív 
változást jelent. Más témában is volt már hasonló észrevétele, amit szerinte a mai napig nem
sikerült megoldani. Tehát nem olyan tiszta és világos előtte ennek a folyamatnak az útja és a 
vége.

Dobó Zoltán polgármester: Úgy gondolja az, hogy milyen volt régen a város, az is
gerjeszthetne vitákat. Egy biztos, hogy a 2014. évben közbeszerzésen megszerzett munka
minőségével nem lehetnek elégedettek, ezért szeretnének változtatni. Minden kezdet nehéz, 
ugyanakkor valahol el kell kezdeni. Természetesen előfordulhatnak olyan feladatok, esetleg 
problémák, amelyek előre nem láthatók. Feladat ezek megoldása és a város biztonságos 
üzemeltetése elsősorban saját erőből, hiszen azáltal munkahelyek teremthetők és a 
kiszolgáltatottság is nagymértékben csökkenthető.  

Sólyom Károly képviselő: A kiszolgáltatottsággal kapcsolatban lenne észrevétele. A
kiszolgáltatottság 2014 óta fennáll, amikor is ismert körülmények alapján, törvényes keretek
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között történt egy szolgáltató váltás. Nincs is ezzel semmi probléma, ők is megszavazták. Úgy 
gondolja, az új szervezetnek a számonkérése azonban a város jelenlegi vezetésének a
felelőssége. Tehát nem a végén kell kimondani, amikor lejár a szerződés, hogy valami nem jó. 
Menet közben is láthatta mindenki, hogy a város köztisztasága, virágosítása rohamosan
csökken, az előző időszakhoz képest. Világos, annak ára is volt, hogy szebb lehessen. Minden 
bizonyára az a pénzösszeg, ami a két vállalkozó között a pályáztatás során mutatkozott, nem
volt véletlen. Annak ára volt, hogy korábban a városban rend és tisztaság uralkodott. Sokszor
érte a korábbi városvezetést az a bírálat, mely sokszor visszaüt pozitív értelemben, hogy minek
annyi virág ebbe a városba, de látható, hogy ahhoz az emberek hozzászoktak, igénylik. Úgy
gondolja, azt a színvonalat kell megcélozni. Nincs ellene, sőt támogatni tudja a saját erős 
megoldást, mint elvvel egyetért. Ők annak idején nem ezt választották. Meg voltak elégedve a 
szolgáltatással, történt egy váltás, nem jött be. Meg kell próbálni ezt az utat járni a maga
nehézségeivel együtt, de nagyon szigorú számonkéréssel és odafigyeléssel, mert máskülönben
nem lehet rendet tartani ezen az aránylag szerteágazó területen.

Dobó Zoltán polgármester: Azt gondolja, hogy az csak Képviselő úr véleménye, hogy a 
virágok mennyiségével és minőségével ki és hogy volt elégedett. Ez egy közéleti téma, melyről 
két napig lehetne vitatkozni. Egyébként volt szerződésmódosítás, van folyamatos számonkérés, 
ennek eredménye az a meggyőződés, hogy saját kézbe kell venni a dolgokat.  

Kozma Henrik alpolgármester: A számonkérésre emlékeztette a jelenlévőket Képviselő úr. 
Azt azonban tisztán kell látni, hogy a 2014-ben kiírt közbeszerzési pályázat során a nyertes
cégtől csak azokat a dolgokat lehetett számon kérni, ami a pályázati kiírásban szerepelt. 
Összehasonlította az az előtti időszakban kiírt pályázat feltételeivel és semmiféle változás nem 
volt a két időszak között a pályázaton elnyert szerződések végrehajtásában.  
A másik az, hogy az utóbbi egy-két évben a közmunka-programban Tapolca átlagban 20 fővel 
tudott gazdálkodni. Az azelőtti időszakban volt olyan esztendő, hogy 50-60 ember dolgozott. S 
az a vállalkozó, akire Képviselő úr hivatkozik gyakorlatilag az egész város területén ellátta 
ezeket a feladatokat. S akkor az ember megkérdezi, hogy az az 50-60 közmunkás hol
dolgozott?

Császár László képviselő: Alpolgármester úr a lényeget elmondta, tehát ugyanazzal a
feltétellel lett kiírva, ugyanazt kellett volna csinálnia a mostani vállalkozónak és nem ugyanazt
csinálta.

Kozma Henrik alpolgármester: Képviselő úr akkor nem értette az általa elmondottakat. 
Tehát, ki van írva egy pályázatban, hogy pl. lombszedés két alkalom öt éven keresztül évente.
Kérdésként merül fel, a lehullott levelet mikor szedje össze a munkás? Elkezd hullani
szeptember végén és még nincs lehullva 70 %-a november végére, mikor legyen az a két
alkalom? Szinte mindegy, hisz mindenképpen ott marad a szemét 50 %-a. Mondja meg
Képviselő úr ebben a két és fél hónapban hogyan néz ki a város? Ő erről beszélt. Rosszak 
voltak a pályázati feltételek, amit annak idején kiírtak.

Koppányi Ferenc képviselő: Óva int egy új kft létrehozásától, nagyon körültekintően kell 
eljárni, nagyon emberfüggő, ki lesz a vezető.  
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Dobó Zoltán polgármester: Nem is kívánnak új kft-t létrehozni.

Koppányi Ferenc képviselő: Gyakorló vállalkozóként elmondhatja, minden egyes vállalkozás
emberfüggő, fontos ki irányítja, és ki vezeti, milyen szakértelemmel rendelkezik, jelen esetben 
nemcsak a kertészethez kell értenie, hanem gazdasági és egyéb ismeretekkel is rendelkeznie
kell. Március 12-én adófizetési, 20-án áfa fizetési határidő, s emögött meg kell teremteni a 
pénzügyi feltételeket.

