
     
1. NAPIREND                          Ügyiratszám: 1/115-8/2017.       
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2017. október 6-i nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb   

tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű 
határozatainak végrehajtásáról 

  
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester   
 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
 Döméné Domonkos Bernadett önkormányzati ügyintéző  
 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 
Dobó Zoltán polgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 
2017. június 10.  Dobó városrész napja című rendezvényen vettem részt.  
2017. június 13. Szabó Lajos Konráddal, a Balatonfüredi Tankerületi Központ 

igazgatójával folytattam tárgyalást a Batsányi János Gimnázium 
és Kollégium beruházásával kapcsolatban.  

2017. június 17.  Kézilabdáért Juniális című rendezvényen vettem részt a 
Csermák József Rendezvénycsarnokban.  

2017. június 17. MN 1480 Baráti Kör találkozóján vettem részt 
Badacsonylábdihegyen. 

2017. június 19. Molnár Gáborral a Jiu-Jitsu Egyesület elnökével folytattam 
tárgyalást az egyesület éves támogatásáról.  

2017. június 19.  Fogadóórát tartottam. 

2017. június 20. Bakos György képviselővel folytattam tárgyalást Tapolca-
Diszel forgalomszabályozásával kapcsolatban. 

2017. június 20. Molnár Lajossal, a TVSE Kosárlabda Szakosztály elnökével 
folytattam megbeszélést.  

2017. június 20. Ács Lajossal, a TVSE Sakkszakosztály elnökével folytattam 
megbeszélést. 

2017. június 21. Korom Gráciával, a Magyar Honvédség képviselőjével 
folytattam megbeszélést honvédségi gyakorlattal kapcsolatban. 
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2017. június 21. Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 
tanévzáró ünnepségén voltam jelen. 

2017. június 22. Nacsa Ferenccel, a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi 
Egyesület elnökével folytattam megbeszélést. 

2017. június 22. Hurtony Miklóssal, a COOP Zrt képviselőjével folytattam 
megbeszélést. 

2017. június 23. Az SZL-Bau Balaton Vívóklub szétválásával kapcsolatos 
megbeszélésen vettem részt a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal udvari tanácstermében.  

2017. június 23. A Tapolcai Musical Színpad „Miénk itt a tér” című 
gálaműsorán vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban.  

2017. június 24. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János 
Tagintézménye évzáró, valamint a felújított tornaterem átadó 
ünnepségén voltam jelen.  

2017. június 26. Az ÉNYKK Zrt képviselőivel folytattam egyeztetést a helyijárat 
menetrend módosításával kapcsolatban. 

2017. június 27. A magyar férfi párbajtőrvívó csapat edzését tekintettem meg a 
Csermák József Rendezvénycsarnokban.  

2017. június 29. Borosné Eitner Kingával és Horváthné Szalay Gyöngyivel 
folytattam megbeszélést az SZL-BAU Balaton Vívóklub 
vagyonának megosztásával kapcsolatban.  

2017. június 29. Semmelweis Nap alkalmából megrendezett ünnepségen vettem 
részt a Tamási Áron Művelődési Központban. 

2017. június 30. Köztisztviselői napon vettem részt. 

2017. július 1. Diszeli falunap című rendezvényen vettem részt. 

2017. július 4. Frombach Gabriellával, a Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
képviselőjével folytattam megbeszélést a szennyvíztelep 
kivitelezésével kapcsolatban. 

2017. július 5. Martonné Novák Enikővel a Deák F. u. 7. szám alatti üzlet 
bérletével kapcsolatban folytattam megbeszélést. 

2017. július 5. Szépkorút köszöntöttem. 

2017. július 6. Dr. Söványházi Ilona gyermekorvossal folytattam megbeszélést 
a Batsányi utca 7. szám alatti rendelő felújításával kapcsolatban. 

2017. július 7. Sipos Endre Szent György-hegyi Víziók című kiállításán vettem 
részt a Tamási Áron Művelődési Központban. 

