
      
1. NAPIREND                 Ügyiratszám: 1/156-11/2018.       
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 

a Képviselő-testület 2018. szeptember 21-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:  
 
2018. június 12. Szépkorút köszöntöttem. 

2018. június 13. Kozma-Bognár Szilveszterrel, a Balahun Szövetkezet 
képviselőjével folytattam megbeszélést aszfaltozási 
kérelem ügyében. 

2018. június 13. Cserép Jánossal, a Ján-Ház Kft és Soós Attilával, a Vektor-
Bau Invest Kft képviselőivel folytattam tárgyalást ingatlan 
adás-vétel ügyében.  

2018. június 15. Állampolgársági esküt vettem ki. 

2018. június 18. Kövesdi Jánossal a Barackos útépítésével kapcsolatosan 
folytattam megbeszélést. 

2018. június 20. Vitárius Györggyel folytattam megbeszélést.  

2018. június 22. Tapolcai Musical Színpad gálaműsorán vettem részt a 
Tamási Áron Művelődési Központban.  

2018. június 23. Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János 
Tagintézményének évzáró ünnepségén vettem részt. 
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2018. június 23. Gasztro- és családi délután című rendezvényen vettem 
részt Tapolca-Diszelben. 

2018. június 25. Filmvetítésen vettem részt a Városi Moziban, mellyel a 
kitűnő tanulókat ajándékoztuk meg. 

2018. június 25. 

 

Kövesdi Jánossal a Barackos útépítésével kapcsolatosan 
folytattam megbeszélést. 

2018. június 26. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumon vettem részt a Tamási 
Áron Művelődési Központban. 

2018. június 27. Balogh Sándort fogadtam egy kínai testvérvárosi 
kapcsolat lehetséges kialakítása ügyében. 

2018. június 30.  Tapolca Félmaraton rendezvényen vettem részt. 

2018. július 2. A Kulcsár és Magyari Dentál Kft. képviselőjével 
folytattam megbeszélést. 

2018. július 3. Helyszíni bejáráson vettem részt a gyermekorvosi rendelő 
elhelyezésével kapcsolatban a Berzsenyi Dániel utcában. 

2018. július 4. Semmelweis napi ünnepségen vettem részt a Tamási 
Áron Művelődési Központban. 

2018. július 4.  A MUSIAD magyarországi képviselőjével, Fadil Basarral 
folytattam megbeszélést a török üzleti megkereséssel, ill. a 
testvérvárosi kapcsolat kialakítása ügyében. 

2018. július 5. A Tapolca-Szigliget között megpályázott kerékpárúttal 
kapcsolatban egyeztettem az érintett települések 
polgármestereivel. 

2018. július 6. Erdélyből érkező IPA delegáció tagjait fogadtam.  

2018. július 7-8. A Tapolcai Hadifesztivál című rendezvény programjain 
vettem részt. 

2018. július 7. A Kinizsi Bank 60. szülinapi ünnepségén vettem részt. 

2018. július 24. A 2018. évi Hungária Kupa sajtótájékoztatóján vettem 
részt. 

2018. július 24.  Tarcsa Attilával folytattam megbeszélést ingatlan adás-
vétellel kapcsolatban. 

2018. július 25. Boér Zoltánnal, a pisztrángtelep tulajdonosával folytattam 
megbeszélést. 

2018. július 27. Sós Róberttel folytattam megbeszélést a Deák F. u. 20. 
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szám alatt lévő ingatlannal kapcsolatban. 

2018. július 27. A Nagyköz utca 7. szám alatti üzletek tulajdonosaival 
folytattam megbeszélést a megvásárolt parkolóhelyekkel 
kapcsolatban. 

2018. július 27. Strandok éjszakája című rendezvényen vettem részt a 
Városi Strandon. 

2018. július 30. Mátray Györggyel folytattam megbeszélést a repülőtér 
ügyében.  

2018. július 30. Pék Sándorral folytattam megbeszélést. 

2018. július 30. Fogadóórát tartottam. 

2018. július 31. Helyszíni szemlét tartottam a Fő tér forgalomtechnikai 
felülvizsgálatával kapcsolatban. 

