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Sándor, Tapolcai Városi Televízió munkatársai 
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Dobó Zoltán polgármester: Köszönt minden megjelentet, Tapolca város lakosságát, a 
Képviselő – testület tagjait, a hivatal munkatársait a mai képviselő – testületi ülésen. Az 
elmúlt időszak egyik szomorú híre volt, hogy Resch Mihály, aki 1994-1998 között volt a 
város alpolgármestere, elhunyt. Kéri a jelenlévőket, hogy néma főhajtással adózzanak 
Resch Mihály emlékének.  
 
A jelenlévők egy perces néma főhajtással emlékeznek Resch Mihályra, Tapolca város egykori 

alpolgármesterére. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő – testület 11 fő jelenlétével határozatképes, az ülést 
megnyitja. Koppányi Ferenc képviselő előzetesen jelezte távolmaradását. Javaslatot tesz 
arra, hogy a képviselő – testület a meghívó szerinti 18) Az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely 
Alapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadása című előterjesztést a napirendi ponthoz 
meghívott vendég megérkezésekor tárgyalja, valamint a Vegyes ügyek keretébe „A 
„Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása” című előterjesztést vegyék fel. 
Javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag – 

az alábbi határozatot hozza: 
 

76/2017. (VI. 16.)        KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai nyilvános ülésén 
a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással fogadja 
el és tárgyalja, hogy a meghívó szerinti 18) Az Assisi Szent Ferenc 
Állatmenhely Alapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadása című 
előterjesztést a napirendi ponthoz meghívott vendég megérkezésekor 
tárgyalják, valamint a Vegyes ügyek keretébe „A „Tapolca” név 
használata iránti kérelem elbírálása” című előterjesztést 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 Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, a 

végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 
3) A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 23.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
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4) A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 

30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 
5) Az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, 

valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 8/2017. (V. 8.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
 
6) Ingatlan áthelyezése a forgalomképtelen vagyonból 

forgalomképes vagyonba 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 
7) Döntés a bárányhimlő elleni védőoltás program 2017. évi 

fordulójáról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 
8) Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
 
9) Alapítványi támogatások jóváhagyása 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
 
10) Döntés saját költségvetésből történő nyári gyermekétkeztetés 

biztosításáról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 
11) A Badacsonytördemic, 1303 hrsz-ú ingatlan hasznosítása 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
 
12) Az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 2016. évi 

beszámolójának elfogadása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 
13) Szociális célú tűzifa igénylése 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 

14) A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Alapító Okiratának 
módosítása, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 
15) Az önkormányzat által létrehozott egészségügyi alapítványok 

alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
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16) Döntés a Tapolca, 4507/9 hrsz-ú ingatlan megosztásáról 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
 
17) Döntés telekalakításról 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
18) Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott 

ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 
19) A Tapolca, 1929/16 hrsz-ú közterület elnevezése 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
VEGYES ÜGYEK 
 

1) A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 
1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint 

a Képviselő – testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi képviselőtársait, kinek van az előterjesztéshez 
kérdése, hozzászólása? 
 
Buzás Gyula képviselő: Május 18-án Polgármester úr az ÉNYKK-val és a helyi cégek 
képviselőivel folytatott egyeztető megbeszélést a helyijárati menetrenddel kapcsolatban. 
Ezzel kapcsolatban szeretne tájékoztatást kérni. 
 
Dobó Zoltán polgármester: Régóta húzódó kérdés. Megrendelt az önkormányzat egy 
forgalomszámlását a helyi közlekedésben, és ehhez képest szeretnék optimalizálni a 
költségeket, hiszen a helyijárat fenntartása, a futott kilométerek, illetve az ehhez tartozó 
üzemanyag-fogyasztás a költségtényezők között a legerősebb. Hosszan tartó, alapos 
utasszámlálást követően próbálják optimalizálni a menetrendet, nem állítja, hogy egyből 
tökéletesen fog sikerülni, de járatokat nem lehet fenntartani úgy, hogy két-három fő utazik 
rajta rendszeresen. Megpróbálnak kialakítani egy olyan menetrendet, ami a várost éppúgy 
szolgálja, ahogy költséghatékony is tud lenni. Biztos lesznek benne zökkenők, de 
megpróbálják menet közben áthidalni ezeket többek között úgy, hogy az ÉNYKK-val 
tárgyalásokat folytatnak a tekintetben is, hogy a helyijárat bérletet majd Tapolca-Diszel 
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vonatkozásában a helyközi járatokon is fogadják el. Egyelőre egyet engedélyeztek, reméli, 
hogy sikerül ezt folytatni. 
 
Császár László képviselő: Látja a tárgyalások során, hogy Alpolgármester úrral együtt a 
gazdasági társaságok taggyűlésein vettek részt május 30-án. A napirendi pontok között 
nem szerepel a gazdasági társaságokról szóló beszámoló, amit munkaterv szerint is 
ilyenkor szoktak tárgyalni, mi ennek az oka? 
 
Lévai József alpolgármester: Azért nem szerepel a napirendi pontok között, mert a 
hivatalnak nem volt elég ideje összeállítani az előterjesztést. 
 
Császár László képviselő: Tavaly decemberben került elfogadásra a munkaterv és ez egy 
olyan napirend, amit mindig ilyenkor tárgyal a testület, hiszen a bevallások időpontja május 
30. Nem tudja elfogadni azt, hogy a hivatal nem tudta előkészíteni, mikor fogják akkor 
megtárgyalni? 
 
dr. Németh Mária Anita jegyző: A gazdasági társaságok ebben az évben május 30-án 
tartották meg a taggyűlésüket. Ennek a képviselő – testületi ülésnek eredetileg az 
időpontja június 30-a lett volna, de különböző kérések miatt előrehozták június 23-ra, majd 
mivel többen jelezték, hogy előre lefoglalt és kifizetett nyaralásuk van, úgy döntöttek, 
hogy megtartják az ülést a mai napon. A meghívóban 19 napirendi pont szerepel, úgy 
gondolja, hogy ennyi előterjesztés elkészítése, átnézése éppen elég figyelmet és erőt 
követelt a hivatal munkatársaitól. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a hivatalnak nem csak 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testületét kell kiszolgálni, hanem Raposka és 
Gyulakeszi önkormányzatát is, ahol szintén voltak és vannak testületi ülések, és merültek 
fel olyan témák, amik eddig nem voltak. Úgy döntött, és Polgármester úrtól azt kérte, hogy 
május végétől június 16-ig ne vegyék fel napirendre ezt a témát, annál is inkább, mert van 
olyan gazdasági társaság, akitől az anyagot a mai napig nem kapta meg. Amit nem kapott 
meg, abból nem tud dolgozni. Azt gondolja, hogy nem szolgálta volna a képviselő – testület 
érdekét sem, hogy az utolsó utáni pillanatban valami össze legyen rakva. Meg lesz 
tárgyalva a napirendi pont, de alapos előkészítést követően. 
 
Marton József képviselő: Polgármester úrtól kéri, hogy a Rácskompozícióval, és a 
Pisztráng-fesztivállal kapcsolatos tárgyalásairól adjon tájékoztatást. 
 
Dobó Zoltán polgármester: A Rácskompozícióval kapcsolatban elmondja, hogy lassan hat 
hete a bányász nyugdíjasok küldötteivel sikerült a helyszínen bejárva megállapodni abban, 
hogy mi lesz a Rácskompozíció új helye. Ez a valamikori Bányász MMTK székhelye, jelenleg 
Tamási Áron Művelődési Központ fő homlokzatának a jobb oldalára kerül a Borbála 
szobortól 1,5 – 2 méterre. A Pisztráng-fesztivál szervezőivel folytatják a tárgyalásokat, 
egyelőre egy kérdésben még nem közeledtek tökéletesen az álláspontok, de azt gondolja, 
hogy ebben is meg tudnak majd egyezni, ez pedig a közterület-foglalás bérleti díja. Itt 
tartanak most. 
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Marton József képviselő: A városnak az álláspontja ebben a helyzetben kitartó vagy 
kompromisszumra kész? 
 
Dobó Zoltán polgármester: A városnak van elfogadott közterület-foglalási rendelete, azt 
szeretnék betartatni. 
 
Marton József képviselő: És ha ez a kitartó álláspont a fesztivál végét jelenti? 
 
Dobó Zoltán polgármester: Nem hiszi, hogy ez a fesztivál végét jelentené, hiszen ha akkora 
lenne a baj, akkor nyilván valakik már írásban fordultak volna hozzá, esetleg a nyilvánosság 
felé. Abban állapodtak meg, hogy folyamatosan tárgyalnak és ismertetik egymással 
álláspontjaikat. Azt állítja, hogy egyelőre a város a törvény adta lehetőségeket maximálisan 
kimerítve állapította meg a közterület-foglalás díját. Szó sincs arról, hogy az önkormányzat 
azt szeretné, hogy a fesztivál ne működjön, hisz a városnak szüksége van rá, de arra is 
szüksége van, hogy rendezett és törvényes keretek között történjen minden. 
 