2017. július 8-9.  Hadi Kulturális Fesztivál rendezvényein vettem részt. 
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2017. július 10. Kollátor András vendéglátó egység vezetővel  és Torma 
Bélával, a Kertvárosi ABC vezetőjével folytattam megbeszélést 
az Ady E. u. 24. számú társasház előtt rendszeresen gyülekező 
személyek viselkedésével kapcsolatban. 

2017. július 10.  Marton Lászlónéval és Króné dr. Tóth Annamária ügyvéddel 
folytattam tárgyalást Marton László Flóra és Szomorú 
történelmünk című alkotásainak módosításával kapcsolatban.  

2017. július 10. Buzás Lajos vállalkozóval a Fő tér 7. szám alatt lévő 
üzlethelyiség bérletével kapcsolatban folytattam megbeszélést. 

2017. július 10. A Kazinczy téren lévő kettőskereszt átadó ünnepségén voltam 
jelen.  

2017. július 12. Nevelő Judittal, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú 
Nonprofit Kft képviselőjével folytattam megbeszélést. 

2017. július 14. Korom Gráciával, a Magyar Honvédség képviselőjével és  
amerikai küldöttséggel folytattam megbeszélést. 

2017. július 14. Új mellkaskompressziós gép ünnepélyes átadásán vettem részt a 
mentőállomáson. 

2017. július 14-16. Raposka 700 éves című rendezvény programjain voltam jelen. 

2017. július 15. Extrém Sport Fesztivál megnyitó ünnepségén vettem részt a 
Városi Sporttelepen. 

2017. július 17. Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 
megalkotásával kapcsolatos megbeszélésen vettem részt. 

2017. július 18. Tarr Jánossal, a TARR Kft ügyvezető igazgatójával tárgyaltam 
a cég várost érintő jövőbeni terveiről. 

2017. július 20. Régiós polgármesterek találkozóján vettem részt 
Székesfehérváron.  

2017. július 22. „Hurrá nyaralunk” családi üdültetési program táborzáró 
ünnepségén vettem részt a kollégiumban.  

2017. július 24. Bordez Krisztiánnal Ikarus buszok találkozója jövő évi 
rendezvényével kapcsolatban folytattam tárgyalást.  

2017. július 29. Rétes nap című rendezvényen vettem részt a Piac és 
Vásárcsarnokban. 

2017. július 31. Fogadóórát tartottam. 

2017. augusztus 1. Pozsgai Zsolttal, a Horatio Film Kft képviselőjével folytattam 
megbeszélést. 

2017. augusztus 2. Bödecs Barnabással folytattam megbeszélést a helyijárat 
közlekedéssel kapcsolatban.  
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2017. augusztus 8. A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és 
Tapolca Város Önkormányzata között létrejött szerződés 
ünnepélyes aláírása történt mikrohitellel kapcsolatban. 

2017. augusztus 8. Szemerey Tamással folytattam tárgyalást a 
badacsonylábdihegyi camping hasznosításával kapcsolatban. 

2017. augusztus 10-14. Romániai testvértelepülés meghívására a tapolcai delegáció 
tagjaként tettem látogatást Zabolán. 

2017. augusztus 15.  Rédli Károllyal, a TVSE elnökével folytattam megbeszélést a 
Tapolcai Vívóklub támogatásával kapcsolatban.  

2017. augusztus 15. Szépkorút köszöntöttem. 

2017. augusztus 15-20. Az Ünnepi Napok és Borhét rendezvénysorozat programjain 
vettem részt (Térzene a Szentháromság szobornál, koszorúzás, 
szentmise, kenyérszentelés, díszebéd a delegációkkal,  
pörköltfőző verseny) 

2017. augusztus 16. CLLD pályázattal kapcsolatos megbeszélésen vettem részt. 

2017. augusztus 17.  Fittnes  Park megnyitó ünnepségén vettem részt a Városi 
Sporttelepen.   