2018. július 31. Torma Bélával és Kollátor Andrással folytattam 
megbeszélést. 

2018. július 31. Marton Dániellel folytattam megbeszélést. 

2018. július 31. Dégi Szabolccsal folytattam megbeszélést a Barackos 
lakóparkkal kapcsolatban. 

2018. augusztus 1. Boér Zoltánnal folytattam tárgyalást a pisztrángteleppel 
kapcsolatban. 

2018. augusztus 1. A Mező Solar Projekt Kft képviselőjével tárgyaltam 
naperőműpark megvalósításával kapcsolatban. 

2018. augusztus 1. Bene Sándor ügyvéddel folytattam tárgyalást a Kossuth 
Lajos u. 12. számú ingatlan érétékesítése ügyében. 

2018. augusztus 2. Bakó Lászlóval, a BAKÓTREX Kft képviselőjével 
folytattam tárgyalást. 

2018. augusztus 2. A Deák Jenő park átadó ünnepségén vettem részt. 

2018. augusztus 3. Túri Andrással, az NSK képviselőjével folytattam 
tárgyalást a tanuszoda ügyében. 

2018. augusztus 3. Vesmont Kft családi nap című rendezvényén vettem részt 
Zalahalápon. 

2018. augusztus 4. A TVSE Extrém Sport Szakosztály által szervezett Rontsál 
rá újra! című rendezvényen vettem részt a Városi 
Sporttelepen. 
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2018. augusztus 14. Takács Miklóssal folytattam megbeszélést digitális 
térképekkel kapcsolatban. 

2018. augusztus 14. Ács János Sakk Emlékverseny eredményhirdetésén 
vettem részt a Csermák József Rendezvénycsarnokban.  

2018. augusztus 15. Tour de Hongrie magyar kerékpáros körverseny 
résztvevőit fogadtam a Fő téren. 

2018. augusztus 16-20. Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét rendezvénysorozat 
programjain vettem részt, fogadtam a testvérvárosokból 
érkező delegációkat. 

2018. augusztus 17. Hungária Kupa című rendezvényen vettem részt. 

2018. augusztus 21. Varga Nikolettel, a TVSE Kutyássport Szakosztály 
képviselőjével folytattam megbeszélést. 

2018. augusztus 25. Mogyorós-hegyi búcsú című rendezvényen vettem részt. 

2018. augusztus 27. Fogadóórát tartottam. 

2018. augusztus 29. Hutter Sándorral, a Balavíz Kft képviselőjével folytattam 
megbeszélést. 

2018. augusztus 29. Az Ady Endre utca 24. számú ingatlannál tartottam 
helyszíni bejárást. 

2018. augusztus 30. Kranabeth Jánossal folytattam megbeszélést. 

2018. augusztus 30. Beke Mónikával az Arany János utca 2. szám alatti 
társasház ügyében folytattam megbeszélést. 

2018. szeptember 1. XLVII. CONSTRUCT Balaton Kupa Nemzetközi Egyéni és 
Csapat Sakkverseny ünnepélyes megnyitóján vettem részt 
a Csermák József Rendezvénycsarnokban. 

2018. szeptember 1. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
Tapolcai Szervezete, a Tapolca és Környéke Bányászati 
Hagyományápoló Egyesület, a Bakonyi Bauxit 
Szakszervezeti Tanács és Nyirád Önkormányzata által 
szervezett bányásznapi ünnepségen vettem részt 
Tapolcán és Nyirádon. 

2018. szeptember 3. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola 
Székhelyintézmény tanévnyitó ünnepségén vettem részt.  

2018. szeptember 3. Szakács Péter plébánossal folytattam megbeszélést a 
Mogyórós-hegyi kápolna tetőfelújítása és urnafal építés 
ügyében. 
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2018. szeptember 3. A nyári úszásoktatáson résztvevő gyerekek 
bizonyítványosztó ünnepségén vettem részt a Városi 
Strandon. 

2018. szeptember 5. Puskás Ákossal és Kranabeth Marcellel folytattam 
megbeszélést. 

