
      
1. NAPIREND                 Ügyiratszám:      1/144-7/2020.       
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2020. október 2-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:  
     
2020. július 14. Halápi úton és a Szálloda utcában fakivágás ügyében tartottam 

helyszíni bejárást.  

2020. július 15. Kranabet Marcellel, a Tapolcai Vívóklub képviselőjével 
folytattam megbeszélést. 

2020. július 16. Rédli Károly igazgató úrral és Böröndy Tamás irodavezetővel 
folytattam megbeszélést a Tourinform Iroda további 
működtetésével és pályázati lehetőségekkel kapcsolatban.  

2020. július 18. VEDAC dobóversenyt nyitottam meg a Városi Sporttelepen.  

2020. július 20. NHSZ Csobánc Kft „Gépjárműjavító műhely és vizsgabázis 
kialakítása” című projekt megvalósulásának ünnepélyes 
átadásán vettem részt. 

2020. július 23. Szűcs Ferenccel, a Hit Gyülekezete képviselőjével 
egyeztettem.  

2020. július 23. Mayer Szabolccsal folytattam megbeszélést üzlet nyitással 
kapcsolatban. 

2020. július 24. A „Közösen Tapolcáért Helyi Közösség” CLLD Helyi Bíráló 
Bizottság ülésén vettem részt. 
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2020. július 25. Hoffmann Valentina felépüléséért megrendezett jótékonysági 
autózás programot nyitottam meg.  

2020. július 29. A Tapolcai Hajléktalan Szálló nyílt napján, majd a 
hajléktalanok ügyeivel kapcsolatos lakossági fórumon vettem 
részt. 

2020. július 30. Disztihon Fesztivált nyitottam meg Diszel városrészben. 

2020. augusztus 3. Gyöngysorok című könyvbemutatón vettem részt a Belvárosi 
Közösségi Házban. 

2020. augusztus 8. Búcsúi szentmisén vettem részt a Szent Donát kápolnában. 

2020. augusztus 10. Mayer Szabolccsal folytattam helyszíni bejárást a volt Anker 
üzlethelyiség hasznosításával kapcsolatban. 

2020. augusztus 11. Takács Józseffel folytattam megbeszélést ingatlanvásárlással 
kapcsolatban. 

2020. augusztus 12. Dr. Décsey Sándorral, a Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
intézményvezetőjével egyeztettem a munkavállalók 
közalkalmazotti státusza megszűnésével kapcsolatban. 

2020. augusztus 12. Orbán Tiborral és Podányi Tiborral, az Országos Bányászati és 
Kohászati Egyesület Tapolcai Csoportja képviselőivel 
folytattam megbeszélést bányásznapi koszorúzással 
kapcsolatban. 

2020. augusztus 12. Vitéz Szabolccsal, a Generali Biztosító képviselőjével 
egyeztettem az önkormányzat biztosításai ügyében. 

2020. augusztus 13. Helyszíni bejáráson vettem részt a Balavíz Kft képviselőivel a 
felső Malomtó vízhozamának szabályozásával kapcsolatban.  

2020. augusztus 13. Az EFOP 1.5.2 Humánszolgáltatások fejlesztése Tapolcán és 
környékén című projekt közbeszerzőjével folytattam 
megbeszélést. 

2020. augusztus 14. Ulrike Vollnerrel, az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely 
vezetőjével folytattam megbeszélést felelős állattartással 
kapcsolatban. 

2020. augusztus 14. Dombi Gábort, a Balaton Fejlesztési Tanács képviselőjét 
fogadtam a COVID 19 járvány önkormányzatra gyakorolt 
gazdasági hatásai felmérése ügyében. 

2020. augusztus 15. Tapolcai Repülő Egyesület nyílt napján vettem részt. 

2020. augusztus 15. Plecotus Barlangkutató Csoport nyílt napját nyitottam meg. 