2017. augusztus 18. A testvértelepülésekről érkező delegációkat fogadtam a Hotel 
Pelionban. 

2017. augusztus 19. Csermák József - dr. Papp Pál Atlétikai Emlékverseny 
megnyitóján és koszorúzáson vettem részt a Tóparton.  

2017. augusztus 21. Fogadóórát tartottam. 

2017. augusztus 21. Farkas Zsolttal, a Colas Alterra Zrt képviselőjével folytattam 
tárgyalást a szennyvíztelep átalakításával kapcsolatban. 

2017. augusztus 22. Központi Orvosi Ügyelet új gépjárművének ünnepélyes 
átadásán voltam jelen.  

2017. augusztus 28. Németh Imrével, Szám Lajossal, Labovszky Imrével és 
Gyarmati Tamás főépítésszel folytattam megbeszélést 
Településrendezési Terv módosításával kapcsolatban.  

2017. augusztus 30. Szépkorút köszöntöttem. 

2017. augusztus 31. Németh Attilával, a Veszprém Egyetemi és Diák Atlétikai Club 
ügyvezető igazgatójával és Bakler Zoltánnal, a Tapolcai Sport 
Akadémia Sportegyesület elnökével folytattam tárgyalást.  

2017. szeptember 1. Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézménye 
tanévnyitó ünnepségén és a felújított tornaterem átadó 
ünnepségén voltam jelen. 

2017. szeptember 1. Sárközi Jánossal, a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság 
Köztestület alelnökével folytattam megbeszélést. 
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2017. szeptember 4. TANE megbeszélésen vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2017. szeptember 4. Vitárius Györggyel folytattam megbeszélést volt honvédségi 
ingatlan értékesítésével kapcsolatban.  

2017. szeptember 5. Németh Ferenccel folytattam tárgyalást autómosó 
létrehozásával kapcsolatban. 

2017. szeptember 5. Köznevelési intézmények bejárásán vettem részt Szabó Lajos 
Konráddal, a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatójával. 

2017. szeptember 5. Bukor Tündével, a Zender GMBH képviselőjével folytattam 
megbeszélést telephely keresés ügyben.  

2017. szeptember 6. Gaál Zsókát köszöntöttem a Braziliában elért eredménye 
elismeréséül. 

2017. szeptember 6. Szépkorút köszöntöttem. 

2017. szeptember 7. Borosné Eitner Kingával folytattam megbeszélést. 

2017. szeptember 8. Az IPA képviselőit fogadtam a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatalban. 

2017. szeptember 8. Zentai Gábor fotókiállítását tekintettem meg a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 

2017. szeptember 9. Répa Rozi Csárda megnyitó ünnepségén voltam jelen. 

2017. szeptember 10. Badacsonyi Szüret című rendezvényen vettem részt. 

2017. szeptember 11. Fogadóórát tartottam. 

2017. szeptember 12. Úszásoktatáson résztvevők bizonyítvány osztásán vettem részt a 
Városi Strandon.  

2017. szeptember 14. Pék Róberttel folytattam tárgyalást. 

2017. szeptember 18. Közösségi együttélés alapvető szabályai és megsértésük 
jogkövetkezményei című rendelet megalkotása tárgyában 
folytattam megbeszélést. 

2017. szeptember 18. Lukács Tamás Éjféli kávé című kiállítását tekintettem meg a 
Tamási Áron Művelődési Központban. 

2017. szeptember 19. Vasutas Nyugdíjas Klub találkozóján vettem részt a Batsányi 
János Művelődési Központban.  

2017. szeptember 20. CLLD pályázattal kapcsolatos megbeszélésen vettem részt. 

2017. szeptember 20. Bárány Attilával, a BOSCH Magyarország Kft képviselőjével 
folytattam megbeszélést. 



 6 

2017. szeptember 21-25. A szlovákiai testvértelepülés meghívására a Ruzsinovi Búcsú 
rendezvényein vettem részt a tapolcai delegáció tagjaként.  