2018. szeptember 5. Szabó Lajos Konráddal, a Balatonfüredi Tankerületi 
Központ igazgatójával folytattam megbeszélést. 

2018. szeptember 5. Szabóné Takács Mária védőnővel folytattam 
megbeszélést. 

2018. szeptember 6. Grebelnyikov Alexandroviccsal folytattam megbeszélést 
befektetési lehetőségekkel kapcsolatban. 

2018. szeptember 7. Az elsősegélynyújtás világnapja alkalmából Szalai László 
mentőállomás vezető és kollégái által tartott előadáson 
vettem részt a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatalban. 

2018. szeptember 9. A Badacsonyi Szüreti Felvonulás című rendezvényen 
vettem részt. 

2018. szeptember 9. Vasutas Életfa újra avató ünnepségén vettem részt a 
tapolcai vasútállomáson.  

2018. szeptember 9. A Badacsonyban történt tragédiát követő  
megemlékezésen vettem részt. 

2018. szeptember 10. Juhász Kingával folytattam megbeszélést. 

2018. szeptember 10. Borosné Eitner Kingával folytattam tárgyalást. 

2018. szeptember 10. A kelet-berlini IPA delegációját fogadtam a Tapolcai 
Közös Önkormányzati Hivatalban. 

2018. szeptember 11. Az Experidance Production képviselőjével folytattam 
tárgyalást Budapesten. 

2018. szeptember 12. Blaskó Jánossal folytattam megbeszélést. 

2018. szeptember 12. Németh Attilával a rendőrségi kamerarendszer hálózattal 
kapcsolatban folytattam megbeszélést. 

2018. szeptember 13. Szabó Csabával, a Tördemic Néptáncegyüttes vezetőjével 
folytattam megbeszélést. 
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Lévai József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
    
2018. június 20-22. A Szent Anna katolikus óvoda ballagási ünnepségén 

vettem részt Aknaszlatinán. 

2018. június 26. Sivó Ildikóval, az ÉNYKK Zrt képviselőjével folytattam 
megbeszélést. 

2018. június 30. A nagy szenvedély című kiállítás megnyitóján vettem 
részt a Látványtárban. 

2018. július 1. Holokauszt megemlékezésen vettem részt.  

2018. július 2. Szauer Istvánnal folytattam megbeszélést. 

2018. július 2. Fogadóórát tartottam. 

2018. július 2. Dancs Zoltánnal folytattam megbeszélést okos város 
projekttel kapcsolatban. 

2018. július 3. A Hock Kft képviselőjével folytattam megbeszélést. 

2018. július 4. Kopcsándi Ferenccel, a Gallisz Ingatlanhasznosítási és 
Gazdasági Tanácsadó Kft képviselőjével folytattam 
tárgyalást befektetési helyszínekkel kapcsolatban.  

2018. augusztus 2. Roma Holokauszt megemlékezésen vettem részt. 

2018. augusztus 6. Fogadóórát tartottam. 

2018. augusztus 23. Intézményvezetői értekezleten vettem részt a Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézményében.  

2018. augusztus 29.  Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Intézményi 
Tanácsa ülésén vettem részt.  

2018. szeptember 3. Fogadóórát tartottam. 

2018. szeptember 6. Grebelnyikov Alexandroviccsal folytattam megbeszélést 
befektetési lehetőségekkel kapcsolatban. 

2018. szeptember 6. Közösen Tapolcáért Helyi Közösség Felhívás Előkészítő 
Munkacsoport ülésén vettem részt. 

2018. szeptember 6. Mikó Fruzsinának adtam interjút. 

2018. szeptember 10. A kelet-berlini IPA delegációját fogadtam a Tapolcai 
Közös Önkormányzati Hivatalban.  
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Kozma Henrik alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
    
2018. június 13. A Dobó lakótelepen és Tapolca-Diszelben tartottam 

helyszíni bejárást.  

2018. június 13. Kisteherautó önkormányzat részére történő 
megvásárlásával kapcsolatos egyeztetésen vettem részt 
Sümegen. 

2018. június 14. Kovács Melindával, a Tapolcai Városi Televízió 
főszerkesztőjével folytattam megbeszélést. 