Dobó Zoltán polgármester: Számtalan nézőpontból lehet vizsgálni, pl. olcsóbb vagy sem, 
hatékonyabb vagy sem, hogyan alakul a kiszolgáltatottság kérdése. Ugyanazt mondja el, amit a
strand tekintetében elmondott, meg kell tanulni ezeket saját erővel megoldani. A strand 
tekintetében is óriási kérdés, hogy milyen hatékonysággal és hogyan sikerül üzemeltetni. Amit
Koppányi képviselő úr elmondott, mindenre igaz. A rátermettség elengedhetetlen mindenhez, s 
ehhez párosul a megfelelő szorgalom és alázat.  

Koppányi Ferenc képviselő: Látta a költségvetésben a szoborkompozíciók áthelyezésére két
millió Ft lett elkülönítve. Tudomása szerint e kérdésben még nem született döntés.

Dobó Zoltán polgármester: Döntés még nem született, de erre a célra előre biztosítani kell az 
összeget. Február vagy március hónapban egy lakossági fórum lesz e témában, s annak
tanulsága alapján dől el a kérdés.  

Koppányi Ferenc képviselő: Volt ez ügyben egy internetes fórum.

Dobó Zoltán polgármester: Az nem volt hivatalos, egy újság kérdezte meg a lakosság
véleményét, de azt nem lehet mértékadónak tekinteni.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozza:

14/2017. (II.17.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 
várható összegeit az előterjesztés E/1. melléklete szerint fogadja el. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal és 4 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozza:

1/2017. (II.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város 
2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
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szabályokról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és azt 1/2017.
(II.20.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Dobó Zoltán polgármester megállapítja, hogy Tapolca városának 2017. évi költségvetése
elfogadásra került.

3) A Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék 
bizottságuk álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati
aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot
egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

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

Császár László képviselő: Néhány tételt szeretne megkérdezni. Az 5. számú mellékletben a
felújítások címszó alatt ezt találta: Deák Jenő Kórház volt ápolási egység épületének átalakítása 
2.502,- eFt. Ez az összeg pontosan mit takar?

Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető: Ez egy eredményes pályázat
következtében a gyermekorvosi rendelők és a védőnői szolgálat áthelyezéséhez tartozó 
munkálatok egy részét foglalja magába.

Császár László képviselő: Konkrétan mit? Ez tervezési költség?

Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető: Nem.

Császár László képviselő: Azért furcsa számára, mert a felújítások között szerepel, s ő ott nem 
látott még semmit. A tervet még el tudja fogadni, de fizikailag ott nem történt semmi.

Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető: A hőközpont átalakítása, 
korszerűsítése megtörtént. S a tervezési díjat kifizették.  

Dobó Zoltán polgármester: Ez a leválás a városi rendszerről.  
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Császár László képviselő: A 6. számú melléklet beruházások címszó alatt szerepel: nyilvános
WC tetőszigetelése 1.226,- eFt. 
Kérdezi, összességében mibe került az önkormányzatnak a nyilvános illemhely kialakítása? Az
üzemeltetésében már van tapasztalat. Elsősorban a bevétel-kiadási oldal, a fenntartás érdekelné. 

Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető: Megtörtént a teljes gépészet
cseréje, a teljes átépítés, a burkolások, a villamossági szerelés, a szellőztetés korszerűsítése, de 
nem került sor a járható lapostető hőszigetelésére. 

Császár László képviselő: Ez került 15 millió Ft-ba.

Dobó Zoltán polgármester: Kb. annyi volt.

Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető: A vasbeton határoló
falszerkezet maradt, a többi mind bontásra került, minden új lett. A tetőszigetelés is elkészült, 
hőszigetelés nélkül. Az utolsó fázis az volt, amikor hőszigetelő réteg került a födémre. Úgy érzi 
még mindig nincs teljesen készen, mert célszerű volna lefedni a lépcsőfeljárót.  Küzdenek a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal, mert az álláspontjuk szerint a polikarbonát lefedés
megakadályozná a Szentháromság-szobor kellő láthatóságát. Meg kell győzni őket, hogy ez azt 
nem befolyásolja.

Rédli Károly Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója: Az első naptári év tapasztalatai alapján 
nagyságrendileg 15 ezer látogatója volt az objektumnak. Rendkívül kedvezményes, 100,- Ft-os
áron indult, mely mellett a szolgáltatás színvonala számos esetben pozitív visszajelzést kapott.
A 2017. évi tervek készítésekor az egy éves tapasztalatok alapján javasolták a szolgáltatás
díjának emelését, amit a tulajdonos be is fogadott. Nagyságrendileg bruttó 1,5 millió Ft bevétel
keletkezett, ehhez mintegy 3-3,5 millió támogatás volt szükséges. Az idei számok ehhez mérten
alakulnak. Egyrészt kezelik a minimálbéremelés következményeit, másrészt számolva a tavalyi
látogatottság megismétlődésével, bevétel növekedés várható. Azt gondolja, hogy a 
visszajelzések, a felmerült problémák talán már végleges megoldása pl. beázás, hiszen ismert
egy régi, használaton kívüli épületről van szó, mellyel nem volt egyszerű műszakilag bánni, 
okot adnak a pozitív szemléletre. Úgy gondolja a visszajelzések megerősítették azt a korábbi 
döntést, hogy a szolgáltatásra szükség van.

Dobó Zoltán polgármester: Óva int mindenkit attól, hogy egy nyilvános illemhely
üzemeltetését profitorientált vállalkozásként állítsa be. Úgy gondolja, s talán ebben nincs
köztük vita, ma Európában egy turisztikából és idegenforgalomból megélni kívánó város
közepére kell egy kulturált illemhely. Kulturált módon a város így tud lehetőséget teremteni 
arra, hogy aki a városba látogat, ne úgy érezze magát, mintha a középkorba csöppent volna. Az,
hogy ez mibe kerül, fontos kérdés. 15 millió Ft-ba, ami nagyon sok pénz. Ugyanakkor
figyelembe véve, hogy mennyi ideig kellett erre várni, úgy gondolja ez nem túlzó ár és a
városba látogatóknak nyújtott szolgáltatás rendkívül fontos. Az összes nagy köztéri
rendezvényt támogatta a város ennek az illemhelynek az üzemeltetésével. Úgy gondolja,
mindenki közmegelégedésére szolgál az illemhely.