2017. szeptember 26. Epres Róberttel folytattam megbeszélést a Hajléktalan Szálló 
beázásával kapcsolatban. 

2017. szeptember 26. Kovács Balázzsal folytattam megbeszélést. 

2017. szeptember 26. Nyugdíjas köztisztviselők találkozóján vettem részt. 

2017. szeptember 27. Végh Tamással és ifj. Mezőssy Zoltánnal ünnepélyes keretek 
között támogatási szerződést írtam alá a Pisztráng Fesztivál 
támogatásával kapcsolatban. 

2017. szeptember 27. Ábrahám Istvánnal, a Magyar Vízilabda Szövetség 
képviselőjével folytattam megbeszélést. 

2017. szeptember 27. Egészségügyi nyugdíjas dolgozók találkozóján vettem részt a 
Tamási Áron Művelődési Központban. 

2017. szeptember 27. TANE megbeszélésen vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

  
Lévai József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
    
2017. június 7.  Dr. Kárpáti Kázmérnével folytattam megbeszélést. 

2017. június 8. Tóbiás Attilával, a Dömper Kft képviselőjével folytattam 
megbeszélést volt honvédségi ingatlan vásárlásával 
kapcsolatban.  

2017. június 8. Tapolcai Turisztikai Szezonnyitó rendezvényen vettem részt a 
Tamási Áron Művelődési Központban. 

2017. június 12. Bándi Andrással, a Reperál Kft képviselőjével folytattam 
tárgyalást volt honvédségi ingatlan hasznosításával 
kapcsolatban.  

2017. június 14. Szalai Péterrel, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara képviselőjével folytattam tárgyalást a vállalkozói 
tanácsadó iroda létrehozásával kapcsolatban.  

2017. június 16. Dér Valériával folytattam megbeszélést. 

2017. június 19. A Tapolcai Városszépítő Egyesület képviselőivel folytattam 
megbeszélést a Víztorony restaurálásával kapcsolatban.  

2017. június 19. Hollósi Ernővel tárgyaltam naperőmű park megvalósításával 
kapcsolatban.  

2017. június 20. A Nemzeti Sportközpontok Zrt. megbízásából Fülöp Tiborral a 
tanuszoda lehetséges helyszíneinek bejárásán vettem részt. 
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2017. június 21. Gáspár Andrással, a Tapolcai Városgazdálkodási Kft ügyvezető 
igazgatójával folytattam megbeszélést házkezelési feladatokat 
illetően. 

2017. június 22. Varga Bálinttal, a Finn Út Kft képviselőjével folytattam 
tárgyalást hidegaszfalt üzem létesítésével kapcsolatban.  

2017. június 23.  Autóbuszjáratok menetrendi egyeztetésén vettem részt.  

2017. június 26. Czeglédi Imrével folytattam megbeszélést. 

2017. június 26.  Helyijárat menetrendi egyeztetésén voltam jelen. 

2017. június 26. Bándi Andrással folytattam tárgyalást. 

2017. június 26.  Fogadóórát tartottam. 

2017. június 27.  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
képviselőivel folytattam helyszíni bejárást a volt déli laktanya 
területén. 

2017. június 28.  Molnárné Lenti Zsuzsannával folytattam megbeszélést 
önkormányzati ingatlan értékesítésével kapcsolatban.  

2017. június 29.  Semmelweis Nap alkalmából rendezett ünnepségen vettem 
részt. 

2017. június 30. Köztisztviselői napon vettem részt. 

2017. július 14. Hessz Györggyel, az ÉNYKK Zrt képviselőjével folytattam 
tárgyalást. 

2017. július 17. Fogadóórát tartottam. 

2017. július 18.  Szauer Istvánnal, a Veszprémi Tankerületi Központ 
igazgatójával folytattam tárgyalást. 