2018. június 19. Képviselő-testületi ülésen vettem részt. 

2018. június 27. Közbeszerzés keretében megvásárolható gépekkel 
kapcsolatos egyeztetésen vettem részt. 

2018. június 29. Köztisztviselői nap programján vettem rész. 

2018. július 2. A karbantartók munkájához szükséges kisteherautó 
megvásárlásával kapcsolatos megbeszélésen vettem részt. 

2018. július 4. Semmelweis Nap alkalmából tartott ünnepségen vettem 
részt. 

2018. július 5. Kerékpárút pályázattal kapcsolatos megbeszélésen voltam 
jelen. 

2018. július 5. A városüzemeltetéssel és parkfenntartással kapcsolatos 
megbeszélésen voltam jelen.  

2018. július 6. Közbeszerzés keretében megvalósítható gépbeszerzéssel 
kapcsolatos megbeszélésen voltam jelen.  

2018. július 12. Közbeszerzés keretében beszerezhető parkfenntartási 
eszközökkel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt.  

2018. július 23. Fogadóórát tartottam. 

2018. július 24. Lakossági panaszt követően bejárást tartottam Halastó 
pusztán.  

2018. július 25. A tapolcai autóbuszpályaudvart és környékét érintő 
közlekedési koncepcióval kapcsolatos megbeszélésen 
voltam jelen.  

2018. július 26. Közbeszerzésre érkező kifogások megtárgyalása. 

2018. július 30. Közbeszerzésre jogorvoslat indításáról megbeszélés. 

2018. augusztus 2. Tapolca déli városrész vihar utáni bejárásán vettem részt. 
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Martinovics utca és a park közötti területet tekintettem 
meg. 

2018. augusztus 3. Hegyi utak és a Hunyadi utca bejárásán vettem részt. 

2018. augusztus 8. Gyermekorvosi rendelő áthelyezésével kapcsolatos 
megbeszélésen vettem részt.  

2018. augusztus 9. A városüzemeltetési és park-karbantartó csoport munkáit 
tekintettem át. 

2018. augusztus 15. Hegyi utak állapotát tekintettem meg. 

2018. augusztus 16. Szent György-hegyen készített utat tekintettem meg.  

2018. augusztus 17. Szent György-hegy, Hajagos-hegy és Csobánc-hegy útjait 
tekintettem meg és egyeztettem a vállalkozóval a 
javítások után. 

2018. augusztus 17. Lakossági panaszt követően helyszíni bejárást tartottam a 
déli városrészben vízelvezetési problémával 
kapcsolatban.  

2018. augusztus 19. A temetkezési rendeletben foglaltakra érkezett panasszal 
kapcsolatos egyeztetésen vettem részt. 

2018. augusztus 20. Városi ünnepségen vettem részt. 

2018. augusztus 22. Útjavítással kapcsolatos egyeztetésen vettem részt. 

2018. augusztus 23. Bacsó Béla utcai járda aszfaltozásáról, kátyúzási munkák 
pontosításáról folytattam megbeszélést. 

2018. augusztus 23. Tapolca-patak duzzasztásának következtében létrejött 
helyzet miatt helyszíni bejárást tartottam. 

2018. augusztus 29. Járdák, utak javításának (kátyúzás) egyeztetésén voltam 
jelen. 

2018. augusztus 30. Közbeszerzési egyeztetésen vettem részt. 

2018. augusztus 30. Martinovics utca és a park közötti járda csapadékcsatorna 
cseréjével kapcsolatos megbeszélésen voltam jelen. 

2018. augusztus 30. Tapolca-Diszelben a DRV Zrt átemelője melletti területen 
tartottam helyszíni bejárást. 

2018. szeptember 2. Batsányi utca végén lévő szennyvíz akna kiömlésének 
elhárításával kapcsolatban intézkedtem.  

2018. szeptember 3. Martinovics utca és a park közötti csatorna 
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nyomvonalának kitűzése történt meg. 

2018. szeptember 4. Nyárfa utca és Táncsics utca közötti kertek csapadék 
elvezetésének megbeszélésén voltam jelen.  