2020. augusztus 15. U8-U10-U12 Korcsoportos Magyar Sakkbajnokság 
ünnepségét nyitottam meg a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 
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2020. augusztus 15. Nagyboldogasszony búcsú rendezvényein vettem részt. 

2020. augusztus 17. Kiss Ferenc közös képviselővel folytattam megbeszélést 
Juhász Gyula utcai társasházak ügyeivel kapcsolatban.  

2020. augusztus 17. Szűcs Ferenccel, a Hit Gyülekezete képviselőjével 
egyeztettem. 

2020. augusztus 19. Kiss Ferenc közös képviselővel folytattam megbeszélést 
Juhász Gyula utcai társasházak ügyeivel kapcsolatban. 

2020. augusztus 19. Fő tér 7-9. számú ingatlan helyszíni bejárásán vettem részt. 

2020. augusztus 20. Az Ifjúsági Fúvószenekar által adott térzenén, ünnepélyes 
zászlófelvonáson, szentmisén és azt követő szeretet 
vendégségen vettem részt. 

2020. augusztus 22. Családi Nap rendezvényein vettem részt. 

2020. augusztus 24. Billege utcában lévő volt varroda épületében folytattam 
helyszíni bejárást.  

2020. augusztus 24. Gyarmati Tamás főépítésszel és Déri Valériával folytattam 
megbeszélést naperőműpark megvalósításával kapcsolatban.  

2020. augusztus 25. Biofuna Kft, Tapolcai Városgazdálkodási Kft, Cselle-Ház Kft 
és Tapolcai Média Kft taggyűlésén vettem részt. 

2020. augusztus 26. Tapolca Kft, Tapolcai Városfejlesztési Kft, Tapolcai Diák- és 
Közétkeztető Kft taggyűlésén vettem részt. 

2020. augusztus 26. Gyarmati Tamás főépítésszel, Hollósi Ernővel és Déri 
Valériával folytattam megbeszélést naperőműpark 
megvalósításával kapcsolatban. 

2020. augusztus 27. Bajner Imrével, a Tapolcai Bárdos Lajos Álalános Iskola 
igazgatójával folytattam megbeszélést. 

2020. augusztus 29. A Balaton Classic Oldtimer verseny résztvevőit köszöntöttem 
a Hotel Pelionnál. 

2020. szeptember 1. Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János 
Tagintézmény tanévnyitó ünnepségén vettem részt. 

2020. szeptember 2. Horváth Zoltánnéval, a Tapolcai Kertvárosi Óvoda 
intézményvezetőjével folytattam megbeszélést munkavállaló 
másik tagintézményben történő feladatvégzésével 
kapcsolatban. 

2020. szeptember 3. A Pécsi Orvostudományi Egyetem részére orvostechnikai 
műszeradomány átadásán vettem részt Pécsen. 

2020. szeptember 4. Albert Csabánéval folytattam megbeszélést önkormányzati 
bérlakás ügyében.  
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2020. szeptember 4. V. Szabó Gergellyel, a Baptista Szeretetszolgálat 
képviselőjével folytattam megbeszélést szociális intézmény 
létrehozásával kapcsolatban. 

2020. szeptember 6. A Tamási Áron Művelődési Központ előtt álló 
Bauxitbányászok rácskompozíció bányász napi koszorúzásán 
vettem részt.  

2020. szeptember 8. A Magyar Közút Zrt képviselőivel a város körforgalmait és a 
Juhász Gyula utca egyik szakaszát tekintettem meg helyszíni 
bejárás keretében. 

2020. szeptember 8. Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc 
Tagintézményében kialakított Tankonyha ünnepélyes átadásán 
vettem részt. 

2020. szeptember 10. Tapolcai Városszépítő Egyesület  közgyűlésén vettem részt.  

2020. szeptember 11. Tóth Kornéllal, a Nagycsaládosok Egyesülete elnökével 
folytattam megbeszélést helyiségbérlet ügyében. 