2017. július 25. Virágos Magyarországért pályázat zsűrizésén voltam jelen.  

2017. július 25. Vonnák Péterrel, a Székesfehérvári Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány műszaki igazgatójával 
folytattam tárgyalást mikrohitelezéssel kapcsolatban. 

2017. július 26. Tanuszoda helyszínének bejárásán voltam jelen. 

2017. július 27. Bakonyváriné Oltmár Tímeával folytattam megbeszélést. 

2017. augusztus 4. Képviselő-testületi ülésen vettem részt. 

2017. augusztus 10-14. Romániai testvértelepülés meghívására a tapolcai delegáció 
tagjaként tettem látogatást Zabolán. 

2017. augusztus 21. Szennyvíztelep átalakításával kapcsolatos tárgyalást folytattam 
a Colas Zrt képviselőivel. 
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2017. szeptember 1. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc 
Tagintézményének évnyitó ünnepségén vettem részt. 

2017. szeptember 1. Vitárius Györggyel folytattam megbeszélést. 

2017. szeptember 1. Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület meghívására a Magyar 
Honvédség Légierőzenekara szabadtéri ingyenes koncertjén 
vettem részt. 

2017. szeptember 2. XLVI. Construct Balaton Kupa sakkverseny 
megnyitóünnepségén vettem részt a Csermák József 
Rendezvénycsarnokban. 

2017. szeptember 5.  Kiss Zsolttal, az MB Balaton Kft ügyvezető igazgatójával 
folytattam tárgyalást. 

2017. szeptember 7.  Tóth Csabával,   a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 
elnökével folytattam megbeszélést az orvosi ügyelet épületének 
akadálymentesítésével kapcsolatban. 

2017. szeptember 8. Gáspár Andrással, a Tapolcai Városgazdálkodási Kft ügyvezető 
igazgatójával folytattam tárgyalást.  

2017. szeptember 8. Bányászati ünnepségen vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2017. szeptember 10. Badacsonyi Szüret című rendezvényen vettem részt. 

2017. szeptember 11. Boda Zsuzsannával, a Biofuna Kft ügyvezető igazgatójával 
folytattam megbeszélést. 

2017. szeptember 11. Csali Jánossal, az Elektro-Csali Kft ügyvezető igazgatójával 
folytattam tárgyalást a volt déli laktanya elektromos 
hálózatának fejlesztése tárgyában.  

2017. szeptember 13. Hollósi Ernővel folytattam megbeszélést naperőműpark 
létesítésével kapcsolatban. 

2017. szeptember 14. CLLD pályázattal kapcsolatos megbeszélésen vettem részt. 

2017. szeptember 16. Balaton-felvidéki Nemzeti Park születésnapi rendezvényén 
vettem részt a Salföldi Majorban. 

2017. szeptember 18. Helyijárat közlekedéssel kapcsolatos megbeszélést folytattam 
Gáspár Andrással, a Tapolcai Városgazdálkodási Kft ügyvezető 
igazgatójával.  

2017. szeptember 19. A Rockwool Hungary Kft képviselőivel folytattam tárgyalást a 
tűzivíztározóval kapcsolatban. 

2017. szeptember 20. Projektötlet gyűjtésen vettem részt a CLLD megvalósításához. 
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Kozma Henrik alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
    
2017. június 12. Fogadóórát tartottam. 

2017. június 13. Péterváry Ernővel folytattam megbeszélést. 

2017. június 14. Nagyné Takács Renátával folytattam tárgyalást. 

2017. június 21. Sikos Ritával, a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 
igazgatójával folytattam megbeszélést. 

2017. június 22. A Madách Imre u. 1. szám alatt helyszíni bejáráson vettem 
részt. 

2017. június 28. Resch Mihállyal folytattam tárgyalást a használtcikk piaccal 
kapcsolatban. 

2017. június 28. Horváth Zsuzsannával folytattam tárgyalást haszonbérlettel 
kapcsolatban. 

