
1 
 

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

8301 Tapolca, Hősök tere 15. 

 

Ügyiratszám: 1/22‐36/2017. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Tapolca  Város Önkormányzata  Képviselő  –  testülete  2017.  október  24‐én 

(kedd) 8.45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme 

    (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

 

Jelen vannak: Dobó Zoltán    polgármester 

    Buzás Gyula 

    Császár László 

    Dr. Décsey Sándor 

    Kozma Henrik 

    Lévai József 

    Pass Sándor    képviselők 

 

Igazoltan maradt távol: 

    Bakos György 

    Koppányi Ferenc 

    Marton József 

    Sólyom Károly 

    Vajda Attila    képviselők 

 

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek: 

dr.  Németh Mária  Anita  jegyző,  dr.  Iker  Viktória  aljegyző, Molnár  Károly 

általános  igazgatási  csoportvezető,  Bakos  Gáborné  városüzemeltetési 

csoportvezető,  Varga  Béláné  közoktatási  referens,  Farkas  Hajnalka 

jegyzőkönyvvezető 

 

Gáspár  András  ‐  Tapolcai  Városgazdálkodási  Kft.  ügyvezető  igazgatója, 

Bajner Imre – Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola igazgatója, Szollár Gyula 

–  Széchenyi  István  Baptista  Középiskola  intézményvezetője,  Kranabet 

Marcell  –  Tapolca  Vívóklub  elnöke,  Varga  Tiborné  –  Batsányi  János 

Gimnázium  és  Kollégium  igazgatója,  Magvas  Zoltán  –  Szociális  és 

Egészségügyi Alapellátási  Intézet Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása 

és Nappali Melegedő vezető szociális és mentálhigiénés munkatársa, Baski 

Sándor, Rédli  Károly  ‐  Tapolca  Kft.  ügyvezető  igazgatója,  Stolár Mihály  – 

Szász Márton Általános Iskola intézményvezetője 
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Dobó Zoltán polgármester: Köszönt minden megjelentet, a Képviselő – testület tagjait, a 

hivatal munkatársait a mai rendkívüli nyilvános képviselő – testületi ülésen.  

Megállapítja,  hogy  a  képviselő  –  testület  7  fő  jelenlétével  határozatképes,  az  ülést 

megnyitja.  Koppányi  Ferenc, Marton  József,  Sólyom  Károly  és  Vajda  Attila  képviselők 

jelezték távolmaradásukat, Bakos György képviselőnek pedig el kellett menni. 

Javasolja,  hogy  a  meghívóban  szereplő  napirendi  pontok  kerüljenek  megtárgyalásra. 

Javaslatát szavazásra teszi fel. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

140/2017. (X. 24.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete mai rendkívüli 

nyilvános  ülésén  a  meghívóban  szereplő  napirendi  pontokat 

tárgyalja. 

 

NAPIREND 
 

1) Döntés a Tapolca Vívóklub támogatásáról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 

2) Hajléktalanokért Közalapítványtól kapott  támogatásokhoz 
szükséges kötelezettségvállalások biztosítása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 

3) A Balatonfüredi Tankerületi Központ 2017‐2022‐es időszakra 
vonatkozó fejlesztési tervének véleményezése 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 

4) Döntés  tulajdonosi  hozzájárulásról  a  Csermák  József 
Rendezvénycsarnok  pályázati  úton  történő 
korszerűsítéséhez 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 

5) Döntés  a  menetrend  szerinti  helyi  személyszállítással 
kapcsolatos közszolgáltatási szerződésről 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

1. Döntés a Tapolca Vívóklub támogatásáról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Az  elmúlt  testületi  ülésen  levette  napirendről  ezt  az 

előterjesztést, mert úgy érezte, hogy az addig tudomására jutott ismeretek nem teljesek. 

Most  már  teljes  körűen  és  átfogóan  megpróbált  meggyőződni  arról,  hogy  milyen 

körülmények veszik körül a  régi és az új egyesületet,  tisztáztak olyan kérdéseket, amik 

kételyeket vetettek  fel. Mindkét vezető edzővel  többször egyeztetett  személyesen. Az 

egésszel azért kell foglalkozni, mert ők nem tudták megoldani ezt a kérdést, nem tudtak 

megegyezni,  elszámolni.  A  döntés  szerint  az  újonnan  megalakult  Tapolca  Vívóklubot 

kétmillió forinttal támogatja a testület, mást támogatni, más formában vívás kategóriában 

nem kívánnak. Ez most az előkészített döntés. Felkéri Buzás Gyula képviselőt, ismertesse a 

bizottságok álláspontját.  