2020. szeptember 11. Mécs Imrével folytattam megbeszélést naperőműpark 
beruházással kapcsolatban.  

2020. szeptember 12. Sport- és Egészségközpont hivatalos megnyitó ünnepségén 
vettem részt.  

2020. szeptember 14. Ulrike Vollnerrel, az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely 
vezetőjével folytattam megbeszélést felelős állattartással 
kapcsolatban. 

2020. szeptember 15. Végh Tamással, a Tóparti Étterem vezetőjével folytattam 
megbeszélést a Pisztráng Randevú című rendezvény 
megvalósításával kapcsolatban.  

2020. szeptember 17. Nacsa Ferenccel, a Honvéd Bajtársi Egyesület elnökével 
folytattam megbeszélést a Magyar Honvédség delegációjának 
fogadásával kapcsolatban. 

2020. szeptember 18. Közösségi tér kialakításában vettem részt a Fenyves utcában 
társadalmi munka keretében.  

2020. szeptember 22. Az északi laktanya víz- és villanyellátásával kapcsolatos 
egyeztetésen vettem részt. 

2020. szeptember 23. Szollár Gyulával, a Széchenyi István Baptista Technikum, 
Szakképző Iskola és Gimnázium igazgatójával és Rédli 
Károllyal, a Tapolca Kft ügyvezető igazgatójával folytattam 
megbeszélést teremhasználatokkal kapcsolatban.  

2020. szeptember 23. Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület közgyűlésén vettem 
részt a Városi Sporttelepen.  
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Puskás Ákos alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 
2020. július 15. Kranabet Marcellel, a Tapolcai Vívóklub képviselőjével 

folytattam megbeszélést. 

2020. július 16. Rédli Károly igazgató úrral és Böröndy Tamás irodavezetővel 
folytattam megbeszélést a Tourinform Iroda további 
működtetésével és pályázati lehetőségekkel kapcsolatban.  

2020. július 20. NHSZ Csobánc Kft „Gépjárműjavító műhely és vizsgabázis 
kialakítása” című projekt megvalósulásának ünnepélyes 
átadásán vettem részt. 

2020. július 21. Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft 
taggyűlésén vettem részt Veszprémben. 

2020. július 22. Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi és 
Érdekképviseleti Egyesülete küldöttgyűlésén vettem részt. 

2020. július 23. A Veszprém-Balaton 2023 régiós találkozón vettem részt. 

2020. július 24. A „Közösen Tapolcáért Helyi Közösség” CLLD Helyi Bíráló 
Bizottság ülésén vettem részt. 

2020. július 29. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás tanácsülésén vettem részt 
Veszprémben.  

2020. július 29. A Tapolcai Hajléktalan Szálló nyílt napján, majd a 
hajléktalanok ügyeivel kapcsolatos lakossági fórumon vettem 
részt.  

2020. augusztus 13. Helyszíni bejáráson vettem részt a Balavíz Kft képviselőivel a 
felső Malomtó vízhozamának szabályozásával kapcsolatban.  

2020. augusztus 13. Az EFOP 1.5.2 Humánszolgáltatások fejlesztése Tapolcán és 
környékén című projekt közbeszerzőjével folytattam 
megbeszélést. 

2020. augusztus 14. Dombi Gábort, a Balaton Fejlesztési Tanács képviselőjét 
fogadtam a COVID 19 járvány önkormányzatra gyakorolt 
gazdasági hatásai felmérése ügyében. 

2020. augusztus 15. Tapolcai Repülő Egyesület nyílt napján vettem részt. 

2020. augusztus 15. Plecotus Barlangkutató Csoport nyílt napját nyitottam meg. 

2020. augusztus 15. U8-U10-U12  Korcsoportos Magyar Sakkbajnokság megnyitó 
ünnepségen vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban.  