12

Császár László képviselő: Nem ezért kérdezte, csak a tisztánlátás érdekében, mert érdekelték
a számok. Semmi negatív szándéka nem volt.

Dobó Zoltán polgármester: A barlang évente közel 160 ezres látogatóit figyelembe véve,
majdnem 10 %-uk felkeresi a nyilvános illemhelyet úgy, hogy emellett a Tamási Áron
Művelődési Központ is nyitva van.  

Császár László képviselő: A Zöld Város pályázatban szerepel tervezési és koncepciókészítési
költség címén 2.858,- eFt és 2.857,- eFt összeg. Ez mit tartalmaz?

Parapatics Tamás Pályázati Csoportvezető: Képviselő úr által említett számok 
elengedhetetlen feltételei voltak a pályázat benyújtásának, mely jelen pillanatban befogadotti
státuszban van, és elbírálásra vár. Ez a teljes keleti városrész - a Halápi úti körforgalomtól a
Veszprémi útig terjedő szakasz - elvégzendő munkálatait tartalmazza. Nem kifejezetten csak a 
terv részét, hisz kellett egy szöveges indokolás alátámasztás, hogy hogyan lehet utána ezeket
társadalmilag a szabadidő sportba, a szabadidő kulturált eltöltésébe, a kulturált környezetbe 
bevonni. Ezeket tartalmazzák ezek az összegek, melyek természetesen sikeres pályázat esetén a
projektben elszámolásra kerülnek, így nem terheli a költségvetést.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozza:

2/2017. (II.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város 
2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és azt 2/2017.
(II.20.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

4) A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: A rendelet felülvizsgálata megtörtént, kicsit ismét az élethez lett
igazítva. Több ponton történt változtatás. A védett sírhelyek fogalma bekerült a rendelet
szövegébe. Ezúton szeretné megköszönni a Tapolcai Városszépítő Egyesület Nő Klubja 
munkáját, amelynek tagjai felmérték a tapolcai temetőket, az összes sírhelyet regisztrálták. Még 
azoknál a sírhelyeknél is, ahol első ránézésre nem látszik, hogy ki nyugszik ott, igyekeztek 
kideríteni. Ezek közül a sírhelyek közül is kiválogatták a valamikor Tapolcán jelentős szerepet 
betöltő személyek sírhelyét, melyeket esetleg védetté lehet nyilvánítani. Illetve vannak a régi 
temetőben és az Izraelita temetőben olyan síremlékek, amelyek egyébként képzőművészeti 
alkotásként is megállnák a helyüket. Ezeket is feljegyezték. Ez a rendelet-módosítás arról is
szól, hogy ezeket a régi sírhelyeket hogyan lehet megőrizni. A sírboltok megváltásának idejét 
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100 évről 60 évre csökkentették, hiszen életszerűtlen 100 évre elköteleződnie a városnak 
valamilyen ügyből kifolyólag, már csak azért is, mert 100 év alatt sok minden változik. S egy 
idő után eltűnnek a hozzátartozók és a tulajdonosok, de a sírhely meg van váltva, nem lehet 
hozzányúlni.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját. 

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati
aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot
egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán 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:

3/2017. (II.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és 
temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és azt 3/2017.
(II.20.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Lévai József alpolgármester elhagyja az üléstermet, a Képviselő-testület 10 fő jelenlétével 
folytatja tevékenységét.

5) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék 
bizottságuk álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati
aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot
egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
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Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

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

Sólyom Károly képviselő: Az előző napirendi pontban a temetőkről szóló rendelet 
módosítását tárgyalták. A védett sírhelyek beemelésével a Turisztikai és Városfejlesztési
Bizottság szólíttatott meg, hogy a védelem alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a 
bizottság véleményét kikérve kell majd döntenie a képviselő-testületnek. Ebből kifolyólag 
javasolja, az SZMSZ-ben a Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság feladatkörét kibővíteni e 
feladattal.

Ughy Jenőné jegyző: Természetesen bekerül az SZMSZ-be. Most azért nem került még bele,
mert előtte a temető rendeletet el kellett fogadni. AZ SZMSZ szinte minden második ülésen 
előkerül, hiszen mindig van változás. Jelen pillanatban is van már az elhangzotton kívül is 
változás kialakulóban, valószínű következő ülésen a testület elé is kerül, mely során a bizottság 
feladatköre is bővül e feladattal.  

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

4/2017. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete az egyes 
önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet–tervezetet
elfogadja, és azt 4/2017. (II.28.) számon önkormányzati rendeletei
közé iktatja.

6) A gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének és intézményi térítési díjainak
megállapítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Minden évben a testület elé kerül ez az előterjesztés. Évente meg 
kell határozni, hogy mennyibe kerül az étkeztetés, ki kell mutatni a költségek összetételét,
miből és hogyan adódik össze az az összeg, amelyet gyermekenként a szülők az étkezésért 
fizetnek.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját. 

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati
aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek. 
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Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot
egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán 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, 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 10 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

15/2017. (II.17.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségét és intézményi térítési
díjait a hatályos gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról
szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendeletben meghatározottak
szerint állapítja meg.

7) Tapolca-Diszel 4390, 4437 és 4460 hrsz-ú önkormányzati utak névváltozása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék 
bizottságuk álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati
aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot
egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, 
javaslata.

Bakos György képviselő: Jegyző Asszonytól szeretné kérni, amennyiben a testület pozitívan 
dönt a kérdésről, és reméli így lesz, az érintett lakosok levélben kapjanak tájékoztatást a 
tennivalóikról.