 

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

előterjesztés elfogadását.  

 

Császár László képviselő: Borosné Eitner Kinga elfogadta ezt a döntést? 

 

Dobó Zoltán polgármester: Először onnan indultak, hogy fele – felében osztják a pénzt, de 

abba a tapolcaiak nem mentek bele. Úgy gondolja, hogy nem fogja elfogadni, de elmondta 

neki, hogy ez a döntés várható. Mindkét  felet megkérte, hogy a mai testületi ülésen ne 

vegyenek  részt, mert nincsenek olyan  kapcsolatban egymással. Múlt héten  is  kérdezte 

tőlük, hogy miért nem tudnak megegyezni, hiszen őket érintő kérdésekről van szó. Kérte 

őket, hogy beszéljék meg a dolgokat és egy közös javaslattal álljanak elé. Ez nem történt 

meg.  Tudja,  hogy  nincs  tökéletes  döntés  ebben  a  témában,  de  úgy  gondolja,  hogy  a 

tapolcai testület most ezt tudja felvállalni anyagi, erkölcsi és egyéb más értelemben is. A 

régi egyesületben már nincs tapolcai sportoló, valamennyien az új egyesületben vannak. 

Az  erőforrásokat  a  tapolcai  versenyzők  érdekében  kell  befektetni,  de  nem  tudnak 

megfeledkezni arról, hogy Borosné Eitner Kingának komoly szakmai, erkölcsi, anyagi és 

minden  egyéb  érdeme  van  abban,  hogy  a  tapolcai  vívás  ezen  a  szinten  létezzen. 

Képviselőtársait kérdezi, hogy van – e kérdésük a napirendhez? 

 

Dr.  Décsey  Sándor  képviselő:  Az  előterjesztésben  is  szerepel,  hogy  pályázati  úton 

támogatásra a sportegyesületek két teljes gazdálkodási év után jogosultak. Ez azt jelenti, 

hogy  a  következő  két  évben  a  sportpályázat  keretében  a  vívóklub  nem  támogatható, 

hanem más  forrásból, más módon  kell megoldani?  Van  lehetőség  arra,  hogy  kivételt 

tegyenek majd e tekintetben? 

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  A  következő  két  évben  a  tapolcai  vívás  támogatását  a 

képviselő  –  testület megértésére bízza, és  amennyiben  a  testület megérti és elfogadja 
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ezeket az álláspontokat, akkor tudják támogatni az egyesületet úgy, hogy a már felépített 

rendet is meghagyják. 

 

dr.  Iker  Viktória  aljegyző:  Igen,  valóban  ez  lenne  a  legjobb megoldás,  ugyanakkor  a 

sportkoncepció lehetőséget ad arra, hogy az érintett egyesület elnökének írásos kérelmére 

a bizottság ettől eltérjen. 

 

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

javaslatokat szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – 

az alábbi határozatot hozza: 

 

141/2017. (X. 24.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete egyetért azzal, 

hogy  az  SZL‐Bau  Balaton  Vívóklubbal  2017.  március  22.  napján 

kötött  támogatási  szerződés  alapján  elnyert  támogatás  még 

fennálló részének folyósítása ‐ 2.600.000,‐ Ft ‐ a körülményekben 

bekövetkezett változások folytán okafogyottá vált. Tapolca Város 

Önkormányzata  Képviselő‐testülete  támogatja  a  támogatási 

szerződés felmondással történő megszüntetését. 

 

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szerződés  felmondásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – 

az alábbi határozatot hozza: 

 

142/2017. (X. 24.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testülete  Tapolca 

Vívóklub  2.000.000,‐  Ft,  azaz  Kettőmillió  forint  összegű 

támogatásával  egyetért,  melyet  működési  feltételeinek 

biztosítására használhat fel. 