2017. július 4. Tapolca-Diszel, István utcában a csapadékvíz elvezetéssel 
kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem részt. 

2017. június 28. Horváth Zsuzsannával folytattam tárgyalást haszonbérlettel 
kapcsolatban. 

2017.  augusztus 8. Kiss József Attila alezredessel folytattam tárgyalást 
közlekedésrendészeti témában. 

2017. augusztus 22. Bicsérdi Csaba vállalkozóval folytattam megbeszélést. 

2017. augusztus 28. Rendezési Terv módosításával kapcsolatos megbeszélésen 
voltam jelen. 

2017. augusztus 29. Oravecz Péterrel folytattam tárgyalást hegyi utak állapotával 
kapcsolatban.  

 

A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről a 
végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták: 
 
 
184/2016. (XI.25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény 25. § (7) bekezdése alapján engedélyezi, hogy 
a fenntartásában működő Tapolcai Kertvárosi Óvodában az óvodai csoportra megállapított 
maximális létszám a 2017/2018-as nevelési év indításánál legfeljebb 20 %-al átléphető, 
továbbá függetlenül az indított csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során az új 
gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. Határidő: 2017. szeptember 1. Felelős: 
polgármester 

 
A képviselő-testületi határozat a Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője részére megküldésre 

került. 
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54/2017. (IV.13.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy benyújtja pályázatát a belügyminiszter és a 
nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. 1. pontja szerinti települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása kerete terhére, a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a szerinti 
települési támogatások - melyek igénylésének részletszabályait a szociális ellátásokról szóló 
3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet tartalmazza - 2017. évi kifizetéséhez. Felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására, és a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok 
megtételére. Határidő: 2017. július 15. Felelős: polgármester 

 
A pályázat kitöltésének feltétele volt a 2016. évi beszámolóban a települési támogatásra 

vonatkozó adat kitöltése (1. űrlap 129. sor). A rendszer nem emelt át adatot, így a pályázatot 
lezárni az Ebr. rendszerben nem lehetett, így nem tudtuk benyújtani. 

 
 
79/2017. (VI. 16.) Kt. határozatával 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  

 
Az ingatlan forgalomképes vagyonná történő átminősítése megtörtént. Az adásvételi 

szerződés megkötése folyamatban van. 
 
 
80/2017. (VI. 16.) Kt. határozatával 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  

 
Az adásvételi szerződést a vevő ügyvédje készíti el. A végleges formátumú 

 okirat megküldése folyamatban van. 
 
 
81/2017. (VI. 16.) Kt. határozatával 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 

 
A GlaxoSmithKline céggel a szerződés határidőben megkötésre került. Szeptember végéig 

86 adag oltóanyag beadása történik meg. 
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82/2017. (VI. 16.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 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 

 
A Tapolcai Mentőállomásnak megítélt összeg átadásáról 2017. június 20-án írták alá a 

felek az adományozási szerződést. Ezt követően a támogatási összeg soron kívül átutalásra 
került a Mentőszolgálat részére. 

 
 
83/2017. (VI. 16.) Kt. határozatával 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 

 
A szerződés aláírása megtörtént. A támogatási összeg - az alapítvány elnökének kérésére két 

részletben – átutalásra került az alapítvány részére a jogszerű felhasználásról benyújtott 
elszámolást követően.  

 
 
84/2017. (VI. 16.) Kt. határozatával 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. Felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
A támogatási szerződés aláírásra került a felek között. A támogatás összege a jogszerű 
felhasználásról benyújtott elszámolást követően átutalásra került az alapítvány részére. 

 
 
85/2017. (VI. 16.) Kt. határozatával 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 

 
A támogatási szerződés aláírásra került a felek között. A támogatás összege a jogszerű 
felhasználásról benyújtott elszámolást követően átutalásra került az alapítvány részére. 