Dobó Zoltán polgármester: Természetesen a Hivatal tájékoztatni fogja őket.  
Tájékoztatásként elmondja, a testületi üléssel párhuzamosan zajlik egy rendezvény itt a Tamási
Áron Művelődési Központban, melyen Lévai József alpolgármester úr tart köszöntőt, ezért 
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kellett elhagynia az üléstermet. Reméli a testületi ülés végeztével, képviselő társai is 
kapcsolódnak a rendezvényhez.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

16/2017. (II.17.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékelt 
változási vázrajz szerint
- a Tapolca – Diszel 4390 hrsz-ú út elnevezését Szabadság térre

változtatja,
- a 4437 hrsz-ú út Szabadság utca marad,
- a 4460 hrsz-ú út elnevezését megváltoztatni javasolja az érintett
lakosság, Tapolca város közigazgatási területén ingatlannal,
telephellyel, székhellyel rendelkező jogi személy véleményét 
figyelembe véve, majd a beérkezett javaslatokat megismerve dönt a
közterület elnevezéséről. 

A felmerülő költségeket a 2017. évi költségvetés Városüzemeltetési 
szakfeladat terhére biztosítja.

Határidő:   2017. május 31., illetve folyamatos
Felelős:   polgármester, jegyző 

8) Tájékoztató a Településrendezési Eszközök felülvizsgálatának megindításáról
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, 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 10 igen szavazattal – egyhangúan - az 
alábbi határozatot hozza:
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17/2017. (II.17.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatának megindításáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.

9) Ipar utca szabályozási szélességének módosítása egyszerűsített eljárásban 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Az önkormányzat szeretne segítséget nyújtani egy helyi
vállalkozásnak a fejlesztéshez, ezért került a testület elé az előterjesztés.  
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 10 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

18/2017. (II.17.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 
Ipar utca szabályozási szélességének egyszerűsített eljárásban 
végrehajtandó módosítását, azzal egyetért.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:   azonnal, folyamatos
Felelős:   polgármester

Bakos György képviselő elhagyja az üléstermet, a Képviselő-testület 9 fő jelenlétével folytatja 
tevékenységét.

10) Tájékoztató a Keszler-ház adásvételéről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Mindenki előtt ismert, az önkormányzat elkezdett foglalkozni 
ennek a valamikori gyönyörű villának a kezelésével, hiszen olyan egészségügyi és egyéb 
állapotok álltak elő tekintetében, melyek indokolták a beavatkozást. A Csobánc utca 41. szám 
alatt többször társadalmi munkában és az önkormányzat részvételével is rendet tettek. Több
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száz köbméter fertőző szemetet szállítottak el, az épület állaga és az ingatlan sorsa azonban 
továbbra is kérdéses. Azért kívánja az önkormányzat a tulajdonjogot megszerezni, hogy
valamilyen befolyással legyen az utca életére, s megpróbálja megőrizni a Keszler-ház értékeit, 
pályázati forrásból funkciót és forrást találva felújítani az épületet.
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. 

Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán 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 9 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

19/2017. (II.17.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszler-házzal 
kapcsolatos tájékoztatót elfogadja, és annak az adásvételi szerződés-
tervezet szerinti önkormányzati tulajdonba vételét támogatja.

11) A Tapolca, Fő tér 7-9. sz. alatti belterületi ingatlan hasznosítása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: A valamikori óra-ékszer üzletről van szó, melyet az 
önkormányzat szeretne értékesíteni, s ehhez keres partnereket ingatlanforgalmazás
tekintetében.
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.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – egyhangúan - az 
alábbi határozatot hozza:

20/2017. (II.17.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Tapolca, 
Fő tér 7-9. sz. alatti ingatlan, ingatlanközvetítő bevonásával történő 
értékesítésével.
Megbízásra kerül a Balatonproperty Kft. és az OTP Ingatlan Pont
stratégiai partnere.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bakos György képviselő visszaérkezik az ülésterembe, a Képviselő-testület 10 fő jelenlétével 
folytatja tevékenységét.

12) A Tapolca 1967/2 helyrajzi számú ingatlan (volt mentőállomás) önkormányzati 
tulajdonba adása kezdeményezés megerősítése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Az Ipar utcai valamikori mentőállomás épületét szeretné az 
önkormányzat visszakapni, hiszen ez valamikor az önkormányzat tulajdona volt, s itt létrehozni
a város-karbantartási csoport telephelyét.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága 
álláspontját.

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.

Kozma Henrik alpolgármester: Jó lenne, ha minél hamarabb gazdája lehetne az
önkormányzat ennek az épületnek, hiszen folyamatosan romlik az állapota, tetőszerkezete 
régen meglazult, beázik. S valóban itt ki lehetne alakítani a város-karbantartó cég telephelyét,
mely a város érdekét szolgálná.

Bakos György képviselő: Kérdezi, az előzetes egyeztetések alapján van remény arra 
vonatkozóan, hogy a tulajdonba adás lehetséges?

Dobó Zoltán polgármester: Igen, de az is felmerült, hogy tulajdonba nem, hanem száz éves
használatra kapja vissza a város. Mindez az aktuális trendtől függ, hogy az államot képviselő 
szervezetnél mi az aktuális elképzelés. Az első verzió az volt, hogy visszakapja a város, hiszen 
ez valamikor az önkormányzaté volt, s méltatlan lenne, ha nem kapná vissza.
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Császár László képviselő: A mentőszolgálat visszaadta már a Magyar Államnak? 

Dobó Zoltán polgármester: Tudomása szerint igen.

Lévai József alpolgármester visszatér az ülésterembe, a Képviselő-testület 11 fő jelenlétével 
folytatja tevékenységét.