 

A támogatás forrása a Tapolca város 2017. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával  kapcsolatos  egyes  szabályokról  szóló  1/2017.  (II. 
20.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1. Tartalék, Általános 
tartalék jogcíme.  
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Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  
   

Határidő:  azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – 

az alábbi határozatot hozza: 

 

143/2017. (X. 24.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testülete  hozzájárul 

ahhoz, hogy  a Tapolca Vívóklub  a Batsányi  János Gimnázium és 

Kollégium  (8300  Tapolca,  Liszt  Ferenc  u.  12‐14.)  épületében 

található,  önkormányzati  tulajdonban  lévő  vívótermet  öt  évig 

térítésmentesen  használja  edzések,  versenyekre  történő 

felkészítések céljára.  

  

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  vonatkozó  megállapodás 

aláírására.  

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

 

2. Hajléktalanokért  Közalapítványtól  kapott  támogatásokhoz  szükséges 
kötelezettségvállalások biztosítása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri Buzás Gyula képviselőt, hogy ismertesse a bizottságok 

álláspontját. 

 

Buzás  Gyula  képviselő:  A  Humán  és  a  Gazdasági  Bizottság  egyhangúlag  támogatja  az 

előterjesztés elfogadását. 

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Köszönti  Magvas  Zoltánt,  a  Szociális  és  Egészségügyi 

Alapellátási Intézet Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedő vezető 

szociális és mentálhigiénés munkatársát. Kérdezi, hogy kíván‐e hozzászólni a napirendhez? 

 

Magvas Zoltán vezető szociális és mentálhigiénés munkatárs: Két pályázatról van szó, az 

egyikben 10 %‐os önrésszel tárgyi eszközök beszerzésére pályáztak, ami segíti az intézmény 

tárgyi  feltételeit.  A  másik  pedig  egy  higiénés,  amelynek  keretében  tisztító‐  és 

tisztálkodószerekre pályáztak a hajléktalanok részére. Ez 100 %‐ban támogatott pályázat, 

önrésze nincsen. Kérdésekre szívesen válaszol. 
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Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 

javaslatokat szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

144/2017. (X. 24.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testülete  az  Emberi 

Erőforrások  Minisztériuma  megbízásából  a  Hajléktalanokért 

Közalapítvány által meghirdetett 2017‐18 KONV kódjelű pályázati 

felhívásra  benyújtott  támogatási  kérelemre  (a  program 

azonosítószáma:  2017‐18‐KONV‐135)  a  pályázati  eljárás 

eredményeként  a  Szociális  és  Egészségügyi  Alapellátási  Intézet 

Hajléktalan  Személyek  Átmeneti  Szállása  és  Nappali  Melegedő 

részére tisztálkodó és tisztítószerekre elnyert 150.000 Ft, egyszeri, 

vissza  nem  térítendő  alapítványi  támogatást  ‐  a Magyarország 

helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  tv.  42.  §  (4) 

bekezdése alapján ‐ átveszi.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására 

és a támogatás átvételéhez szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

145/2017. (X. 24.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testülete  az  Emberi 

Erőforrások  Minisztériuma  megbízásából  a  Hajléktalanokért 

Közalapítvány által meghirdetett 2017‐18 KONV kódjelű pályázati 

felhívásra  benyújtott  támogatási  kérelmünkre  (a  program 

azonosítószáma:  2017‐18‐KONV‐641)  a  pályázati  eljárás  során  a 

Szociális  és  Egészségügyi  Alapellátási  Intézet  Hajléktalan 

Személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedő részére tárgyi 

eszközök  beszerzésének  támogatására  elnyert  776.000  Ft, 

egyszeri, vissza nem térítendő támogatást – a Magyarország helyi 

önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  42.  §  (4) 

bekezdése alapján – átveszi. 
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Az elnyert pályázati összeghez 86.222,‐ Ft, azaz nyolcvanhatezer‐

kettőszázhuszonkettő forint összegben 10%‐os önrészt biztosít. 

