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TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

8301 Tapolca, Hősök tere 15. 

 

Ügyiratszám: 1/22‐31/2017. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 2017. szeptember 5‐én 

(kedd) 8.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme 

    (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

 

Jelen vannak: Dobó Zoltán    polgármester 

    Bakos György 

    Buzás Gyula 

    Császár László 

    Dr. Décsey Sándor 

    Kozma Henrik 

    Lévai József 

    Pass Sándor 

    Sólyom Károly 

    Vajda Attila    képviselők 

 

Igazoltan maradt távol: 

    Koppányi Ferenc   

Marton József  képviselők 

 

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek: 

dr.  Németh  Mária  Anita  jegyző,  Molnár  Károly  általános  igazgatási 

csoportvezető, Bakos Gáborné városüzemeltetési csoportvezető, Parapatics 

Tamás pályázati csoportvezető, Kovács Melinda sajtóreferens, Szijártó János 

újságíró, Farkas Hajnalka jegyzőkönyvvezető 

 

 

Dobó Zoltán polgármester: Köszönt minden megjelentet, a Képviselő – testület tagjait, a 

hivatal munkatársait a mai képviselő –  testületi ülésen. Megállapítja, hogy a képviselő – 

testület 10 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Koppányi Ferenc és Marton 

József  képviselők  jelezték  távolmaradásukat.  Javasolja,  hogy  a  meghívóban  szereplő 

napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra. Javaslatát szavazásra teszi fel. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – 

az alábbi határozatot hozza: 
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120/2017. (IX. 05.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 
 

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

NAPIREND 
 

1) Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer  2018.  évi  pályázati  fordulójához  történő 
csatlakozás 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

  
2) „Tapolca,  Gyulakeszi,  Raposka  együtt  egymásért”  című 

pályázat benyújtása a Terület és Településfejlesztési Operatív 
Program TOP‐5.3.1‐16 kódszámú, „A helyi identitás és kohézió 
erősítése” felhívására konzorciumi keretek között 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 
3) A települési víziközmű rendszer 15 éves (2018 – 2032) időtávra 

szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 
4) Számítástechnikai  eszközök  átadása  a  Tapolcai 

Rendőrkapitányságnak 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati 

fordulójához történő csatlakozás 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Felkéri  Buzás  Gyula  képviselőt,  ismertesse  a  Humán  és  a 

Gazdasági Bizottság álláspontját.   

 

Buzás Gyula képviselő: A Humán Bizottság  is, és a Gazdasági Bizottság  is egyhangúlag 

támogatja az előterjesztés határozati javaslatait.  

 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi képviselőtársait, van‐e észrevételük az előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

 

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

javaslatokat szavazásra bocsátja. 
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

121/2017. (IX. 05.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testülete  a  2018.  évre 

csatlakozik  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz. 

 

Felhatalmazza  Tapolca  Város  Polgármesterét  a  csatlakozásról, 

valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló Nyilatkozat 

aláírására és a pályázati kiírás közzétételére. 

 

 

Határidő:   2017. október 2. 

Felelős:  polgármester 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

122/2017. (IX. 05.)          KÉPVISELŐ ‐ TESTÜLETI     HATÁROZAT 

 

Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testülete  a  2018.  évi 

költségvetése  terhére  3.000.000,‐  Ft  keretösszeg  erejéig 

kötelezettséget vállal a pályázatok fedezetére. 

 

 

Határidő:   a 2018. évi költségvetés elkészítésének határideje 

Felelős:  polgármester 

 

 

2. „Tapolca, Gyulakeszi, Raposka együtt egymásért” című pályázat benyújtása a Terület 
és Településfejlesztési Program TOP‐5.3.1‐16 kódszámú, „A helyi identitiás és kohézió 
erősítése” felhívására konzorciumi keretek között 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri Buzás Gyula képviselőt, ismertesse a Humán Bizottság 

álláspontját. 

 

Buzás Gyula képviselő: A Humán Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést. 