 
 
86/2017. (VI. 16.) Kt. határozatával 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 
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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 

 
A szerződéskötés 2017. június 19-én megtörtént. 1077 adag ebédet fogyasztottak el a 

gyermekek 538.500 Ft értékben. 
 
 
87/2017. (VI. 16.) Kt. határozatával 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 

 
2017. június 20-án közjegyzőtől kértünk igazságügyi értékbecslő szakértő kirendelését. A 

közjegyző által kirendelt szakértő júliusban a helyszínen megtekintette az ingatlant. A 
szakvélemény szeptember közepén készült el.  

 
 
91/2017. (VI. 16.) Kt. határozatával 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 

 
2017. június 22-én megkerestük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t, az 

 Igazgatóság még nem döntött. 
 
 
92/2017. (VI. 16.) Kt. határozatával 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  

 
A törzskönyvi bejegyzés megtörtént. 
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93/2017. (VI. 16.) Kt. határozatával 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 

 
A képviselő-testületi határozat az intézmény vezetője részére megküldésre került. 

 
 
94/2017. (VI. 16.) Kt. határozatával 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. Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzőjét, hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket megtegye. Határidő: 
azonnal Felelős: jegyző 

 
Az egységes szerkezetű alapító okirat a Veszprémi Törvényszék részére megküldésre került. 
 
 
95/2017. (VI. 16.) Kt. határozatával 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 

 
Az egységes szerkezetű alapító okirat a Veszprémi Törvényszék részére megküldésre került. 
 
 
96/2017. (VI. 16.) Kt. határozatával 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  

 
Az engedélyezési eljárást követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került. 

 
 
97/2017. (VI. 16.) Kt. határozatával 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  
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Az ingatlan jogerős engedéllyel rendelkezik, ingatlan-nyilvántartásba történő  
bejegyzése folyamatban van.  

 
 
98/2017. (VI. 16.) Kt. határozatával 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  

 
Az ingatlan ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése megtörtént. 

 
 
99/2017. (VI. 16.) Kt. határozatával 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. 
• 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 

 
A Közlekedési Koordinációs Központ részére megküldendő éves tájékoztató  

előkészítése folyamatban van. 
 
 
105/2017. (VIII. 4.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
dr. Varga Lászlónak, a Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjának a lemondását tudomásul 
veszi. A Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjának 2017. augusztus 4-től Németh Károlyt 
megválasztja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
Németh Károly a 2017. augusztus 4-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen 

letette az esküt és megkezdte munkáját a Gazdasági Bizottságban.  
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108/2017. (VIII. 4.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 a „Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok 
részére” tárgyú, GZR-T-Ö-2016-0018 azonosító számú pályázathoz szükséges 2.069.328,-Ft, 
azaz Kettőmillió-hatvankilencezer-háromszázhuszonnyolc forint önerőt Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca Város 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklet, 1. Jogcím, Céltartalékok, Pályázati 
tartalék elnevezésű előirányzata terhére biztosítja; 
 Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a „Jedlik Ányos Terv Elektromos 
töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére” tárgyú, GZR-T-Ö-2016-0018 
azonosító számon regisztrált Támogatási Szerződés aláírására, egyben arra is, hogy a 
projekttel kapcsolatos bármely releváns dokumentumot a későbbiek folyamán önállóan 
elfogadja, aláírja. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
A támogatási szerződés aláírásra került. 

 
 
110/2017. (VIII. 4.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
háziorvosi ügyeleti feladatok biztonságos ellátása érdekében 1 615 719 Ft-ot biztosít 
gépjármű vásárlására, Tapolca Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet 7. melléklet általános tartalék jogcím terhére. A 
vásárlással az Önkormányzat 45.2 %-ban tulajdonjogot szerez a megvételre kerülő Suzuki 
Vitara 1,6 GL+ WD típusú gépjárműben. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés, valamint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki Szociális, 
Gyermekjóléti és Háziorvosi Szolgálata által fenntartott háziorvosi ügyelet ellátására kötött 
megállapodás módosításának aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
A gépjármű adásvétele megtörtént. 