 

A  pályázati  önrész  forrása  a  Tapolca  város  2017.  évi 

költségvetéséről,  a  végrehajtásával  kapcsolatos  egyes 

szabályokról  szóló  1/2017.  (II.  20.)  önkormányzati  rendelet  7. 

mellékletének 1. Tartalék, Pályázati tartalék jogcíme. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására 

és a támogatás átvételéhez szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

   
3. A Balatonfüredi Tankerületi Központ 2017 – 2022‐es időszakra vonatkozó fejlesztési 

tervének véleményezése 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent intézményvezetőket. A Humán Bizottság 

ülésén  elhangzott  kiegészítéssel  kéri  majd  megszavazni  a  határozati  javaslatot,  mely 

szerint  a  Járdányi  Pál  Zeneiskola  további  sorsával  kapcsolatban  is  fogalmazzon meg  a 

Tankerület  konkrét  javaslatokat.  Felkéri  Buzás  Gyula  képviselőt,  ismertesse  a  Humán 

Bizottság álláspontját. 

 

Buzás Gyula képviselő: A Humán Bizottság 6  igen  szavazattal  támogatja  a  kiegészített 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Kérdezi,  hogy  van‐e  valakinek  kérdése,  kiegészítése  az 

előterjesztéshez? 

 

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

szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

146/2017. (X. 24.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Balatonfüredi 

Tankerületi  Központ  fejlesztési  tervében  megfogalmazottakkal 

egyetért.  Alkalmasnak  tartja  azt  a  Tapolcai  köznevelési 

intézmények hosszabb  távú, biztonságos működési  feltételeinek 
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megteremtésére,  azonban  az  alább  felsorolt  módosításokat 

javasolja: 

 Kéri, hogy a tervben javítsák a Széchenyi Baptista Középiskola 
kihasználtsági mutatóját 58%‐ról 80%‐ra. 

 A  szülői  igényeknek,  valamint  a  társadalmi  gazdasági 
elvárásoknak megfelelően tervezzék a Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános  Iskola  Batsányi  János  Két  Tanítási  Nyelvű 
Tagintézményében  az  indítható  osztályok  számát,  valamint 
vegyék figyelembe a gimnáziumi képzés iránt megnövekedett 
igényt is a fejlesztések során. 

 Kéri,  hogy  a  Szász  Márton  Általános  Iskola  és  a  Tapolcai 
Járdányi  Pál  Zenei  Alapfokú  Művészeti  Iskola  további 
„sorsával”  kapcsolatban  fogalmazzanak  meg  a  tervben 
konkrét javaslatokat. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:   polgármester 

 
 

4. Döntés  tulajdonosi hozzájárulásról a Csermák  József Rendezvénycsarnok pályázati 
úton tervezett korszerűsítéséhez 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri a Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság 

döntését. 

 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az előterjesztés 

elfogadását. 

 

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti Rédli Károlyt, a Tapolca Kft. ügyvezető igazgatóját. 

Képviselőtársait kérdezi, van – e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban? 

 

Kozma  Henrik  alpolgármester:  Mekkora  az  önrész  összege,  amelyet  a  pályázathoz 

biztosítani kell,  illetve mekkora összegű forrásokat biztosított az önkormányzat hasonló 

célokra a Tapolca Kft. részére? 

 

Dobó Zoltán polgármester: A Tapolca Kft. részére ebben az évben hasonló célokra még 

nem  biztosítottak  semmit.  Beázik  a  sportcsarnok  teteje,  TAO‐s  beruházásról  van  szó. 

Pontos számokat Igazgató úr elmondja. 

 

Rédli Károly, Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója: TAO pályázatról van szó. A TAO az érintett 

sportágak  egyesületeinek  működési  finanszírozásán  túl,  a  használat  során  érintett 

létesítmények felújítására, korszerűsítésére, eszközbeszerzésre is lehetőséget ad. E három 

témakör a sportcsarnok kapcsán a Kézilabda Szakosztály eredményesnek remélt pályázata 

okán  került  a  képbe. Azt  gondolja,  hogy  az  elképzelés már  hosszú  évek óta  egyezik  a 
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tulajdonos  szándékával, miszerint  ezeket  a  területeket  javítani  és  korszerűsíteni  kell  a 

sportcsarnok  kapcsán.  A  három  terület  közül  az  egyik  a  tetőszerkezet,  amely  bruttó 

31.909.000,‐ forint, a napelemes rendszer telepítése 27.633.000,‐ forint, külső homlokzati 

nyílászárók  cseréje  bruttó  11.000.000,‐  forint.  Ez  a  tervezet,  a  pályázat  elbírálásának, 

értékelésének  abban  a  szakaszában  vannak,  amikor  hiánypótlásra  szólították  fel  őket. 