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

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag – 

az alábbi határozatot hozza: 
 
77/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

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

 
 
2. Tapolca Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 

kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 
Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik álláspontját. 
 
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja 
elfogadni a határozati javaslatot. 
 
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal 2 
tartózkodás mellett támogatja az előterjesztést. 
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Marton József képviselő: A Humán Bizottság egyhangú szavazati aránnyal támogatja az 
előterjesztést. 
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett 
javasolja elfogadásra az előterjesztést. 
 
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot 

szavazásra bocsátja. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 9 igen szavazattal 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozza: 

 
12/2017. (VI. 19.)         ÖNKORMÁNYZATI   RENDELET 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város 
2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 12/2017. (VI. 
19.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.  

 
 
3. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját. 
 
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra a 
határozati javaslatot. 
 
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság is egyhangúlag 
támogatja az előterjesztést. 
 
Marton József képviselő: A Humán Bizottság egyhangú szavazati aránnyal támogatja az 
előterjesztést. 
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az 
előterjesztést. 
 
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot 

szavazásra bocsátja. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - 
az alábbi határozatot hozza: 
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13/2017. (VI. 19.)         ÖNKORMÁNYZATI   RENDELET 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális 
ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 13/2017. (VI. 
19.) számon rendeletei közé iktatja. 

 
 
4. A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII. 21.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 
Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját. 
 
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság mindkét határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadásra javasolja. 
 
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság is mindkét határozati 
javaslatot egyhangúlag támogatja. 
 
Marton József képviselő: A Humán Bizottság egyhangú szavazati aránnyal támogatja az 
előterjesztést. 
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság mindkét határozati javaslatot egyhangúlag 
javasolja elfogadásra.  
 

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

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - 

az alábbi határozatot hozza: 
 

14/2017. (VI. 19.)         ÖNKORMÁNYZATI   RENDELET 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 
30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet elfogadja és 14/2017. (VI. 19.) számon rendeleti 
közé iktatja. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - 

az alábbi határozatot hozza: 
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78/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
gyermekétkeztetés költségeivel kapcsolatban az önkormányzat 
által fizetendő számlázási ár 2017. július 1-jétől történő 
megemeléséből keletkező többletköltséget – legfeljebb 
5.600.000,- Ft összeghatárig - a Tapolca város 2017. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. 
mellékletének 2. Céltartalék, intézményi működési tartalék jogcím 
terhére biztosítja. 

 
 
5. Az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért 

fizetendő díjakról szóló 8/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját. 
 
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság is egyhangúlag 
támogatja az előterjesztést. 
 
Marton József képviselő: A Humán Bizottság egyhangú szavazati aránnyal támogatja az 
előterjesztést. 
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az 
előterjesztést.  
 
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot 

szavazásra bocsátja. 
 

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

 
15/2017. (VI. 19.)         ÖNKORMÁNYZATI   RENDELET 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes 
családi események engedélyezésének szabályairól, valamint az 
azokért fizetendő díjakról szóló 8/2017. (V. 8.) önkormányzati 

9 
 



rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 
15/2017. (VI. 19.) számon rendeletei közé iktatja. 

 
 
6. Ingatlan áthelyezése a forgalomképtelen vagyonból forgalomképes vagyonba 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 

Dobó Zoltán polgármester: Ez az előterjesztés a valamikori laktanya területén található 
trafóállomás adásvételéről szól. Az SMC-Property Kft. a végrehajtás során megszerezte az 
egykori hangárt és ebben a hangárban gyártástechnológiát helyeznek el, ehhez nagyobb 
mennyiségű energiára van szükség, amihez meg kellene fejleszteni nem kis pénzből ezt a 
trafóállomást. Ezt a fejlesztést az önkormányzat már nem kívánja felvállalni, ezért azt 
gondolták, hogy eladják az SMC-Property Kft-nek a trafóállomást. Annyit módosítana a 
kézbe vett előterjesztésen, hogy 3 millió forint + ÁFA összegért kerül eladásra, mely díj 
értékbecslés alapján került meghatározásra. Mellékeltek több felújítási árjavaslatot is, úgy 
gondolja, hogy az önkormányzat számára már nem lenne gazdaságos felújítani, hiszen nem 
látható a fejlesztési határ vége. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját. 
 
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság mindhárom határozati javaslatot 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság is egyhangúlag 
támogatja az előterjesztést. 
 
Marton József képviselő: A Humán Bizottság szintén mindhárom határozati javaslatot 
egyhangúlag támogatja.  
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság mindhárom határozati javaslatot 3 igen és 2 
tartózkodás mellett javasolja elfogadásra.  
 
Császár László képviselő: Most kapták kézhez az adásvételi szerződés tervezetet, 
amelynek az elejéből úgy tűnik, hogy három résztvevő szerepel az adásvételben, ki a 
harmadik fél? A bizottsági üléseken is szóba került, és a szerződés – tervezetben 
részletezve szerepel, hogy van egy ingatlan vételár, az ingóságoknak egy tervezett 
vételára, de amit már kérdezett bizottsági ülésen is, a rendelkezésre álló 400 KWA 
megváltása nem szerepel sehol. Azt is lehet vagyoni értéknek tekinteni, hiszen, ha valaki 
most bemegy az E-ON-hoz, 4.500,- forintért tudja megvenni, ami összesen kb. kétmillió 
forint. Ez a bontás hogy szerepel a tervezetben, és mennyi van lekötve?  
 
Dobó Zoltán polgármester: A terület, amin a trafóállomás található 340 m2, aminek 
350.000,- forint a megállapított vételára. A berendezés értékének a meghatározásában 
segítséget kért a Csali Elektronikai Kft. vezetőjétől. Ő készített értékbecslést mellékelve 
mellé egyből azt, hogy mi az a minimális összeg, amit egyből rá kellene költeni a 
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trafóállomásra. A két összeg különbözetéért szeretnék eladni a trafót. Azt gondolja, hogy 
a vállalkozás végezze a fejlesztést, majd a későbbiekben minden vállalkozás gondoskodik 
arról, hogy ellássák magukat megfelelő mennyiségű energiával.  
 
Császár László képviselő: Ebben a szerződésben van utalás arra, hogy az új tulajdonosnak 
kötelezettsége van ezt szolgáltatni? 
 
Dobó Zoltán polgármester: Igen, ebben az évben még szolgáltat a többi tulajdonosnak, 
majd azt követően maguknak kell megoldani. 
 
Lévai József alpolgármester: Emellett van még egy szerződés az önkormányzat és az SMC-
Property Kft. között, jelen pillanatban erre trafóra áramszolgáltatási szerződéssel az SMC-
Property Kft. rendelkezik, és van egy továbbadott áramszolgáltatási szerződése az 
önkormányzattal. Abban állapodtak meg, hogy ez év december 31-ig szolgáltat, illetve 
január 1-től meghosszabbítható 60 napos felmondással, és a területen lévő 
ingatlantulajdonosok és az önkormányzat is kezdeményezte az E-ON-nál az új 
villamoshálózat kiépítését. Az E-ON le is helyezett egy trafót, ennek a hálózatnak a 
tervezése van folyamatban, reméli, hogy ebben az évben el is tud kezdődni a kivitelezés. 
Az ingatlanok mindenféle közműszolgáltatás nélkül kerültek értékesítésre, ez egy 
ideiglenes megoldás volt, hogy a még működőképes trafóról szolgáltat az önkormányzat, 
de az elmúlt időszakban többször is bebizonyosodott, hogy a biztonságával probléma van, 
erre termelőtevékenységet alapozni nem lehet. Részben ez is indokolja azt, hogy végleges 
megoldás szülessen. A területfejlesztésre meglévő tervek nem számolnak ezzel a trafóval, 
teljesen új hálózat, új trafóval történő kiépítését irányozzák elő azért is, mert az E-ON, mint 
szolgáltató azt mondta, hogy ezt a szakaszt is, mint a trafót is nem tudja átvenni saját 
hálózatába, erre csak szolgáltat, de szolgáltatási pontként nem tudja átvállalni. 
 

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

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - 

az alábbi határozatot hozza: 
 

79/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, 
hogy a tulajdonában álló, Tapolca, 4507/11. hrsz-ú ingatlan 
közszolgáltatási célokat nem szolgált, közcélú funkciója nincs. A 
Tapolca, 4507/11. hrsz-on nyilvántartott, kivett transzformátorház 
megnevezésű ingatlant forgalomképes vagyonná minősíti át. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester  
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - 
az alábbi határozatot hozza: 

 
80/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 
 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  Tapolca, 

4507/11. hrsz-ú, forgalomképessé nyilvánított ingatlan 
tulajdonjogának elidegenítésével egyetért, az ingatlant az 
előterjesztés 2. mellékletét képező adásvételi szerződésben 
foglaltaknak megfelelően értékesíti. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére.  
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester  

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - 

az alábbi határozatot hozza: 
 
16/2017. (VI. 19.)         ÖNKORMÁNYZATI   RENDELET 
 
 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól 
szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 1 6 /2017. (VI. 19.) számon 
önkormányzati rendeletei közé iktatja. 