 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi képviselőtársait, van‐e kérdésük az előterjesztéssel 

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

szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

123/2017. (IX. 05.)          KÉPVISELŐ ‐ TESTÜLETI     HATÁROZAT 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete 
 
 egyetért  Tapolca,  Gyulakeszi,  Raposka  települések 

konzorciuma által, Tapolca konzorciumi vezetésével a Terület 
és  Településfejlesztési  Operatív  Program  TOP‐5.3.1‐16 
kódszámú, „A helyi  identitás és kohézió erősítése”  felhívása 
keretében „Tapolca, Gyulakeszi, Raposka együtt egymásért” 
címmel  tervezett,  önerőt  nem  igénylő,  támogatási  kérelem 
benyújtásával; 

 
 felhatalmazza  Tapolca  Város  Polgármesterét,  hogy  a  2014‐

2020  programozási  időszakban  az  egyes  európai  uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló  272/2014  (XI.  5.)  Korm.  rendeletben  foglalt  szabályok 
szerint a támogatási kérelem benyújtásáról szóló Konzorciumi 
Együttműködési  Megállapodást  és  az  egyéb  kapcsolódó 
dokumentumokat  aláírja,  illetve  a  szükséges  intézkedéseket 
megtegye. 

 
 

Határidő:   2017. szeptember 15.          

Felelős:   polgármester 

 

 

3. A  települési  víziközmű  rendszer  15  éves  (2018  –  2032)  időtávra  szóló  Gördülő 
Fejlesztési Tervének megtárgyalása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Felkéri  Buzás  Gyula  képviselőt,  ismertesse  a  gazdasági 

Bizottság álláspontját. 

 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag javasolja 

elfogadásra. 

 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi képviselőtársait, van‐e kérdésük az előterjesztéssel 

kapcsolatban? 
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Sólyom Károly képviselő: Végig nézte a Gördülő Fejlesztési Terv elmúlt négy évi tervezetét, 

és sajnálattal kell megállapítania, hogy ez a Gördülő Fejlesztési Terv egyre  jobban csak a 

pótlásokra, felújításokra összpontosít, fejlesztés, kapacitásbővítés nem szerepel benne. A 

Dobó lakótelep egész közmű rendszere olyan amilyen, és a korábbi években legalább terv 

szinten  benne  volt  ezek  cseréje,  már  semmi  nem  szerepel  benne.  Elképzelés  sincs 

komolyabb léptékű fejlesztésre, szivattyúk, mozgó – kopó alkatrészek cseréjére terjed ki a 

terv. Fél attól, hogy majd egyszer a város, vagy a DRV nyakába  szakadnak ezek akkor, 

amikor már nagy gond lesz. Jó lenne ezt megelőzni, hiszen látható az is, hogy az utcákon 

szinte naponta történnek útfelbontások, mert a régi csövek mennek tönkre. Ezek tervszerű 

felújításának, kicserélésének szerepelnie kellene e Gördülő Fejlesztési Tervben. Javasolja, 

hogy erre egy kísérőlevélben hívja fel az önkormányzat a DRV figyelmét.  

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Amikor  legutóbb  a  DRV  vezetésével  tárgyaltak,  ezeket  a 

kétségeket és kérések tolmácsolták feléjük. Jogos az észrevétel, kérték a rendbetételét.  

 

Császár László képviselő: A víziközmű  rendszer átadási  folyamata, mellyel kapcsolatban 

már 1,5 – 2 éve meghozták a döntést, hogy áll? És a kétmilliárd forintos fejlesztésről lehet 

valamit tudni? 

 

Dobó Zoltán polgármester: Nem történt semmi az átadással kapcsolatban.  