Az előterjesztéshez további 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:

21/2017. (II.17.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

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 az Országos Mentőszolgálat 
vagyonkezelésében lévő Tapolca, Ipar utca 1967/2 helyrajzi számon felvett, 
kivett mentőállomás megnevezésű, 3.757 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni 
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

Az ingatlant Tapolca Város Önkormányzata a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott településüzemeltetési feladatainak ellátása
érdekében kívánja tulajdonába átvenni a helyi közutak, járdák, közparkok, 3
db köztemető fenntartása munkafolyamatának kiszolgálása céljából raktár, 
műhely, szociális épület, telephely, gépjárművek és egyéb gépek 
parkolásának biztosítására és a 12. pontban meghatározott helyi
közfoglalkoztatási program megvalósítása elősegítésére, anyagok, 
szerszámok, kisgépek tárolására.

Tapolca Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését.

Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi,
Natura 2000 védettség alatt.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tapolca, 1967/2 
hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos
eljárás során
 az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot

megtegyen,
 a tulajdonba adásra vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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13) Polcrendszer és bútorok adományozása a Tapolcai Rendőrkapitányság részére 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: Mindenki előtt ismert, hogy Rig Lajos országgyűlési képviselő úr 
segítségével Németországból többször kapott a város bútort, berendezési tárgyakat, melyeket
Tapolca szállíttatott ide, itt került bevételezésre. Ezek egy részének adományozásáról van szó,
hiszen ezt az adományozó is a rendőröknek szánta, ezzel is segítve munkájukat. Bízik abban, 
hogy a korábbi megyei kapitány által bejelentett felújítási munkálatok 2017-ben elkezdődnek 
és be is fejeződhetnek. Reméli ez a kapcsolat fennmarad, s tovább mélyülhet a továbbiakban.  
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját. 

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:

22/2017. (II.17.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alább felsorolt 
bútorokat a Tapolcai Rendőrkapitányság részére tulajdonba adja: 

 3 db 80*80 cm fehér tetejű asztal 
 15 db barna műbőr betétes szék 
 1 db háttámlás Salgo-polc (5 polcos, 40*100 cm)
 1 db Salgo-polc (6 polcos, 40*100 cm)
 1 db Salgo-polc (2*5 polcos, 40*100 cm)
 2 db Salgo-polc (6 polcos, 30*100 cm)
 2 db Salgo-polc (5 polcos, 60*100 cm)
 1 db Salgo-polc (2*5 polcos, 60*100 cm)
 1 db saválló Salgo-polc (6 polcos, 60*75 cm)

Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonba adási okirat aláírására.

Határidő:   azonnal
Felelős:   polgármester

14) Gulág emléktábla elhelyezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: Sok eseményről, tragédiáról megemlékezik a város is, így van ez 
a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások vonatkozásában is. Bízik
abban, hogy az emléktábla elhelyezésével méltó emléket állít a város annak a jelen pillanatban
22 ismert elhurcoltnak, akiket szovjet munkatáborok elnyeltek.
Felkéri Dr. Décsey Sándor képviselőt, ismertesse a Humán Bizottság álláspontját. 
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Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

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

Sólyom Károly képviselő: Egyetlen észrevételt szeretne tenni, s ha nem jól emlékszik,
elnézést kér Hangodi tanár úrtól. Nem lebecsülve a végzett munkát, de úgy emlékszik, hogy
ennek elindításában, a nevek felkutatásában néhai apósa is aktívan közreműködött annak 
idején, s az előterjesztésben Hangodi László neve lett csak megemlítve. Különösebb 
jelentősége nincsen, hiszen szerepel családi név is az emléktáblán, valamint néhányukkal 
életében még beszélt is apósa.

Dobó Zoltán polgármester: Köszöni az észrevételt, helytálló és helyénvaló.

Az előterjesztéshez további 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:

23/2017. (II.17.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 köszönettel fogadja az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a „Megemlékezés a 
Tapolcáról a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyokról és
kényszermunkásokról – Emléktábla kihelyezése Tapolcán” című 
pályázatunk megvalósításához biztosított vissza nem térítendő 
támogatást.

 egyetért a GUL-16-D-2016-00032 azonosítószámú támogatási
kérelemben elfogadott, a pályázati feltételeknek megfelelő 
emléktáblák elhelyezésével a Tapolca Hősök terén álló „Szomorú 
történelmünk” című szobor mögötti kőfal keleti oldalán. 

Határidő: 2017. február 28.
Felelős: polgármester

15) A Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: A szóban forgó előterjesztés jogszabályi kötelezettség alapján 
minden évben a testület elé kerül. Az együttműködés jó a két önkormányzat között, a város 
kulturális életében is szerepet vállalnak.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját. 
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Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati
aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek. 

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

Kozma Henrik alpolgármester: Valóban jó az együttműködés, mely abban is megnyilvánult, 
hogy a tavalyi évben az „Ötven év - Ötven fa” kezdeményezéshez a Német Nemzetiségi
Önkormányzat is csatlakozott. Ezúton ismételten köszöni a város nevében a felajánlást.

Az előterjesztéshez további 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:

24/2017. (II.17.)         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.

16) Az önkormányzat által létrehozott egészségügyi alapítványok alapító okiratának
módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: A ’90-es években a testület több alapítványt is létrehozott,
azonban az azóta eltelt időben a jogszabályi környezet és egyéb okokból kifolyólag több 
megszűnt. Jelenleg négy alapítvány működik. 
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját. 

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú szavazati
aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek. 

Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat egyhangúan
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:
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25/2017. (II.17.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Glázer Sándor
Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát az előterjesztés 1. sz.
melléklete szerint módosítja, és az egységes szerkezetű alapító
okiratot jóváhagyja.

Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, 
hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős:   jegyző 

26/2017. (II.17.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a dr. Ládics
Ottó Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerint módosítja, és az egységes szerkezetű alapító 
okiratot jóváhagyja.

Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, 
hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős:   jegyző 

27/2017. (II.17.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a dr. Papp Pál
Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát az előterjesztés 3. sz.
melléklete szerint módosítja, és az egységes szerkezetű alapító
okiratot jóváhagyja.

Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, 
hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős:   jegyző 

28/2017. (II.17.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Diszeli
Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát az előterjesztés 4. sz.
melléklete szerint módosítja, és az egységes szerkezetű alapító 
okiratot jóváhagyja.

Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, 
hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős:   jegyző 



25

17) Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
 Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: Minden évben sor kerül ezen előterjesztés tárgyalására is. A 
körzethatárok meghatározása annak érdekében szükséges, hogy az iskolák zavartalanul
tudjanak működni, a gyermekek felvételt nyerhessenek a tapolcai iskolákba.  
Felkéri Dr. Décsey Sándor képviselőt, ismertesse a Humán Bizottság álláspontját. 

Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
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:

29/2017. (II.17.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály, 
Hatósági Osztálya által összeállított, Tapolca város közigazgatási
területére vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai 
körzethatárok tervezettel egyetért.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 
nyilvántartásában Tapolca városban lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek 
létszáma intézményi/ tagintézményi bontásban a 2017. január 15-
állapotnak megfelelően: 
 Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola: 4 fő 
 Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola: 9 fő 
 Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Tagintézménye: 10 fő 
 Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar -

Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye: 1 fő 
 Szász Márton Általános Iskola: 7 fő, 

összesen 31 fő. 

Határidő:   azonnal
Felelős:   polgármester

18) A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló Ügyrendi Bizottság elnökét, 
ismertesse bizottsága álláspontját.
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Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú szavazati
aránnyal elfogadásra javasolja 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:

30/2017. (II.17.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dobó Zoltán 
polgármester 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti:

2016. január 7. 1 nap
2016. február 11., 25. 2 nap
2016. március 2., 24. 2 nap
2016. április 4-8. 5 nap
2016. május 11-13. 3 nap
2016. június 23. 1 nap
2016. július 18-19., 22. 3 nap
2016. augusztus 8-12., 5 nap
2016. november 23. 1 nap
2016. december 2., 22-23., 27-30. 7 nap

összesen 30 nap

szabadság igénybevételét jóváhagyja.

31/2017. (II.17.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dobó Zoltán 
polgármester 2017. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint
jóváhagyja:

Január - 0 nap

Február 20-24., 27-28. 7 nap

Március 6-10., 13-14., 20-24., 27-28. 14 nap

Április 18-21. 4 nap

Május 8-12. 5 nap

Június 12-16. 5 nap

Július 3-6. 4 nap

Augusztus 1-4. 4 nap

Szeptember - 0 nap

Október 24-27. 4 nap
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November 13-17. 5 nap

December 18-22., 27-29. 8 nap

ÖSSZESEN: 60 nap

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

VEGYES ÜGYEK

1) Tapolca 3600/1 hrsz. ingatlanon (temető) lévő kápolna külön helyrajzi számon történő 
kiemeléséhez és tulajdonjog bejegyzéséhez hozzájárulás adása, valamint a kápolna
megközelítéséhez földhasználati jog biztosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztésben foglaltak a Római Katolikus Egyházzal 
történt egyeztetést követően kerültek megfogalmazásra, ezzel is erősítve az egyházakkal az 
együttműködést.  
Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Koppányi Ferenc képviselő: A határozati javaslatban szerepel: „megközelítéséhez
földhasználati jogot biztosít”. Nem a megközelítéshez van földhasználati jog, hanem arra a 118
m2-re kell tartós földhasználati jogot létesíteni, ami egyházi tulajdonba kerül. Így válik külön az
egész. S ezt úgy szokás megfogalmazni, hogy addig, amíg az épület fennáll, addig a 118 m2-re
biztosított a földhasználati jog az egyház részére. Mivel temetőről van szó, mely egy speciális 
közterület, az útszolgalmi jogra nincsen szükség. Az útszolgalmi joghoz vázrajz szükséges, és
meg kellene nevezni, hogy kinek a javára. Ezt itt nem lehet megnevezni, mert jelen esetben az
nemcsak az egyház javára lehetséges. Mindezt a szerződésben szükséges rendezni.  

Ughy Jenőné jegyző: A benyújtott változási vázrajz szerint készült a határozati javaslat.

Az előterjesztéshez további 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:

32/2017. (II.17.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 3600/1 
hrsz-ú ingatlanon (temető) lévő kápolna külön helyrajzi számon 
történő kiemeléséhez (3600/1/A hrsz.) és tulajdonjog bejegyzéséhez 
hozzájárul, valamint a kápolna megközelítéséhez földhasználati jogot
biztosít.
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Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2) Tájékoztató a „Tapolca” név és logó használatáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: A Tapolcai Honvéd Sportegyesület elnöke, Domán Gábor
kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Egy tájékozódási futóversenyt szeretnének Tapolcára
hozni, s ennek a versenynek az útvonala Tapolca közigazgatási határain belül is zajlana, ezért a
futóversenynek a Tapolca Kupa elnevezést szeretnék adni. Ez településmarketing szempontból
nem csekélység, figyelembe véve Domán Gábor tájékoztatását, miszerint a legutóbbi ilyen
versenyen több mint ezer induló volt. Reméli, ez turizmusbevételt erősítő tényezőként is 
megmutatja hatását. Kéri, támogassák az előterjesztést, hiszen egy nemes célról van szó.  
Kérdezi, 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:

33/2017. (II.17.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 2018. évi 
Hungária Kupa tájékozódási futóverseny megrendezéséhez
kapcsolódó kiadványokon, tájékoztatókon Tapolca város nevének,
jelképeinek és logójának használatát támogatja, a tájékoztatót
tudomásul veszi.

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, BEJELENTÉSEK 

Kozma Henrik alpolgármester: Minden képviselő társa részére kiosztásra került két felhívás, 
melyek közzététele a médiában is megtörtént. Egyik a komposztálásról szól az égetés helyett a
falevelek esetében, a másik a házak előtt lévő utak és partoldalak rendbetételével kapcsolatos. 
Mindez a felsőbb jogszabályokból került kigyűjtésre.  