 
 
7. Döntés a bárányhimlő elleni védőoltási program 2017. évi fordulójáról 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját. 
 
Marton József képviselő: A Humán Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az 
előterjesztést. 
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az 
előterjesztést.  
 
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot 

szavazásra bocsátja. 
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - 
az alábbi határozatot hozza: 

 
81/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. július 1. 
és 2016. december 31. közötti időszakban született tapolcai 
gyermekek részére a bárányhimlő elleni védőoltást 
térítésmentesen kívánja biztosítani. A védőoltás megvásárlásának 
anyagi fedezetét 3.000.000,- Ft keretösszeg erejéig a Tapolca 
város 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete 
3.1 melléklet önkormányzati kiadások, dologi kiadások jogcímének 
terhére biztosítja.  
A vakcinák megvásárlásával kapcsolatos árajánlatok közül a 
GlaxoSmithKline Kft. ajánlatát fogadja el. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az oltóanyag biztosítására a 
megállapodást a GlaxoSmithKline Kft-vel megkösse. 
 
Határidő:  2017. július 31. 
Felelős:  polgármester 

 
 
8. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját. 
 
Marton József képviselő: A Humán Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az 
előterjesztést. 
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az 
előterjesztést.  
 
Marton József képviselő: Kérdésként merült fel bizottsági ülésen, hogy a környező 
községeket is megkereste-e az alapítvány? Javasolta, hogy keresse meg az önkormányzat 
a környező településeket, hogy ők is járuljanak hozzá ehhez az eszközbeszerzéshez, hiszen 
oda is a Tapolcai Mentőállomásról megy a mentő szükség esetén. 
 
Dobó Zoltán polgármester: Sajnos sokkal fontosabb ügyekben sem működik tökéletesen 
a járásközpont és a járási települések együttműködése. Bízik benne, hogy ezt a hírt hallva 
polgármester kollégák és képviselő társaik is érezni fogják annak fontosságát, hogy részt 
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vegyenek ezeknek a mentőautóknak a felszerelésében és üzemeltetésében. Hogy az 
alapítvány végigjárta-e őket, arról nincs információja, bízik benne, hogy igen.  
 
dr. Németh Mária Anita jegyző: Aljegyző asszony folytatott telefonbeszélgetést ebben az 
ügyben, megkeresték a többi települést is, és azt a tájékoztatást kapta, hogy összegyűlt 
annyi pénz, amiből a felsorolt eszközökre már biztosan elég lesz a pénzösszeg, ezek szerint 
más települések is segítő módon állnak a kérdéshez. 
 
Dobó Zoltán polgármester: Látható, hogy nagyon fontos, életmentő beavatkozáshoz 
szükséges készülékekről van szó. A gyorsaságot és az életmegőrzést helyezték elsősorban 
előtérbe. 
 
Császár László képviselő: Azt lehet tudni, hogy az alapítvány saját részből mennyit tud 
hozzátenni? Esetleg 1 %-okból? 
 
Dobó Zoltán polgármester: Két dolgot lát ebben nagyon fontosnak, egyrészt a 
kezdeményezést, másrészt Tapolca települést. Ha ehhez hozzáveszi azt, hogy Tapolcának 
560.000,- forintjába kerül az, hogy fokozza az itt élők életbiztonságát és a mentők 
munkájának ilyen mértékű könnyítését el tudja érni, akkor ez megéri. Bár többet tudnának 
adni és bár kevesebb mentőre lenne szükség. 
 
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot 

szavazásra bocsátja. 
 

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

 
82/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány javára – a Tapolca Mentőállomásnak 
mentéstechnikai eszközök beszerzése céljára – 559.390,- Ft, azaz 
ötszázötvenkilencezer-háromszázkilencven forint összegű 
támogatást adományoz. 
 
 A támogatás forrása a 151/2012. (IX. 28.) Kt. határozattal szervezett 
közérdekű kötelezettségvállalás céljára nyitott bankszámlán 
összegyűlt pénzösszeg. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az összeg átadásáról szóló 
adományozási szerződés aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
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9. Alapítványi támogatások jóváhagyása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 
Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a Gazdasági Bizottság 
elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság az első határozati javaslatot 4 igen és 1 
tartózkodás mellett támogatja, a másik kettőt pedig 5 igen szavazattal támogatja.  
 

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

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - 

az alábbi határozatot hozza: 
 

83/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ - TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Assisi Szent 
Ferenc Állatmenhely Alapítvány 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer 
forint összegű támogatását jóváhagyja. 
 
A támogatás forrása a Tapolca város 2017. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2. Céltartalék, 
polgármesteri keret a jogcíme. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - 

az alábbi határozatot hozza: 
 
84/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ - TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ovisokért 
Alapítvány 150.000,- Ft, azaz Százötvenezer forint összegű 
támogatását jóváhagyja. 
 
A támogatás forrása a Tapolca város 2017. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2. Céltartalék, 
polgármesteri keret jogcíme. 
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Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - 

az alábbi határozatot hozza: 
 

85/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ - TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Batsányi 
János Általános Iskoláért Alapítvány 200.000,- Ft, azaz kétszázezer 
forint összegű támogatását jóváhagyja. 
 
A támogatás forrása a Tapolca város 2017. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2. Céltartalék, 
polgármesteri keret jogcíme. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
10. Döntés saját költségvetésből történő nyári gyermekétkeztetés biztosításáról 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a Humán és a 
Gazdasági Bizottság elnökét, ismertessék a bizottságaik álláspontját. 
 
Marton József képviselő: A Humán Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az 
előterjesztést. 
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal 
támogatja.  
 

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

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - 

az alábbi határozatot hozza: 
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86/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ – TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. június 
16. és 2017. augusztus 31. közötti időszakban 55 munkanapon 
keresztül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő, de hátrányos, illetve halmozottan hátrányos 
helyzetűnek nem minősülő, tapolcai állandó lakóhelyű gyermekek 
részére napi egyszeri meleg ebédet biztosít.  
 
Az ellátottak napi maximális létszámát 30 főben határozza meg.  
 
A nyári gyermekétkeztetés anyagi fedezetét 825.000,- Ft 
keretösszeg erejéig Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Tapolca város 2017. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 
20.) önkormányzati rendelete 12. melléklet G pont „Szociálpolitikai 
ellátások” jogcímének terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az ingyenes nyári 
gyermekétkeztetés lebonyolításával járó feladatok 
végrehajtására, és a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató 
Kft-vel a szerződés megkötésére 825.000,- Ft keretösszeg erejéig. 
 
Határidő:  2017. június 16. 
Felelős:  polgármester 

 
 
11. A Badacsonytördemic, 1303. hrsz-ú ingatlan hasznosítása 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 

Dobó Zoltán polgármester: Tapolca város tulajdonát képezi a Badacsonylábdihegyen 
található valamikori úttörőtábor, aminek a helyén ma egy kemping működik, amit jelen 
pillanatban az MZ/X Kft. bérel évi ötmillió forintért. A bérleti szerződés lejár, így az Eldorádo 
Kemping néven működő ingatlannak a további hasznosításáról dönteni kell. A tárgyalások 
első felében szeretné meghirdetni hasznosításra ezt az ingatlant, és a jelentkezők közül ki 
kell választani azt, aki a város számára a legkedvezőbb ajánlatot teszi. Ezen kívül szeretné 
felértékeltetni az ingatlant, hogy legyen egy naprakész, pontos adat arról, hogy milyen 
forgalmi értékkel rendelkezik. Az ingatlan közvetlenül a vízparton fekszik, 28.192 m2 
nagyságú. Felkéri a Turisztikai és Városfejlesztési és a Gazdasági Bizottság elnökét, 
ismertessék a bizottságaik álláspontját. 
 
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság mindkét határozati 
javaslatot egyhangúlag támogatja. 
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Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az 
előterjesztést. A bizottsági ülésen felmerült, hogy legyen harmadik határozati javaslat is. 
 
dr. Németh Mária Anita jegyző: Igen, az első határozati javaslat változatlan, a második 
határozati javaslat módosult aszerint, hogy ezt az ingatlant csak bérbeadásra hirdeti meg, 
a harmadik pedig úgy szólna, hogy „Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonában levő Badacsonytördemic, 1303 hrsz-ú 
ingatlan értékesítésére pályázatot írjon ki az értékbecslés elkészítését követően”. Azt 
javasolta a bizottság, hogy most a pályázat csak bérbeadásra legyen kiírva, értékesítésre 
majd csak akkor, ha lesz értékbecslés. 
 