 

Lévai  József  alpolgármester: Múlt  hét  pénteken megtörtént  a  területátadás,  a  héten 

kezdődnek a munkálatok. A Colas Kft. a kivitelező, tegnap a tulajdonosi hozzájárulást  is 

kiadták. Ennek a beruházásnak a keretében a Dobó  lakótelepen a Stadion utcában  lesz 

csatornafelújítás aszfaltbontás nélkül, illetve a régi HEMO és a szennyvízmű közötti csere 

valósul meg. Tettek kísérletet arra, hogy változtassanak a beruházás keretében érintett 

szennyvízvezetékek  körén,  ennek  kapcsán  megvizsgáltatták  a  Dobó  lakótelep 

szennyvízhálózatát  is, de nem sikerült előrelépést elérni, marad azon szakaszok cseréje, 

amik  korábban megfogalmazásra  és  kitűzésre  kerültek.  Azt  tudni  kell,  hogy  a  kijelölt 

szakaszok az egyik legrosszabb állapotban lévő szakaszok.  

 

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

javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

124/2017. (IX. 05.)          KÉPVISELŐ ‐ TESTÜLETI     HATÁROZAT 

 

Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testülete,  mint  a  21‐

29434‐1‐008‐00‐12  MEKH  kóddal  rendelkező,  DRV_S_205 

kódszámú,  Tapolca  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer 

megnevezésű  víziközmű  Ellátásért  Felelőse  a  víziközmű‐

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli 
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Regionális  Vízmű  Zrt.  (továbbiak:  DRV  Zrt.)  által  a  2018‐2032. 

időszakra  elkészített  Gördülő  Fejlesztési  Tervet  elfogadja  és 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervben 

meghatározott, 2018. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt‐től 

megrendelje.  

 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:  polgármester  

 

 

4. Számítástechnikai eszközök átadása a Tapolcai Rendőrkapitányságnak 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Felkéri  Buzás  Gyula  képviselőt,  ismertesse  a  Gazdasági 

Bizottság álláspontját. 

 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság támogatja az előterjesztést.  

 

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

javaslatokat szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

125/2017. (IX. 05.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testülete  a  Balaton 

Elektronika  Kft.  által  felajánlott,  alább  felsorolt,  mindösszesen 

150.000,‐  Ft  értékű  számítástechnikai  eszközöket  köszönettel 

elfogadja: 

 

2 db ASUS H110M‐R S1151 mATX alaplap (18.000,‐ Ft/db) 

2 db Intel Dual Core G4400 (3300 MHz 3 MBL3 Cache 14 nm 54W 

skt1151 Skylake BOKSZ processzor (21.000,‐ Ft/db) 

2 db DDRe 4GB/2133 MHz Kingston memória (12.700,‐ Ft/db) 

2 db Toshiba 3,5” 1 TB HDD SATA3, 7200 rpm, 32MB HDD (14.000,‐ 

Ft/db) 

2 db Spire SP1076B Maneo 420W  12 cm  fekete ATX ház  (9.300,‐ 

Ft/db) 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 
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126/2017. (IX. 05.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testülete  a  Balaton 

Elektronika  Kft‐től  átvett,  alább  felsorolt  számítástechnikai 

eszközöket  a  Tapolcai  Rendőrkapitányság  végleges  tulajdonába 

adja: 

 

2 db ASUS H110M‐R S1151 mATX alaplap (18.000,‐ Ft/db) 

2 db Intel Dual Core G4400 (3300 MHz 3 MBL3 Cache 14 nm 54W 

skt1151 Skylake BOKSZ processzor (21.000,‐ Ft/db) 

2 db DDRe 4GB/2133 MHz Kingston memória (12.700,‐ Ft/db) 

2 db Toshiba 3,5” 1 TB HDD SATA3, 7200 rpm, 32MB HDD (14.000,‐ 

Ft/db) 

2 db Spire SP1076B Maneo 420W  12 cm  fekete ATX ház  (9.300,‐ 

Ft/db) 

 

Az eszközök értéke mindösszesen 150.000,‐ Ft. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonba adási okirat aláírására. 

 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:  polgármester  

 

 

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK 

 

Bakos György  képviselő: Diszeli programra,  a  szeptember  16‐án,  szombaton  14.30 órai 

kezdettel megtartásra kerülő Diszeli szüreti  felvonulásra hívja és várja az érdeklődőket. 

Kérdése, hogy a szeptember 1‐jei iskolakezdéssel együtt a helyijárati menetrend visszaállt‐

e a régire? 