Lévai József alpolgármester: Egy általános felhívást szeretne a nyilvánosság előtt 
megfogalmazni. Február hónap az adóbevallás időszaka is, s a jogszabályok lehetővé teszik az 
adó 1%-ának felajánlását különböző, annak fogadására alkalmas civil szervezetnek, 
egyesületnek, alapítványnak. Arra bíztat mindenkit, erről rendelkezzen. Akinek támogatható 
szervezetekre van szüksége, azok azonosítóira, Varga Béláné kolléganőnél ez megtalálható, 
természetesen mindez megtalálható a NAV honlapján is. Ezáltal jelentős forrásokhoz lehet 
hozzájuttatni a köz számára fontos tevékenységeket.
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Buzás Gyula képviselő: A keleti városrészben sajnos megjelentek a vadon élő állatok, 
konkrétan a róka. Kéri, hogy ennek megakadályozása érdekében valami lépést tegyen az
önkormányzat.

Lévai József alpolgármester: Valóban, sajnos a város más területein probléma, hogy egyéb
vadállatok is bemerészkednek a lakott területekre. Úgy gondolja, ez betudható a hosszú télnek,
ugyanakkor változik az állatvilágnak az emberiséghez való viszonya is, melynek részben az
emberek is az okai. Arra szeretné felhívni mindenki figyelmét, hogy a közterületen történő 
állatetetést szüntessék meg és a hulladékgyűjtőket, melyekbe élelmiszereket is dobnak, tartsák 
lezárva, hisz valójában az élelem miatt jönnek be a városba. Ha e területeken előrelépés 
történik, sikerül visszaszorítani ezt a jelenséget. Ennek fontos közegészségügyi vetületei is
vannak. Egyéb megoldási lehetőséget nem tud, mert a városon belüli vadásztatás tilos.  

Dobó Zoltán polgármester: Kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy az élelmiszer-maradékot a
hulladékgyűjtőkbe és ne amellé helyezzék. Hiába gondolja bárki, hogy ez humánus, nem az. S 
aki tudja, zárja a hulladéktároló edényzetét.

Bakos György képviselő: A helyi járattal kapcsolatban lenne két kérdése. Egyrészt igaz az a
rémhír, hogy járatcsökkentés fog bekövetkezni hamarosan? Másrészt milyen mód és lehetőség 
lenne az ÉNYKK Zrt-vel tárgyalni, hogy a helyi járat bérletesek a helyközi útvonalon
közlekedő autóbuszokra is tudják bérletüket használni?  

Dobó Zoltán polgármester: A folyamatban lévő tárgyalások során mindkét témát érintik. 
Kiegészíti ezt majd azzal, mivel egy óriási vállalatról van szó, nehezen akceptálja, hogy nincs
alacsony padlós busz. Kéri az ÉNYKK Zrt. illetékeseit, hogy találjanak megoldást.
A járatszám ritkítással kapcsolatban elmondja, ha szükség van arra, akkor csak egy komoly
utasszámlálást követően kerülhet rá sor, az utazóközönség véleményének figyelembe vételével.  

Lévai József alpolgármester: Annyi kiegészítést szeretne hozzáfűzni, a hét elején egyeztettek 
a társaság képviselőivel.  A jövő hét folyamán tartanak egy forgalomszámlálást az érintett 
időszakokban. Mint Polgármester Úr is elmondta, vizsgálják a jártcsökkentés lehetőségét, 
célszerűségét. Ez a lehetőség a közszolgáltatási szerződés megkötésének szakaszában is 
felmerült már. Ennek racionális oka a költségek csökkentése. Természetesen erre csak akkor
kerül sor, ha mindez számokkal is alátámasztható és a lakosság körében elfogadható.
A bérlettel kapcsolatos dolgot a következő egyeztetés során felveti az illetékeseknek.  

Kozma Henrik alpolgármester: Vízügyi szakemberek tájékoztatása szerint 15 év után sikerült
újra a Tapolcai meder alsó szakaszát rendbe tenni, a mederkotrás a héten elkezdődött. 
Gyakorlatilag 81 méter mélységbe sikerül lemenni ezáltal. Jövő héten egy szakmai 
megbeszélés, azt követően sajtótájékoztató lesz ez ügyben.  

Buzás Gyula képviselő: Emlékei szerint korábban volt olyan buszjárat, amivel közvetlenül el
lehetett jutni a vasútállomásra. Lenne-e arra lehetőség, hogy időszakonként ez működjön? 

Dobó Zoltán polgármester: Úgy gondolja, ennek csekély a célközönsége, s ez jelen
pillanatban a város kapacitásait meghaladja. Valamikor, amiről képviselő társa beszél, akkor 



30

7000 fővel többen éltek a városban, sokkal nagyobb volt ez iránt az igény. Bár úgy lenne, hogy 
akkora lenne a népesség, hogy ez megvalósítható legyen ismét.

Dr. Décsey Sándor képviselő: Tájékoztatásként elmondja, e hét hétfőn Veszprémben részt vett 
a Veszprém Megyei Értéktár ülésén, mint a helyi bizottság elnöke. Négy javaslatot terjesztettek
az értéktár elé döntésre, kérték ezen értékek felvételét a megyei értéktárba. A négy értékből 
kettőt, mégpedig a Tavasbarlangot és a Malom-tó és környékét felvették a Veszprém megyei 
értékek közé. A másik két javaslat esetében sem volt elutasító a bizottság, hanem további
kiegészítéseket rendelt el velük kapcsolatban. Az I. Világháborús Emlékmű és a Diszeli 
Látványtár esetében gyakorlatilag helyszíni vizsgálatot javasoltak. A bizottsági ülés utáni
beszélgetés során a megyei értéktár elnök asszonya úgy fogalmazott, nem látja semmiféle
akadályát annak, hogy akár a Tavasbarlang vagy az egész Tapolca alatt húzódó barlangrendszer
és a Malom-tó együttesként felterjesztésre kerüljön a Magyar Értéktárba, mely a
Hungarikumok alatti legmagasabb szint.