Sólyom Károly képviselő: Minden képviselő kapott levelet a jelenlegi bérlőtől, amelyben 
egy-két dolgot szeretne észrevételezni. Azt gondolja, hogy ennek az anyagnak, amit most 
kaptak, illett volna egy hasonló összefoglaló élettörténetet mutatni, mint amit az MZ/X Kft. 
adott nekik. Az új képviselők miatt célszerű lett volna. Számára egy kicsit visszatetsző, hogy 
Mezőssy úr szerint már 2016. február 10-én jelezték Polgármester úr felé, hogy kérik az 
önkormányzat állásfoglalását. Eltelt másfél év és csak most kerül a képviselő – testület elé, 
amikor már sürgőssé vált, hiszen egy ilyen idegenforgalmi cég, aki kempingeztetéssel 
foglalkozik, a partnerei révén, amelyek általában nem Magyarországon vannak, a hosszú 
távú szerződéseket illene felmondani, ha nem ő lesz a további bérlő. Ez a másfél év 
szükséges lett volna ebben az ügyben dönteni. Az önkormányzatnak kötelessége lett volna 
egy levélben értesíteni arról, hogy mikor kíván foglalkozni ezzel, de semmilyen visszajelzést 
nem kaptak, sőt januárban ismételt megkeresést intéztek Polgármester úr felé. A tartalmi 
részével kapcsolatban részben Mezőssy úr által adott anyagból, részben az önkormányzat 
által készített anyagból vegyes kép kerül eléjük. Nem egyszerű bérleti jogviszony 
megszüntetéséről lesz szó, ha arra kerül a sor, komoly elszámolási procedúra elé néznek, 
és ez az idő nem biztos, hogy elegendő lesz egy korrekt pályáztatás vagy bérleti szerződés 
hosszabbításra. Úgy gondolja, hogy el vannak késve a döntéssel, amiért ő a városvezetést 
hibáztatja. 
  
Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársai mentek hozzá és érdeklődtek ezzel 
kapcsolatban, és mindenféle információt megkaptak. Nem gondolja, hogy el lennének 
késve, hiszen a szezon még nem fejeződött be, gyorsan meg fogja hirdetni az 
önkormányzat. Nagyon kíváncsi arra, hogy milyen érdeklődés mutatkozik ma egy ilyen 
kemping üzemeltetése iránt. Arra is kíváncsi, hogy az előző értékbecslésben megállapított 
262 millió forint mennyiben állja meg a helyét, illetve az ötmillió forintos bérleti díj mennyire 
helytálló. Számtalan kérdés van, hibáztatni sok mindenkit lehetne azért, mert rendezetlen 
az ingatlan kérdése. Igyekszik olyan megoldást találni, hogy mind a bérlő, mind a város és 
a vagyon is olyan mértékben találja meg a helyét a világban, ami szerinte ma fontos lenne. 
Nagyon kevés valós információ van arról, hogy és mint lehet hasznosítani egy ilyen 
ingatlant, ezért gondolták azt, hogy első körben a piacról szereznek információt 
megnézve, hogy ki mennyit ajánl érte. Fontos, hogy minél előbb megkapják ezeket az 
információkat. 
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Lévai József alpolgármester: Bár a levél számtalan negatív észrevételt tartalmaz, néhány 
helyen ő maga is elismerte, hogy történt egyeztetés a városvezetés és az MZ/X Kft. között, 
még ha az nem is zárult megegyezéssel. 1993-ban kezdődött az ingatlan hasznosítása az 
MZ/X Kft. által. Ez elég hosszú idő ahhoz, hogy neki megalapozott információi legyenek 
ahhoz, hogy ebben az újonnan meghirdetett pályázatban induljon. Ha nyer, akkor azokra 
az intézkedésekre, amit a levélben szükségesnek tart, egyáltalán nem lesz szüksége. Úgy 
gondolja, hogy az összes lehetséges szereplő közül ő van leginkább olyan ismeretek 
birtokában, ami egy megalapozott ajánlattételre feljogosítja. Azt gondolja, hogy a 
jogszabályok egyébként is előírják, hogy nyilvános meghirdetés útján kell a hasznosítás 
módját megtalálni, illetve az is megalapozott döntés tud lenni, hogy hét év után újra 
felértékeltessék az ingatlant, hogy az milyen értéket képvisel, a haszon alapján történő 
ingatlanértékmeghatározás arra is információt nyújthat, hogy milyen jövedelemre 
számíthatnak ennek az ingatlannak a hasznosításából. Szerinte, ha a képviselő -testületi 
ülések ütemét nézi, valóban utolsó alkalom a döntésre, de a rendelkezésre álló idő elég 
lehet egy megalapozott döntést előkészíteni. 
 
Sólyom Károly képviselő: Polgármester úr azt mondta, hogy olyan ügyről próbálnak 
valamilyen reális véleményt kialakítani, ami eddig számukra is ismeretlen volt. Ez is azt 
bizonyítja, hogy több időt kellett volna erre szánni. Ha valóban úgy van, ahogy a jelenlegi 
bérlő jelezte, maguk és a leendő partnerek megnyugtatása végett is egy harmadik személyt 
is illene bevonni a becslésbe az iszaposodás kérdése miatt. Ha tényleg úgy van, ahogy a Kft. 
ügyvezetője jelezte, hogy a partszakasz teljesen használhatatlan azáltal, hogy a 
badacsonytördemici önkormányzat elkészítette a védművet, és emiatt felgyorsult az 
iszaposodás mértéke, ez egy nagyon fontos befolyásoló tényező, hiszen egy kemping a 
Balaton mellett nagyon sokat jelenthet, de ha azt nem tudja fürdőzésre használni csak több 
száz méteres stégek kiépítésével, akkor megint más a helyzet. Szakmai szempontból is 
meg kell vizsgálni, hogy az iszaposodás megállíthatatlan-e, visszafordíthatatlan-e, lehet-e 
vele valamit kezdeni, hogy a hosszú távú elképzeléseknél a leendő bérlőnek vagy vevőnek 
is korrekt módon rendelkezésére álljanak. 
 
Dobó Zoltán polgármester: Nem egy pár perc alatt tudják ezt a kérdést elintézni. Azt 
gondolja, hogy ha megkapják a válaszokat, külön rendkívüli képviselő – testületi ülést szán 
arra, hogy megbeszéljék azokat a bennük is tornyosuló kérdéseket, amelyek a kemping 
hasznosításával kapcsolatban felmerülnek. Nem késtek el semmiről, szakértők 
bevonásával már régebb óta foglalkozik ezzel a kérdéssel.  
 
Császár László képviselő: Az első levél, amit az MZ/X Kft. 2016-ban küldött nem véletlen, 
hiszen egy vállalkozás több évre előre gondolkodik, főleg egy ilyen tevékenységi körben, 
hiszen neki már most le kellene kötni a jövő évi kapacitásait, azért akarta előre tudni az 
önkormányzat álláspontját. Emiatt szerencsés lett volna a kérdéssel már tavaly ősszel 
foglalkozni amiatt is, hogy ő hogyan tud nekiindulni a következő szezonnak, hiszen 
fejlesztéseket is szeretett volna eszközölni, ami egy újabb szerződéshosszabbítást 
jelentene. A második levélben azt írta Mezőssy úr, hogy a fenntartási időszak 2018. május 
10-ig tart, ha az önkormányzat visszaveszi tőle az ingatlant, akkor a fenntartási 
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kötelezettség is átszáll az önkormányzatra. Ez ugyan nagy dolgot nem jelent, hiszen nagy 
valószínűséggel zárva lesz a kemping, de felelősséget jelent és a jövő év során ennek anyagi 
vonzata is van, mert el kell számolni vele az elvégzett beruházásokkal kapcsolatban, ha 
nem ő lesz a további bérlő. Célszerűbb lett volna egy korábbi időszakban ezzel foglalkozni, 
mert most sok teendő nincs azon kívül, hogy hasznosításra meghirdeti az önkormányzat. 
Szerencsés lett volna egy beszélgetésre őt is meghívni, hogy elmondhassa milyen konkrét 
elképzelései vannak, és a testület már azt is figyelembe tudta volna venni a döntés 
meghozatalakor. Bizottsági ülésen is támogatta az előterjesztést, hiszen a városnak ez 
olyan vagyona, amivel foglalkozni kell, és hosszabb távon vagy vele, vagy egy új bérlővel 
vagy tulajdonossal meg kell oldani a problémát. A vita tárgya nem ez, hanem az, hogy az 
utolsó órákban vannak már. 
 