2018. szeptember 4. A Dobó városrész és a Városi Sporttelepre ömlő csapadék 
okozta károk elhárítása, jövőbeni intézkedési, cselekvési 
terv elkészítésével kapcsolatos megbeszélésen voltam 
jelen. 

2018. szeptember 6. Tapolca-patak mellett párhuzamosan fekvő csatorna 
feltárása történt meg. 

 
 
 
A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok 
teljesítéséről a végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták: 
 
 
162/2017. (XI. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény 25. § (7) bekezdése alapján 
engedélyezi a fenntartásában működő Tapolcai Kertvárosi Óvodában az óvodai 
csoportokra megállapított maximális létszámnak a 2018/2019-es nevelési év 
indításánál legfeljebb 20%-al történő átlépését. Az óvodai csoport maximális 
létszámának legfeljebb 20-%-kal történő növekedését az indított csoportok számától 
függetlenül akkor is engedélyezi, ha az a nevelési év során új gyermek átvétele, 
felvétele miatt indokolt. Határidő: 2018.  szeptember 1. Felelős: polgármester 
 

Az óvodai csoportszervezés a határozatnak megfelelően megtörtént.  
 
 
81/2018. (VI. 01.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – 
testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi XCX. törvény 67. § (7) bekezdése 
alapján a Tapolcai Kertvárosi Óvoda jelenlegi intézményvezetőjét, Horváth Zoltánnét 
pályázati eljárás mellőzésével bízza meg az intézmény magasabb vezetői 
feladatainak ellátásával. 
Magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 
A megbízás kezdő napja: 2018. augusztus 1. napja 
A megbízás megszűnésének időpontja: 2023. július 31. 
Munkahely/székhely: Tapolcai Kertvárosi Óvoda, 8300 Tapolca, Darányi u. 4. 
Bérezés: Közalkalmazotti besorolás szerinti bér 
Vezetői pótlék: az illetményalap 40 %-a 
Felkéri a jegyzőt a Magyar Államkincstárnál történő bejelentési kötelezettséggel 
kapcsolatos ügyintézésre. Határidő: 2018. július 1. Felelős: jegyző 
 
Az óvodavezető megbízása megtörtént, a törzskönyvi nyilvántartásban átvezetésre 

került. 
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93/2018. (VI. 20.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság lakosságszám-arányos - 684,- 
Ft/fő/év – támogatását, 2018. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal, elfogadja. 
A 2018. évre számított többletforrás, 4.438.344,- Ft, azaz Négymillió-
négyszázharmincnyolcezer - háromszáznegyvennégy forint biztosítását támogatja, 
melynek forrása a Tapolca város 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 7. 
mellékletének 1. Tartalék, Általános tartalék jogcíme.  
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A támogatási szerződés aláírásra került. A támogatás összegének második fele 2018. 

szeptember 25. napjáig átutalásra kerül a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság 
számára. 

 
 
94/2018. (VI. 20.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány – a Tapolcai Mentőállomás 
eszközállományának bővítése céljára - 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint összegű 
támogatását jóváhagyja. A támogatás forrása a Tapolca város 2018. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2018. 
(II.19.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2. Céltartalék, polgármesteri keret 
jogcíme. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: 
azonnal Felelős: polgármester 
 

A támogatási szerződés aláírása megtörtént. A támogatás elszámolása 
folyamatban van. 

 
 
95/2018. (VI. 20.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Medicopter Alapítvány 100.000,- Ft, azaz Százezer forint összegű 
támogatását – melyet eszközvásárlásra használhat fel – jóváhagyja. A támogatás 
forrása a Tapolca város 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2. 
Céltartalék, polgármesteri keret jogcíme. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A támogatási szerződés aláírása megtörtént. A támogatás elszámolása 
folyamatban van. 

 
 
96/2018. (VI. 20.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány 100.000,- Ft, azaz Százezer 
forint összegű támogatását – melyet udvari játékok vásárlásra használhat fel – 
jóváhagyja. A támogatás forrása a Tapolca város 2018. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 7. mellékletének 2. Céltartalék, polgármesteri keret jogcíme. Felhatalmazza a 
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polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester 
 

A támogatási szerződés aláírása megtörtént. A támogatás elszámolása 
folyamatban van. 