Folynak  a  részletes műszaki‐,  és  költség  tervek  kidolgozásai,  a  hiánypótlás  részeként 

szükséges  a  tulajdonos  beleegyezése,  hogy  az  egyesület  az  önkormányzati  tulajdonú 

ingatlanon ezeket a felújításokat elvégezhesse. A tárgyi eszközöket érintő finanszírozási 

megoszlás 70 – 30 %‐os. Jelen esetben a tulajdonosi hozzájárulás a beruházás elvégzéséhez 

szükséges,  nem  pedig  az  önrész  biztosítása  kapcsán.  A  háttérben  folyik  több  szálon 

párhuzamosan  a pályázatok menedzselése,  tehát  a pozitív döntés után  a  támogatások 

felkutatása is, ezen belül az önrész jelentős hányadának biztosítása is megoldható lesz. Azt 

gondolja, hogy két olyan területről van szó (tető és nyílászárók), melyek hosszú évek óta 

az  üzemeltetésben  problémát  okoznak,  egy‐egy  eső  kapcsán  rendszeresen  beázik  a 

csarnok,  ami  orvoslásra  szorul.  A  napelemes  rendszer  pedig  jelentős  megtakarítást 

jelenthet. A kivitelezés 2018‐ban  lehet aktuális, hiszen a döntés várhatóan novemberben 

születik meg, és a társasági partnercégek TAO befizetése december 20‐ig várható. Reméli, 

hogy 2018. június 30‐ig a beruházások megtörténnek.  

 

Kozma  Henrik  alpolgármester:  Úgy  tudja,  hogy  a  költségvetésben  a  tető  javítására 

nyolcmillió  forintot  különítettek  el.  Az  egy  másik  történet?  Ha  ezeket  az  összeget 

összeadja, akkor önrészre 20‐25 millió forintot kell biztosítania a városnak. 

 

Dobó Zoltán polgármester: Az önrészre is találtak szponzorokat, és a kérdést lezárta.  

 

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

szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatot hozza: 

 

147/2017. (X. 24.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testülete  tulajdonosi 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tapolcai Városi Sportegyesület 

Női Kézilabda  Szakosztálya  által  „Tapolca  Városi  SE  2017/18.  évi 

TAO”  címmel  a  Magyar  Kézilabda  Szövetséghez  benyújtott 

pályázat keretében a Tapolca Város Önkormányzata tulajdonában 

álló  Csermák  József  Rendezvénycsarnok  (Tapolca,  2034.  hrsz.) 

korszerűsítésre kerüljön az alábbi három tétel tekintetében: 

a) tetőszerkezet felújítása 

b) napelemes rendszer kiépítése 

c) homlokzati nyílászárók cseréje. 
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Felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  tulajdonosi  hozzájárulást  soron  kívül 

juttassa el a Tapolcai Városi Sportegyesület elnökének. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:   jegyző 

 

 

5. Döntés  menetrend  szerinti  helyi  személyszállítással  kapcsolatos  közszolgáltatási 
szerződésről 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti Gáspár Andrást, a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 

ügyvezető  igazgatóját.  Felkéri  Buzás  Gyula  képviselőt,  hogy  ismertesse  az  Ügyrendi 

Bizottság döntését. 

 

Buzás Gyula képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 2  igen szavazattal támogatja a határozati 

javaslat elfogadását.  

 

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, van‐e kérdésük? 

 

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

szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

148/2017. (X. 24.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca  Város Önkormányzata  Képviselő‐testülete  a menetrend 

szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátásának biztosítására a 

Tapolcai  Városgazdálkodási  Kft‐vel,  mint  a  közszolgáltatás 

nyújtásával  megbízott  belső  szolgáltatóval  közszolgáltatási 

szerződést kíván kötni. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét 

képező közszolgáltatási szerződést aláírja, és a menetrend szerinti 

helyi  személyszállítási  feladatok ellátásának közlekedési hatóság 

általi  engedélyezési  eljárása  során  szükséges  jognyilatkozatokat 

megtegye. 

 

 

Határidő:   azonnal 

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

a részvételt és a rendkívüli nyilvános ülést 9.00 órakor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

  Dobó Zoltán  dr. Németh Mária Anita 
  polgármester  jegyző 

 

 

 

 

 