Dobó Zoltán polgármester: Neki erről más a véleménye, azt gondolja, hogy korrekt módon 
járnak el velük szembe, hiszen számtalan módon kapcsolódnak a város életéhez. Próbálnak 
a lehető leghatékonyabban eljárni. 
 

Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatokat a módosításokkal együtt szavazásra bocsátja. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - 

az alábbi határozatot hozza: 
 

87/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában 
álló Badacsonytördemic 1303. hrsz-ú ingatlan hasznosításának 
módjáról történő megalapozott döntés meghozatalához 
szükségesnek tartja az ingatlan értékének megállapítását 
tartalmazó értékbecslés elkészíttetését.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg az értékbecslési 
szakvélemény elkészítéséhez szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - 

az alábbi határozatot hozza: 
 
88/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a tulajdonában levő Badacsonytördemic, 
1303. hrsz-ú ingatlan bérbeadására pályázatot írjon ki. 
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Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal 1 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatot hozza: 
 
89/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a tulajdonában lévő Badacsonytördemic 1303 
hrsz-ú ingatlan értékesítésére az értékbecslési szakvélemény 
elkészítését követően pályázatot írjon ki. 
 
Határidő:  azonnal, ill. folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
12. Az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadása 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 
képviseletében megjelent Trümperné Bogdán Mariannát. Kérdezi, hogy van-e 
kiegészítenivalója a napirendi ponthoz? 
 
Trümperné Bogdán Marianna: Szeretne kiosztani egy információs mappát a képviselők 
részére. Létszámhiánnyal szenvednek, ezért csak ő tudott megjelenni. Azért hozta a 
mappát, hogy mindenkinek egy kis betekintése legyen, hogy az a támogatási összeg, amit 
felajánlottak a menhely javára, milyen formában kerül elosztásra. A tavalyi évben nagy 
beruházásaik voltak, új tetőszerkezet átalakítás, új autót vettek, úgyhogy azokat a 
megmaradt összegeket, amik adományokból folytak be, nem tudták a menhely további 
épülésére, szépülésére fordítani. Ez az összeg most a lehető legjobbkor érkezett hozzájuk, 
nagyon szépen köszönik és mindenkit szeretettel várnak a menhelyre, hogy meglátogassák 
őket és láthassák mennyire megváltozott és megszépült a menhely.  
 
Dobó Zoltán polgármester: Megköszöni a munkájukat és büszkék arra, hogy egy ilyen 
szintű menhely működik a városban. Észrevehetően megszűntek a kóbor kutyák 
csatangolásai a városban. A kóbor macskákkal van még probléma, hiszen a homokozókban 
a homok cseréjének gyakoriságát az ő számuk nagyban befolyásolja. Bízik abban, hogy 
ilyen minőségben tudják továbbra is folytatni a munkát, ezért is adta az önkormányzat ezt 
a soron kívüli támogatást. Szeretné, ha a jövőben is ilyen jó partnerei lennének az 
önkormányzatnak. Tudja, hogy önzetlenül és sokszor olyanokat is megtesznek, amit talán 
egy katonaviselt ember sem tenne meg sem az állatokért, sem az emberekért. Ezt külön 
köszöni és gratulál eddigi munkájukhoz. 
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Trümperné Bogdán Marianna: A pénzbeli támogatás azokon a helyeken, mint például 
ivartalanítás, olyan emberek segítése, amikben nem látszik meg a menhely anyagi 
támogatása, nem észrevehető ez az összeg, viszont a bevételekben és kiadásokban jól 
látszik, hogy az állatorvosi költségekre mennyit költenek. Cicabefogásra biztos, hogy 
jelentős összeg fog elmenni, arra hogy megfelelő csapdákkal be tudják őket fogni, a beteg 
és sérült állatok szükség szerinti elaltatása, a többi ivartalanítása. A kutyák jóléte a képek 
alapján is szembetűnő, jól látszik, hogy mennyit fejlődtek az elmúlt 17 év alatt. Ezek a 
pénzek az épületekre, a szociális helyiségekre és a kutyákra vannak fordítva. Még egyszer 
köszöni szépen a támogatást.  
 
Dobó Zoltán polgármester: Tudja, hogy milyen kemény munka folyik, néha ki szokott 
látogatni a menhelyre, ahol sem fizikailag, sem lelkileg nem könnyű helytállni. Kéri, hogy a 
bizottságok ismertessék álláspontjaikat. 
 
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság köszönetét fejezi ki a 
végzett munkáért és elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

 
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot 

szavazásra bocsátja. 
 

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

 
90/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Assisi 
Szent Ferenc” Állatmenhely Alapítvány 2016. évi beszámolóját 
tudomásul veszi, Ulrike Vollner elnök asszony és segítőtársai 
munkájáért köszönetét fejezi ki. 
 
 

13. Szociális célú tűzifa igénylése 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 
Dobó Zoltán polgármester: Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetése után 
felkéri a Humán és a Gazdasági Bizottság elnökét, ismertessék a bizottságaik álláspontját. 
 
Marton József képviselő: A Humán Bizottság támogatja az előterjesztést. 
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság az első határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal támogatja az előterjesztést.  
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Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot 

szavazásra bocsátja. 
 

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

 
91/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete benyújtja 
igényét a mezőgazdasági földterületek és a közutak között fekvő 
területek tisztántartására irányuló közfoglalkoztatási program 
keretében kitermelt, a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság által írásban visszaigazolt – 98/2017 
Tapolca – Puhafa megnevezésű, 85,62 m3 mennyiségű, 530.844.- 
Ft értékű – szociális célra felhasználható tűzifa csomagra.  
 
Nyilatkozik, hogy a faanyagot a 2017-2018. évi fűtési szezonban a 
szociálisan rászoruló személyek részére kívánja kiosztani 
természetbeni juttatás formájában.    
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fa ingyenes átadása 
érdekében keresse meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t. 
 
Felhatalmazza továbbá a polgármestert a faanyag igénylésével, 
szállításával, tárolásával, továbbá elosztásával kapcsolatos 
további intézkedések lebonyolítására, a faanyag ingyenes 
átvételéhez esetlegesen szükséges jognyilatkozatok megtételére, 
szerződés aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 

14. Wass Albert Könyvtár és Múzeum Alapító Okiratának módosítása, az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri Dr. Décsey Sándor igazgatót, hogy két percben foglalja 
össze, miért is fontos ez az előrelépés és mit jelent a város kulturális életében. 
 
Dr. Décsey Sándor képviselő, Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója: Az első 
hivatalosan létező előzmény a városi múzeum életében egy pedagógiai gyűjtemény volt 
még 1981-ben, ami még a Veszprémi Megyei Múzeumok Igazgatósága keretében 
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működött. Ez nyitotta meg 35 évvel ezelőtt, 1982-ben az első állandó kiállítását a 
kántorházban, ami a megyei múzeumhoz tartozott, de magát az épületet az akkori Városi 
Tanács újíttatta fel nem kis összegből. 1987-ben lett önálló muzeális intézmény 
tájmúzeumként, Tapolcai Városi Múzeum néven. Ekkor volt aranykora az intézménynek. 
1996. január 1-jével került összevonásra a városi könyvtárral a múzeum, mindkét akkori 
intézményvezető, illetve az illetékes szakminisztérium határozott tiltakozása ellenére, és 
innentől kezdve a múzeum életében stabil, de folyamatos leépülés történt meg mind a 
kiállító, illetve a raktári helyek számában és minőségében, mind pedig a szakalkalmazotti 
létszámban. Ez oda jutott, hogy az összevonáskori 6 főből 2006-ra egy fő szakalkalmazott 
maradt. Ez így is maradt 2014-ig, amikor az ő alkalmazásba vételével 2 fő muzeológus lett 
az intézménynél. A múzeumi státuszt 2010-ben egy minisztériumi szakfelügyeleti 
ellenőrzés következtében veszítette el az intézmény és ekkor kapott közérdekű muzeális 
gyűjtemény besorolást. 2015 augusztusában került sor az ötévenkénti kötelező 
minisztériumi szakfelügyeleti ellenőrzésre, amely miközben többféle javaslatot 
megfogalmazott mind a fenntartó, mind az intézmény irányába, olyan megállapítással 
zárta a szakfelügyelő az ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet, hogy egy-két apróságtól 
eltekintve minden feltételét adottnak látja annak, hogy az intézmény működési engedélye 
módosításra kerüljön, és területi múzeumként folytassa a tevékenységét. Az ehhez 
szükséges lépéseket egy intézkedési terv keretében rögzítették a fenntartóval közösen, és 
végre is hajtották. Ennek a legfontosabb lépése az volt, hogy alkalmazásra került egy üres 
álláshelyre egy múzeumpedagógus kolléga, illetve a keszthelyi Balaton Múzeummal 
kötöttek együttműködési megállapodást a jogszabályban előírt állományvédelmi munkák 
ellátására. Ezek a költségek az intézmény idei költségvetésében már szerepelnek, 
beépítésre kerültek. Mindezek eredményeként a korábbi testületi ülésen született döntés 
arról, hogy Polgármester úr kezdeményezze a működési engedély módosítását, ami meg 
is történt. Június 7-i dátummal érkezett meg az Emberi Erőforrások Minisztériumából az új 
működési engedély, ami alapján újra területi múzeumként működik a tapolcai muzeális 
gyűjtemény. Ennek a továbbiakban az előbb említetteken kívül a mindennapi életben a 
működésben anyagi kihatásai, plusz kiadásai nincsenek, az intézmény költségvetésének 
dologi része 2014 óta gyakorlatilag nem változott, tehát ezek a plusz költségek úgy 
kerültek beépítésre, hogy más helyeken sikerült komoly megtakarításokat elérni a korábbi 
gazdálkodáshoz képest. Ami a közeljövőben érezhető változás lesz, hogy más jogszabályi 
előírások vonatkoznak az intézményre és a nemzeti ünnepeken is nyitva kell lenni a 
múzeumnak. Nem hagyhatja ki azt, hogy ez a változás nagyon komoly új, és nagyobb 
lehetőségeket nyit meg nekik pályázati területeken, mint a Nemzeti Kulturális Alap 
pályázatainál, ahol eddig nem tudtak pályázni, illetve a minisztérium által évente kiírásra 
kerülő Kubinyi Ágoston Programban, ahol jelenleg négymillió forintra tudtak pályázni, 
jövőre már 30 millióra tudnak pályázni. Megnyílnak új pályázati lehetőségek is, amik 
kimondottan múzeumot fenntartó járásszékhely önkormányzatok részére szólnak. Erre 
eddig nem volt jogosult az önkormányzat, mostantól ezen a pályázaton lehet indulni, ha 
megmarad majd. 
 