 
 
97/2018. (VI. 20.) 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 földrészlet közút megnevezésű, természetben a 7319 
útszámon található ingatlan használati célra megegyezik a megállapodásban meghatározott 
„településfejlesztés” használati céllal,  
-  A Tapolca 1614/2, helyrajzi számú közút földrészlet közút megnevezésű, természetben a 
73314 útszámon találhatóingatlan használati célja megegyezik a megállapodásban 
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal,  
-  A Tapolca 1614/7, helyrajzi számú földrészlet közterület megnevezésű, természetben a 
73314 útszámon található ingatlan használati célja megegyezik a megállapodásban 
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal,  
-  A Tapolca 2138/12, helyrajzi számú közterület helyi közút megnevezésű, 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: 2018. június 30. Felelős: jegyző 
 

Az ingatlanok hasznosításáról a képviselő-testületi határozat az Eszközkezelő  
részére elküldésre került. 

 
 
98/2018. (VI. 20.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 
tulajdonosaként, alapítói jogkörében eljárva 2018. június 01-jétől kezdődően a 
könyvvizsgálói teendőkkel Gróf Erzsébetet (szül. Tapolca, 1962. január 13. an: Torsa 
Anna, 8319. Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 144. sz. alatti lakost) 5 éves határozott 
időtartamra megbízza. A könyvvizsgáló kamarai száma: 000668 Díjazása: 100.000,-
Ft/hó+ÁFA, mely évente a társaság dolgozóira megállapított éves béremelés 
százalékával megegyezően emelkedik. 
Felkéri a Polgármestert a változással kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: 
azonnal Felelős: polgármester 
 
A könyvvizsgáló továbbfoglalkoztatására vonatkozó intézkedéseket a polgármester 

megtette, a határozati javaslat szerinti időtartamra és bérrel a könyvvizsgáló 
megbízására sor került.  
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119/2018. (VIII. 15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Tapolca, 2936/2. hrsz-ú, 
47361 m2 nagyságú, kivett, beépítetlen terület művelési ágú ingatlant hasznosításra 
kijelöli. Az ingatlan forgalmi értéke értékmeghatározó szakvélemény alapján 
366.000.000 és 512.000.000,- Ft közötti sávban meghatározott érték. A hasznosítás 
módja: adásvétel. Megállapítja, hogy az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Ör.) 22.  § (1) bekezdése alapján az ingatlant csak versenyeztetés 
(pályázat) útján lehet értékesíteni. A pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb 
összegű vételár-ajánlat. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Tapolca, 2936/2. hrsz. 
alatti ingatlan értékesítésére pályázatot írjon ki az Ör. szabályai szerint. Határidő: 
azonnal Felelős: polgármester  
 

A pályázat 2018. augusztus 16. napján kiírásra került az önkormányzati rendelet 
szabályai szerint. 

 
120/2018. (VIII. 15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok 
helyi közösségi közlekedésének támogatására kiírt 2018. évi pályázatán részt kíván 
venni, pályázatát benyújtja. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a pályázat 
elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: 2018. 
augusztus 21. Felelős: polgármester  
 

A pályázat benyújtásra került, a hiánypótlás is megtörtént, várjuk a döntést. 
 

121/2018. (VIII. 15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete nyilatkozik arról, hogy 
a) a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 
31-ig folyamatosan fenntartja, 
b) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és 
eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre 
vonatkozóan – a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi 
beszámolójának a települési önkormányzat által történő elfogadásával összhangban, 
legkésőbb a pályázat benyújtásáig – 18.442.476 Ft, azaz Tizennyolcmillió-
négyszáznegyvenkettőezer-négyszázhetvenhat forint nettó összegű, saját forrásból 
származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá, 
c) a települési önkormányzat – eredménytelenül zárult pályázati eljárás 
lefolytatását követően – újabb pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással 
közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester  
 

A pályázat melléklete volt tárgyi határozat, benyújtásra került. 
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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, 2018. szeptember 13. 
 
 
 
   Dobó Zoltán   
   polgármester 
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