 
 
111/2017. (VIII. 4.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2017. évi Tapolcai Pisztráng- és Borfesztivál megrendezésének 3.451.400,- Ft összegű 
támogatását jóváhagyja. A támogatás forrása Tapolca város 2017. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 
7. mellékletének általános tartalék a jogcíme. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
rendezvényt szervező Végh és Társa Kft-nek nyújtott támogatásról szóló támogatási szerződést 
aláírja. Határidő: 2017. augusztus 31. Felelős: polgármester 

 
A támogatási szerződés aláírására 2017. szeptember 27. napján került sor  

a sajtó nyilvánossága előtt. 
 
 
113/2017. (VIII. 4.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. (Tapolcai Média Kft.) saját tőkéjét 
1.411.000,- Ft, azaz egymillió-négyszáztizenegyezer forint összegű pótbefizetéssel kiegészíti 
3.000.000,- Ft-ra, azaz hárommillió forintra Tapolca Város 2017. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 
7. melléklet, Általános tartalék jogcím terhére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
A törzstőke kiegészítése a határozat szerinti összegben megtörtént.  

Az átvezetés a Cégbíróságon folyamatban van. 
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114/2017. (VIII. 4.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
 Tapolca és környéke fejlődése, a vállalkozások által a tapolcai volt honvédségi 
ingatlanokon létrehozott és létrehozásra tervezett, fejleszteni kívánt telephelyek tulajdonosai, 
használói, leendő tulajdonosai és használói számára a munkahelyek létesítése és védelme 
érdekében továbbra is fontosnak tartja a földrészletek infrastrukturális fejlesztését pályázati 
támogatással; 
 felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a TOP-1.1.1-16 kódszámú „Ipari parkok, 
iparterületek fejlesztése” konstrukcióban „A volt honvédségi lesencetomaji és tapolcai 
ingatlanok infrastrukturális fejlesztése” című, Lesencetomaj Község Önkormányzata 
konzorcium vezetésével közös pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések megtételére, 
és a „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” című 
dokumentum aláírására, legfeljebb bruttó 800.000.000,- Ft, azaz Nyolcszázmillió forint 
támogatási összeg elnyerésére. Határidő: 2017. szeptember 22. Felelős: polgármester 
 

Lesencetomaj Község Önkormányzata konzorciumi vezetésével a hivatkozott projekt 
határidőben benyújtása került, bírálat alatt áll. 

 
 
115/2017. (VIII. 4.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 a Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.2.1-16 kódszámú, 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című” felhívása keretében tervezett 
„Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében” című 
támogatási kérelem benyújtásával egyetért; 
 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: azonnal Felelős: polgármester 

 
A Veszprém Megyei Önkormányzat konzorciumi vezetésével a hivatkozott projekt 

határidőben benyújtásra került, bírálat alatt áll.  
 
 
123/2017. (IX. 05.) Kt. határozatával 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 

 
Tapolca Város Önkormányzata konzorciumi vezetésével a hivatkozott projekt határidőben 

benyújtásra került, bírálat alatt áll.  
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124/2017. (IX. 05.) Kt. határozatával 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 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  

 
A képviselő-testületi határozat a DRV Zrt részére megküldésre került, a 2018-ra vonatkozó 

munkálatok megrendelését 2018. év folyamán a DRV Zrt kezdeményezni fogja, a 
megrendelésekre akkor kerül sor.   

 
 
126/2017. (IX. 05.) Kt. határozatával 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  
 

A képviselő-testületi határozatot 2017. szeptember 8-án megküldtük a Tapolcai 
Rendőrkapitányság részére. A tulajdonba adási okiratot a Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányság készíti el. Az okirat szerkesztése folyamatban van. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni, és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 

 H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 
 

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

Tapolca, 2017. szeptember 28. 
 
 
   Dobó Zoltán   
   polgármester 
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