Dobó Zoltán polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kéri, hogy a bizottságok elnökei 
ismertessék bizottságaik álláspontját. 
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Marton József képviselő: A Humán Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést. 
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztést. 
 
Marton József képviselő: A Humán Bizottság ülésén merültek fel kérdések, amelyek egy 
részére Igazgató úr már válaszolt, és bízik benne, hogy a decemberi költségvetés 
tárgyalásakor is ugyanezt az álláspontot fogja képviselni a könyvtár költségvetésével 
kapcsolatban. 
 
Dobó Zoltán polgármester: Mindig azt az álláspontot képviseli. 
 
Dr. Décsey Sándor képviselő: Ahogy említette is már, az elmúlt három évben, amióta ő 
vezeti az intézményt és készíti a költségvetést, az intézmény kiadásai a magasabb 
jogszabályban előírt kötelező béremelések formájában növelték az intézmény 
költségvetésének főösszegét, ez az idei évben a minimálbér és a garantált bérminimum 
emelése miatt történt. A 15 főből 12 főt érint, diplomás és több évtizede dolgozó kollégák 
a garantált bérminimumot kapják fizetésként, és a jövő évi bejelentett és tervezett 
béremelés további 2 embert is utol fog érni, tehát csak 2 fő marad, aki nem a garantált 
bérminimumot kapja majd. Mindösszesen ezek a növekmények voltak az elmúlt három 
évben a költségvetésükben. 
 

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

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - 

az alábbi határozatot hozza: 
 

92/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum alapító okiratának módosítását az 1. 
melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű alapító 
okiratot a 2. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. 
 
Felkéri a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az 
egységes szerkezetű Alapító Okiratot a MÁK Törzskönyvi 
nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  jegyző  

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - 

az alábbi határozatot hozza: 
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93/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatát az 
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti, Használati szabályzatát 
pedig az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti formában és 
tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  polgármester 

 
 
15. Az önkormányzat által létrehozott egészségügyi alapítványok alapító okiratának 

módosítása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 
Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri az Ügyrendi és a 
Humán Bizottság elnökét, ismertessék a bizottságaik álláspontját. 
 
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság mindkét határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja. 
 
Marton József képviselő: A Humán Bizottság egyhangú szavazati aránnyal támogatja az 
előterjesztést.  
 

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

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - 

az alábbi határozatot hozza: 
 

94/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Diszeli 
Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát a kuratórium 
létszámának változása miatt az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerint módosítja, és az egységes szerkezetű alapító okiratot 
jóváhagyja. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, 
hogy Lukács László kuratóriumi tagsága megszűnt. 
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Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, 
hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 
 

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

 
95/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Glázer 
Sándor Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát a kuratórium 
létszámának változása miatt az előterjesztés 2. sz. melléklete 
szerint módosítja, és az egységes szerkezetű alapító okiratot 
jóváhagyja. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, 
hogy néhai Ihász József kuratóriumi tagsága megszűnt. 
 
Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, 
hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
 
16. Döntés a 4507/9 hrsz-ú ingatlan megosztásáról 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a Turisztikai és 
Városfejlesztési, valamint a Gazdasági Bizottság elnökét, ismertessék a bizottságaik 
álláspontját. 
 
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag 
támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat 
elfogadását.  
 

Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatokat szavazásra bocsátja. 
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - 
az alábbi határozatot hozza: 

 
96/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
h o z z á j á r u l á s á t  a d j a  a csatolt vázrajzon 4507/9 helyrajzi 
számmal jelölt ingatlan megosztásával létrejövő, 4507/54 
helyrajzi számmal jelölt 12.063 m2 területű, kivett helyi közút 
megnevezésű, valamint  4507/55 helyrajzi számmal jelölt,  490 m2 
területű, kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
kialakításához.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester  

 
17. Döntés telekalakításról 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
Dobó Zoltán polgármester: A Cellcomp Kft. gyártókapacitást szeretne bővíteni a jelenlegi 
telephelyén, ehhez önkormányzati ingatlanrészt kíván bevonni, hogy a megfelelő 
nagyságú telket megszerezze. Bízik benne, hogy a város munkaerőhelyzetén is tudnak 
ezzel a beruházással javítani, bár azt mindenki tudja, hogy az egész országot sújtja 
munkaerő-hiány. Biztos benne, hogy tárgyalva a cég vezetőjével, ez a helyzet megoldásra 
kerül, és világszínvonalú gyártást fognak végezni a Cellcomp Kft. munkatársai. Ehhez az 
önkormányzat olyan módon tud hozzájárulni, hogy telket alakít és a saját területéből ad el 
ahhoz, hogy a cég meg tudja valósítani a beruházást. Felkéri a Turisztikai és 
Városfejlesztési, valamint a Gazdasági Bizottság elnökét, ismertessék a bizottságaik 
álláspontját. 
 
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag 
támogatja mindkét határozati javaslat elfogadását. 
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja mindkét határozati 
javaslat elfogadását.  
 

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

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - 

az alábbi határozatot hozza: 
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97/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a csatolt 
vázrajzon 1954/19 helyrajzi számmal jelölt kivett út  megnevezésű 2884 
m2 területű ingatlan megosztásával létrejövő 1954/24 helyrajzi számmal 
jelölt kivett helyi közút  megnevezésű 84 m2 területű ingatlan, 1954/25 
helyrajzi számmal jelölt kivett helyi közút  megnevezésű 2393 m2 
területű ingatlan, 1954/26 helyrajzi számmal jelölt kivett helyi közút  
megnevezésű 407 m2 területű ingatlan kialakításához, az 1954/20 
helyrajzi számmal jelölt kivett közterület megnevezésű 751 m2 területű 
ingatlan és az 1958 helyrajzi számmal jelölt kivett közterület 
megnevezésű 1683 m2 területű ingatlan újra osztásával létrejövő 1958/1 
helyrajzi számmal jelölt kivett közterület megnevezésű 1065 m2 területű 
ingatlan és az 1958/2 helyrajzi számmal jelölt kivett közterület 
megnevezésű 1369 m2 területű ingatlan kialakításához, valamint a 
telekalakítást követően az 1954/25 helyrajzi számú és az 1958/1 helyrajzi 
számú ingatlan   megnevezésének kivett beépítetlen területre történő 
változtatásához hozzájárul.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester  
 

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

 
98/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a csatolt 
vázrajzon 1961/7 helyrajzi számmal jelölt kivett, lakóház, udvar 
megnevezésű 3555 m2 területű ingatlan megosztásával létrejövő 1961/9 
helyrajzi számmal jelölt 2945 m2  kivett, lakóház, udvar megnevezésű, 
valamint az 1961/10 helyrajzi számmal jelölt kivett közforgalom elől el 
nem zárt magánút megnevezésű 610 m2 területű ingatlanok csatolt 
vázrajz szerinti kialakításához hozzájárul. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester  

 
 
18. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal 

kapcsolatos kötelezettségvállalásról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

29 
 



Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a Turisztikai és 
Városfejlesztési, valamint a Gazdasági Bizottság elnökét, ismertessék a bizottságaik 
álláspontját. 
 