 

Lévai  József  alpolgármester:  Szeptember  1‐től  beállt  a  részben  régi  menetrend,  az 

útvonalakban van változás, de a járatbővítés megtörtént. A menetrend a szokásos módon 

meghirdetésre került, a lakosság értesítése megtörtént. 

 

Dr. Décsey Sándor képviselő: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a NOHAB torzó felújítása 

95  %‐ban  elkészült.  Köszöni  a  képviselő  –  testület  korábban  megszavazott  500.000,‐ 

forintos támogatását. Apróbb munkák még vannak, illetve szeretnék folytatni a munkát a 

torzó környezetének rendbetételével, és belső felújítással. A Könyvtárpártoló Alapítvány 

továbbra is gyűjti az anyagi adományokat. Jelen állás szerint a torzó ünnepélyes avatását 

összekötnék a vasútállomás avatásával.  
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Dobó  Zoltán  polgármester:  Felkéri  Parapatics  Tamás  pályázati  csoportvezetőt, 

tájékoztassa a képviselő – testületet a TOP‐os kérdésekről. 

 

Parapatics  Tamás  pályázati  csoportvezető:  Bár  még  értesítést  nem  kaptak  sem 

támogatásról, sem elutasításról az első körben beadott TOP pályázatokkal kapcsolatban, 

egy kivételével, ami a szegregációs városrész  felzárkóztatása. Lesencetomaj kapott egy 

olyan elutasító választ, ami egyben egy felhívás  is volt arra, hogy adják be újra az északi 

laktanya közműfejlesztésére vonatkozó pályázatukat csökkentett összeggel. A holnapi nap 

a  hiánypótlás  határideje,  amit már megtették, mintegy  550 milliós  támogatási  összeg 

elnyerésére pályázik a két település együttesen. Önállóan megismételték a pályázatot a 

keleti városrész zöld városrész fejlesztésére 300 millió forint összegben, és benyújtották a 

Hősök  tere  közlekedésfejlesztésére  vonatkozó  pályázatot  300 millió  forint  összegben. 

Folyamatban van az előkészítése az  imént elfogadott konzorcionális „Helyi  identitás és 

kohézió erősítése” című pályázatnak. Időközben kaptak értesítést a GINOP előirányzatok 

között  szereplő  gyógyhelyfejlesztési  pályázatról,  tartaléklistán  szerepel  a  formailag  és 

tartalmilag is megfelelő pályázat forráshiány miatt, a keretösszeget csökkentették. Van pár 

olyan település az országban, akik nyertek ezen a pályázaton. Jelezték ezzel párhuzamosan 

egy  igényüket  a Magyar  Turizmusfejlesztési Ügynökség  irányába, mert  van másik  ilyen 

GINOP előirányzat, ami konzorciumot tételez fel az ügynökség és az adott település között, 

hogy  ebben  szeretnének  partnerek  lenni,  válasz  még  nem  érkezett.  Kiskunmajsa 

önkormányzatától  érkezett  egy  megkeresés,  akik  szintén  tartaléklistára  kerültek,  és 

egyfajta  érdekközösséget  szerveznek,  melyben  kérni  fogják  a  kormányt,  hogy  ezt  a 

forráskeretet ismételten emelje meg, jelezték csatlakozási igényüket ehhez. 

 

Dr. Décsey Sándor képviselő: A buszpályaudvarnál  látott kint egy pályázati  tájékoztató 

táblát. Az az ÉNYKK projektje, és Tapolcára vonatkozóan mit tartalmaz? 

 

Parapatics Tamás pályázati csoportvezető: Régi tábla az már, úgy tudja, hogy elsősorban 

Ajkán  valósultak  meg  akkor  fejlesztések.  Tapolcán  a  menetirányítási  rendszerre, 

utasirányításra vonatkozott, de okafogyottá vált már a tábla.  

 

 

 

Több napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén, Dobó Zoltán polgármester megköszöni 

a részvételt és a rendkívüli nyilvános ülést 8.30 órakor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

  Dobó Zoltán  dr. Németh Mária Anita 

  polgármester  jegyző 

 