Sólyom Károly képviselő: A Kossuth utca 17. szám alatt - Idősek Otthona utáni lakásról van 
szó, előfordulhat, hogy nem pontos a cím - önkormányzati lakások is vannak és van két 
magántulajdonban lévő lakás. A kaput megrongálták, mely valószínű nem a két 
magántulajdonban lévő lakás lakosainak a bűne. Lehet ezzel valamit kezdeni? 
Nagyon sajnálja, s várt a testületi ülés végéig, hogy Tapolca város lakossága annyit nem
érdemelt, hogy a város vezetésétől legalább egy összefoglalót kapjon a költségvetésről a 
testületi ülés elején. Ha ők vitát nem kezdeményeznek, akkor a költségvetés szavazása öt perc 
alatt lezajlik és a lakosság nem is tudja, hogy miről szólt a napirendi pont, pedig a testület egész 
éves munkájának ez az alapja.

Dobó Zoltán polgármester: A megjegyzést – miszerint nem érdemel annyit ez a közösség - a
maga részéről visszautasítja. Nem, annál sokkal többet érdemel, ezért vannak itt. S, hogy erről 
egy külön kiadványt nem adtak ki, nézze el Képviselő úr. 

Sólyom Károly képviselő: Nem kiadványról van szó, de egy összefoglalót elvárt volna
Polgármester Úrtól a költségvetés főszámairól. Nagyon büszkék nem lehetnek, ezért elhiszi, 
hogy nem volt mivel dicsekedni, de attól még lehetett volna néhány szót szólni.

Dobó Zoltán polgármester: Azt, hogy Képviselő Úr mit vár el és mi a valóság, nem mindig 
fedi egymást. S ki, mire büszke és mire nem, mindenki maga el tudja dönteni. Azon nem
csodálkozik, hogy ezzel Képviselő úr előrukkolt, hisz egész normálisan lezajlott volna a 
testületi ülés, ha nem ilyen stílusban és nem így adja elő. Ő erre számított, s köszöni, hogy 
amire számított, Képviselő úr megtette. 

Lévai József alpolgármester: Képviselő úr kérdésére válaszolva, megtörténtek az árajánlat 
kérések, s egy tapolcai vállalkozótól megrendelte az önkormányzat a kapu eredeti állapot
szerinti helyreállítását.

Sólyom Károly képviselő: A legnagyobb problémát abban látja, hogy holnapután ez ismét
megtörténhet.
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Dobó Zoltán polgármester: A nyilvános ülés végén néhány programra szeretné felhívni a
figyelmet.
Ismételten invitál mindenkit a Helyből Helyit rendezvényre. 
A Tamási Áron Művelődési Központ szervezésében: február 17. (péntek) 18:00 - a Veszprém 
Megyei ÉFOÉSZ Jótékonysági Retro Bálja, helyszín: Hunguest Hotel Pelion. A támogatók
között Tapolca Város Önkormányzata; február 18. (szombat) Keresztény Bál – TÁMK
aulájában; február 22-től március 10-ig megtekinthető a Tamási Áron Művelődési Központ 
foltvarró klubjának első kiállítása; február 26. (vasárnap) 15:00 - Tapolcai Téltemető és 
Télbanyaűző Maskarádé - jelmezes felvonulás, töpörtyűsütő és forralt bor főző verseny, melyre 
a szervezők még várják a csapatokat, helyszín: Fő tér; március 8. (szerda) 19:00 Horgas Eszter 
és a Talamba Ütőegyüttes koncertje. 
A Csermák József Rendezvénycsarnok szervezésében: február 18. (szombat) 9.00 - IV.
Tapolcai Rhodius amatőr felnőtt tollaslabda verseny; február 19. (vasárnap) 8.00  - Bozsik 
intézményi labdarúgó torna – utánpótlás; február 19. (vasárnap) 17.00 - Tapolca VSE-
Nemesvámos NB II női kézilabda mérkőzés; február 25. (szombat) 13.30 Légvárvilág játszóház 
1-12 éves gyermekeknek; február 26. (vasárnap) 9.00 - U-7 labdarúgó torna; március 4.
(szombat) 18.00-Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar tavaszköszöntő hangversenye; március 5. 
(vasárnap) 16.00 Tapolca VSE- Audi ETO felnőtt női kézilabda mérkőzés; március 18. 
(szombat) 9.00 Baba- és gyermekholmi börze; Tapolcai Expó március 31-április 2. között a
Csermák József Rendezvénycsarnokban – részletek a vásár honlapján és facebook oldalán.
A Városi Mozi szervezésében: február 24. (péntek) – 11.00 óra – „Megemlékezés a Tapolcáról
a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyokról és kényszermunkásokról!” Galambos István és
Hangodi László előadásai; 14.00 óra - megemlékezés, emléktábla avatás és koszorúzás a Hősök 
terén a Szomorú történelmünk emlékmű falánál. Március elején újra műsoron a Lovasijász c. 
film, pontos időpont a márciusi moziműsorban. 
A szervezők mindenkit szeretettel várnak a rendezvényekre. 
Végezetül egy évről-évre ismétlődő új, városépítő rendezvényről szeretne néhány szót szólni. 
„Randevú Tapolcával” címmel várják azoknak a Tapolcával vagy érzelmi, vagy származásbeli,
vagy üzleti kapcsolatban álló, szűkebb és tágabb környezetükben sikeres embereknek a 
látogatását, akik a város arculatára, a várost körülvevő szellemi környezetre nagy befolyással 
bírnak. Nem feltétlenül csak üzletemberekre számít a rendezőség, hanem minden olyan 
emberre, aki a saját szakmájában sikeres és méltán tudná Tapolcát bizonyos kérdésekben
képviselni, illetve Tapolcában lehetőséget lát. A rendezvény részleteiről, amint minden 
tisztázódik, később bővebb tájékoztatást nyújtanak a nyilvánosság számára. 

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a részvételt,
és a nyilvános ülést 9.45 órakor bezárja.

K. m. f.

Dobó Zoltán   Ughy Jenőné 
 polgármester  jegyző 