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag 
támogatja a határozati javaslatok elfogadását. 
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati 
javaslatok elfogadását.  
 

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

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - 

az alábbi határozatot hozza: 
 

99/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a Tapolca 
1973/1, 1614/2, 1614/7, 2138/12, 2152/9 helyrajzi számú ingatlanokat 
érintő, Tapolca Város Önkormányzata és a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ között 2012. június 04. és 2012. június 12. 
napján létrejött G-2/000573-32/2012. végleges megállapodás (3.) 
pontjában és a G-2/000573-39/2012. végleges megállapodás (5.) 
pontjában megállapított kötelezettségvállalásról szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
• A Tapolca 1973/1 helyrajzi számú közút megnevezésű 

földrészlet, természetben a 7319 útszámon található ingatlan 
használati célja megegyezik a megállapodásban 
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal. 

• A Tapolca 1614/2 helyrajzi számú közút megnevezésű 
földrészlet, természetben a 73314 útszámon található ingatlan 
használati célja megegyezik a megállapodásban 
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal. 

• A Tapolca 1614/7 helyrajzi számú közterület megnevezésű 
földrészlet, természetben a 73314 útszámon található ingatlan 
használati célja megegyezik a megállapodásban 
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal. 

• A Tapolca 2138/12 helyrajzi számú helyi közút megnevezésű 
közterület, természetben a 7301 útszámon található ingatlan 
használati célja megegyezik a megállapodásban 
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal. 
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• A Tapolca 2152/9 helyrajzi számú helyi közút megnevezésű 
ingatlan használati célja megegyezik a megállapodásban 
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal. 

 
Tapolca Város Önkormányzata a fenti ingatlanokat fenntartja, az 
ingatlanokat el nem idegenítette, illetve azokkal semmilyen 
tranzakciót végre nem hajtott. 
 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: polgármester 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - 

az alábbi határozatot hozza: 
 

100/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a Tapolca 
02/2, 0259, 3442 és 0461 helyrajzi számú ingatlanokat érintő, 
Tapolca Város Önkormányzata és az MNV Zrt. között 2009. április 
16-án létrejött szerződés V.4/b.) pontjában, valamint a 2011. május 
13-án létrejött megállapodás V.4.) pontjában, továbbá a Tapolca 
848 helyrajzi számú ingatlant érintő 2013. március 27-én létrejött 
szerződés V.5.) pontjában megállapított kötelezettségvállalásról 
szóló alábbi beszámolót elfogadja.  
 
• A Tapolca 02/2 hrsz-ú, természetben a Hegymagasi úton 

található volt állatrakodó használati célja megegyezik a 
szerződéskor meghatározott „településrendezés” használati 
céllal. 

• A Tapolca 0259 hrsz-ú ingatlanból – mely természetben a 
Zalahaláp felé vezető út nyugati oldalán található 
szemétlerakó – kialakított 0259/1, 0259/2, 0259/3, 0259/4 és 
0259/5 hrsz-ú ingatlanok használati célja megegyezik a 
megállapodásban meghatározott „településfejlesztés” 
használati céllal. 

• A Tapolca 3442 hrsz-ú, természetben a Kazinczy tér 11-13. 
számú Y-házaktól nyugatra található, kivett, játszótér 
használati célja megegyezik a szerződéskor meghatározott 
„településfejlesztés, közösségi tér biztosítása” használati 
céllal. 

• A Tapolca 0461 hrsz-ú, kivett, sportpálya használati célja 
megegyezik a szerződéskor meghatározott „egészséges 
életmód közösségi feltételeinek elősegítése” önkormányzati 
feladat ellátásának elősegítése érdekében, a sport 
támogatása, sportpálya üzemeltetése használati céllal.  
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• A Tapolca 848 hrsz-ú, természetben a Táncsics M. u. 16. szám 

alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 
megnevezésű ingatlanban állagot megóvó munkálatok (udvar 
rendbetétele, lakóház kiürítése) kerültek elvégzésre.  

 
Tapolca Város Önkormányzata a fenti ingatlanokat fenntartja, 
azokat el nem idegenítette, illetve azokkal semmilyen tranzakciót 
végre nem hajtott. 

 
 
19. A Tapolca, 1929/16 hrsz-ú közterület elnevezése 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri az Ügyrendi és a 
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság elnökét, ismertessék a bizottságaik álláspontját. 
 
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat 
elfogadását.  
 
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag 
támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot 

szavazásra bocsátja. 
 

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

 
101/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az újonnan 
kialakított Tapolca, 1929/16 hrsz-ú közterület (út) elnevezéséről 
döntést kíván hozni.  
 
Döntését a változással érintett lakosság, azaz Tapolca város 
területén állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek, 
és Tapolca város közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, 
vagy telephellyel rendelkező jogi személyek véleményét 
figyelembe véve, majd a beérkezett javaslatok megismerését 
követően fogja meghozni. 
 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a döntés előkészítésével 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 

32 
 



 
Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 

 
VEGYES ÜGYEK 
 
1. A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
Dobó Zoltán polgármester: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testületéhez 
Tapolca név használata iránti kérelemmel fordult Horváthné Szalay Gyöngyi és Kranabet 
Marcell, akik egy új tapolcai vívóegyesületet szeretnének alakítani. Két kéréssel fordultak 
a képviselő –testülethez, az egyik a névhasználat engedélyezése, a másik pedig, hogy 
székhelyként használhassák a Tapolca, Liszt Ferenc utca 12-14. szám alatti ingatlant. 
Utóbbit nem tudják engedélyezni, mert a KLIK igazgatóságának kell állást foglalnia, de a 
névhasználat iránti kérelemről tudnak dönteni. Kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság mindkét határozati javaslatot támogatja és 
elfogadásra javasolja. 
 
dr. Németh Mária Anita jegyző: Nagyon gyorsan és az utolsó pillanatban érkezett a 
kérelem. Horváthné Szalay Gyöngyi azt mondta, hogy székhelyként, telephelyként a 
vívótermet szeretnék megjelölni, ami önkormányzati tulajdonban van, de ahogy telt az idő, 
a kollégák egyre több adattal szolgáltak az épület hasznosításával kapcsolatban. Bár a 
bizottság úgy tárgyalta a határozati javaslatot, hogy hozzájárul a képviselő - testület a 
székhelyként, illetve telephelyként történő használathoz is, de magát a Liszt Ferenc utca 
12-14. szám alatti ingatlant, amiben benne van a gimnázium is és nem csak a vívóterem, arra 
az álláspontra jutottak, hogy kellene hozzá a Balatonfüredi Tankerületi Központ 
hozzájárulása is, hiszen hiába az önkormányzati tulajdon, hogy ha az azt hasznosító 
szervezet ehhez nem szólt semmit. Lévai alpolgármester úrral vártak egy e-mailre, mert azt 
az információt kapta, hogy a Balatonfüredi Tankerületi Központ hozzájáruló nyilatkozata 
meg fog érkezni a testületi ülés alatt, de még nem ért ide. A cégbírósági bejegyzéshez 
mindkét határozatra szükségük van. 
 
 Császár László képviselő: Van a tankerülettel egy megállapodás arra, hogy ez az 
ingatlanrész az önkormányzat kezelésében marad, nem került átadásra a vívóterem, tehát 
az a képviselő – testület döntési kompetenciája. Ugyan nincs önálló helyrajzi száma, de 
magának az ingatlanrésznek a hasznosítása az önkormányzat kezelésében maradt. 
 
Varga Béláné közoktatási referens: Az átadandó vagyonelemek körébe nem került be a 
vívóterem, de nyilván arra is egy használati megállapodást kell kötni a tankerülettel a rezsi 
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és költségek megosztása érdekében, és ezért mindenképpen szükséges a Balatonfüredi 
Tankerületi Központtal is egyeztetni. Pár napja történt egyeztetés a tankerület 
igazgatójával, aki akkor szerzett tudomást erről a dologról.  
 
Bakos György képviselő: Feltételesen sem tudja az önkormányzat a hozzájárulást megadni 
addig, amíg megjön a válasz? 
 
Dobó Zoltán polgármester: Azt javasolja, hogy most csak a névhasználatról 
rendelkezzenek, majd egy későbbi időpontban pedig a székhelyhasználatról döntenek. 
 
Lévai József alpolgármester: Ideiglenesen nem lehet dönteni, mert a bejegyzéshez 
konkrét döntés kell. Ha most nem hoznak döntést, azzal nem lehetetlenítik el magát a 
kezdeményezést, hiszen bármilyen magánszemély hozzájárulhat ahhoz, akár az egyesület 
elnöke is, hogy saját tulajdonában álló lakás legyen az egyesület székhelye.  
 
Marton József képviselő: A bizottsági ülést követően is felmerültek olyan kérdések, hogy 
ezzel a történettel nem az a probléma, hogy létrejön egy új egyesület Tapolca névvel és 
tapolcai gyerekekkel, hanem mi a helyzet a másik vívóegyesülettel, hiszen az 
önkormányzat elég komoly pénzösszeggel támogatja az SZ-L Bau Balaton Vívóklubot. 
 
Dobó Zoltán polgármester: Erről ugyanazt gondolja, mint a kemping témájában, hogy 
ezzel egy rendkívüli vagy informális ülésen kell foglalkozni, mert szeretné, ha a képviselő – 
testület egyenesen az új egyesület vezetőségétől kapna információkat arra, hogy a 
finanszírozásukat, a szakmai hátteret, a kapcsolati tőkét miből gondolják. Sok kérdés 
felmerült ezzel kapcsolatban, de ez nem azt jelenti, hogy egy ilyen kezdeményezést ne 
tudjanak elfogadni. Mára nem gondolta, hogy mélyebben belemennek ebbe a témába, 
külön időpontban kell ezzel foglalkozni, hiszen a tapolcai vívás története ezt meg is kívánja.  
 
Lévai József alpolgármester: Felolvassa az időközben a tankerülettől érkezett 
nyilatkozatot, melyben a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatója hozzájárulását 
adja, hogy a megalakuló Tapolca Vívóklub Sportegyesület a Tapolca, Liszt Ferenc utca 12-
14. szám alatti ingatlant jelölje meg székhelyként és a Veszprémi Törvényszéknél 
bejegyeztesse. 
 

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

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal 1 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

102/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy  
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a Tapolca Vívóklub az önkormányzat tulajdonát képező 8300 
Tapolca, Liszt Ferenc utca 12-14. ingatlant székhelyként és 
telephelyként jelölje meg. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag - 

az alábbi határozatot hozza: 
 

103/2017. (VI. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete feljogosítja a 
Tapolca Vívóklubot (8300 Tapolca, Liszt Ferenc utca 12-14., 
képviseli: Kranabet Marcell elnök, tevékenységi köre: vívásoktatás, 
versenyek szervezése) arra, hogy tevékenységi körében Tapolca 
város nevét a kérelmében meghatározott Tapolca Vívóklub módon 
használja mindaddig, amíg a kérelme alapját képező 
körülményeiben lényeges változás nem áll be. 
 
A jogosult haladéktalanul köteles a körülményeiben beállt 
változásokat Tapolca Önkormányzatának jelezni. 

 
 
 
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK 
 
 
Kozma Henrik alpolgármester: A városban az elmúlt időszakban több helyszínre raktak ki 
padokat az idősek részére, figyelembe véve azt, hogy nagyon sokat kell menniük a 
kórházból a Május 1. utca irányába, illetve a temetőbe is tettek ki padokat, mert temetés 
alkalmával nincs olyan lehetőség, ahova le tudnának ülni. Öt pad elhelyezését 
kezdeményezte a fák alá, illetve majd ősszel a kápolna elé faültetést fog megtervezni, mert 
a külső temetőnél ez áldatlan állapot. A DRV által felbontott utak visszaállításának 
minőségével kapcsolatban tárgyalást folytatott a DRV keszthelyi és siófoki vezetőivel, akik 
szerződést kötöttek egy keszthelyi céggel, mert ennek a minősége teljesen 
elfogadhatatlan. A legutóbbi ügymenet szerint feljelentést tesznek ez ügyben közúti 
veszélyeztetés miatt. A kátyúzás jövő héten kezdődik a városban. Több probléma merült 
fel Diszel településrészen. Többek között a helyijáratot üzemeltető cég kérte, hogy 
vizsgálják meg a diszeli kocsma előtti szakasz áldatlan állapotát, mert a templom irányából 
nem tudnak normálisan rákanyarodni a megállóhoz, mert a kocsma előtti záróvonal és a 
járda között folyamatosan parkolnak. Megkeresték a Tapolcai Rendőrkapitányság 
Közlekedésbiztonsági Osztályát és az ő javaslatukra tettek ki „Megállni tilos” táblát. Több 
diszeli lakos, aki a helyijáratot használja, örül ennek, mert folyamatosan tolatgatni kellett a 
busznak ahhoz, hogy be tudjon állni a megállóhelyre. A másik ilyen probléma a Patak 
utcában a közvilágítási hiány, amit megnéztek és valósnak bizonyult. Azt is tapasztalták 
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azonban, hogy mellette, ahol valamikor útszakaszt akartak kiépíteni, de nem valósult meg, 
azóta már beépült ez a terület, ahol magánházak és kertek vannak, és a kerteket három 
neon világítja meg. Intézkedett arról, hogy a feleslegesen világító lámpatesteket szereljék 
le. Harmadik probléma, hogy családi ház mellé telepítettek játszóteret. Az idős hölgy 
fogadóóráján kereste fel, és jelezte neki, hogy milyen problémákat kell elszenvednie. 
Kiment a helyszínre, készített fényképeket és valóban a homokozóból homokgolyókat 
dobálnak a háza falára, a lakása homokkal van tele, és este nem tud pihenni, mert zajos a 
játszótér. Polgármester úrral fog erről egyeztetni és kezdeményezni fogja a játszótér 
megszüntetését. 
 
Bakos György képviselő: Azt javasolja, hogy ne siessék el a játszótér megszüntetését, bár 
azt már korábban ő is jelezte a hivatal felé, hogy át kellene helyezni, de szükség van rá. A 
kocsma előtti területtel kapcsolatban Polgármester úrral egyeztetve kedd 10.00 órát 
beszélték meg egy helyszíni bejárásra, mert a mostani állapot nem szerencsés, hanem egy 
normális, köztes megoldást kell találni.  
 
Dobó Zoltán polgármester: Pont ezért nem akarta az önkormányzat felvállalni ezt a 
döntést, emiatt fordultak a rendőrséghez. Felmerült az is, hogy kihelyezzék a „Kivéve 
áruszállítás” táblát, de a rendőrők megindokolták, hogy miért nem jó, ugyanis a túloldalon 
meg lehet állni arra az időre és a kocsma mögött van parkoló is. Kimennek és átbeszélik ezt 
a helyszínen, de rendőrségi javaslat alapján hozták ezt a döntést. 
 
Bakos György képviselő: Van ebben is részigazság, de a vendéglátósnak a helyzete 
lehetetlen, mert áru le- és felrakodás van, ő sem állhat meg. 
 
Dobó Zoltán polgármester: A helyszínen meg fogják beszélni. 
 
Dr. Décsey Sándor képviselő: Jövő héten szombaton a múzeumban megrendezésre kerülő 
Múzeumok Éjszakája programra hívja fel a figyelmet. Délután öt órától éjfélig csatlakozva 
az országos rendezvénysorozathoz, ők is várnak minden érdeklődőt sok szeretettel a 
Templom-dombon és a vasútállomáson is, ahol a 4-es NOHAB torzóját megnyitják az 
érdeklődők részére.  A múzeumban pedig kézműves foglalkozással, táncházzal, különböző 
előadásokkal és hagyományőrző bemutatókkal várják a látogatókat. Június hónapban a 
tapolcai lakosok ingyen tekinthetik meg a múzeum kiállításait nyitvatartási időben.  
 
Dobó Zoltán polgármester: Tájékoztatja Tapolca város lakosságát, hogy dr. Iker Viktóriát 
három település polgármestere választotta meg a hivatal aljegyzőjének. Gratulál a 
kinevezéséhez és jó munkát kíván neki. Tájékoztatást ad a közeljövőben megvalósuló 
városi rendezvényekről. A Tamási Áron Művelődési Központ szervezésében június 23-án 
pénteken a Tapolcai Musical Színpad gálaműsorát láthatják. Június 29-én csütörtökön este 
hat órakor Semmelweis napra várják az egészségügyben dolgozókat. Július 7-10. között 
Sipos Endre kiállítása tekinthető meg a Tamás Áron Művelődési Központ aulájában. 
Augusztus 15-20. között Ünnepi Napok és Borhét. A Csermák József Rendezvénycsarnok 
szervezésében június 17-én szombaton kézilabda juniális, augusztus 12-15. között Ács János 
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Nemzetközi Sakkverseny, augusztus 19-én Papp Pál – Csermák József kalapácsvető 
Emlékverseny lesz. Csobánc Művelődési Házban diszeli falunap július 1-jén szombaton. 
Július 8-9. között hadifesztivál a volt laktanya területén, illetve július 14-16. között Raposka 
700 éves évfordulóját ünneplik. Kellemes pihenést kíván mindenkinek. 
 
 
 
Több napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén, Dobó Zoltán polgármester megköszöni 
a részvételt és a nyilvános ülést 9.35 órakor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

 Dobó Zoltán dr. Németh Mária Anita 
 polgármester jegyző 
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