2020. augusztus 19. U8-U10-U12 Korcsoportos Magyar Sakkbajnokság 
eredményhirdetésén vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
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Központban.  

2020. augusztus 20. Az Ifjúsági Fúvószenekar által adott térzenén, majd 
ünnepélyes zászlófelvonáson, szentmisén és azt követő szeretet 
vendégségen vettem részt. 

2020. augusztus 22. Családi Nap rendezvényein vettem részt. 

2020. augusztus 25. Biofuna Kft, Tapolcai Városgazdálkodási Kft, Cselle-Ház Kft 
és Tapolcai Média Kft taggyűlésén vettem részt. 

2020. augusztus 26. Tapolca Kft, Tapolcai Városfejlesztési Kft, Tapolcai Diák- és 
Közétkeztető Kft taggyűlésén vettem részt. 

2020. augusztus 27. Intézmény Tanácsülésen vettem részt a Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskolában. 

2020. szeptember 1. Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János 
Tagintézmény tanévnyitó ünnepségén vettem részt. 

2020. szeptember 3. A Pécsi Orvostudományi Egyetem részére orvostechnikai 
műszeradomány átadásán vettem részt Pécsen. 

2020. szeptember 8. A Magyar Közút Zrt képviselőivel a város körforgalmait és a 
Juhász Gyula utca egyik szakaszát tekintettem meg helyszíni 
bejárás keretében. 

2020. szeptember 8. Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc 
Tagintézményében kialakított Tankonyha ünnepélyes átadásán 
vettem részt. 

2020. szeptember 9. EUCF-ELENA pályázati kerekasztal megbeszélésen vettem 
részt Balatonfüreden. 

2020. szeptember 10. Tapolcai Városszépítő Egyesület  közgyűlésén vettem részt.  

2020. szeptember 12. Sport- és Egészségközpont hivatalos megnyitó ünnepségén 
vettem részt.  

2020. szeptember 14. Rakonczai Gábor előadásán vettem részt a Belvárosi 
Közösségi Házban.  

2020. szeptember 15. A NEA 2021-es pályázatairól szóló tanácsadói napon vettem 
részt a  Batsányi János Művelődési és Oktatási Központban. 

2020. szeptember 16. Könyvbemutatón vettem részt a Wass Albert Könyvtár és 
Múzeumban. 

2020. szeptember 18. A Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 
ünnepélyes átadásán vettem részt.  

2020. szeptember 17. Nacsa Ferenccel, a Honvéd Bajtársi Egyesület elnökével 
folytattam megbeszélést a Magyar Honvédség delegációjának 
fogadásával kapcsolatban. 
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2020. szeptember 22. Az északi laktanya víz- és villanyellátásával kapcsolatos 
egyeztetésen vettem részt. 

 
 
Pass Sándor alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 
2020. július 16. Rédli Károly igazgató úrral és Böröndy Tamás irodavezetővel 

folytattam megbeszélést a Tourinform Iroda további 
működtetésével és pályázati lehetőségekkel kapcsolatban.  

2020. július 20. NHSZ Csobánc Kft „Gépjárműjavító műhely és vizsgabázis 
kialakítása” című projekt megvalósulásának ünnepélyes 
átadásán vettem részt. 

2020. augusztus 8. Búcsúi szentmisén vettem részt a Szent Donát kápolnában. 

2020. augusztus 10. Mayer Szabolccsal folytattam helyszíni bejárást a volt Anker 
üzlethelyiség hasznosításával kapcsolatban. 

2020. augusztus 15. Nagyboldogasszony búcsú rendezvényein vettem részt. 

2020. augusztus 17. Kiss Ferenc közös képviselővel folytattam megbeszélést 
Juhász Gyula utcai társasházak ügyeivel kapcsolatban.  

2020. augusztus 19. Kiss Ferenc közös képviselővel folytattam megbeszélést 
Juhász Gyula utcai társasházak ügyeivel kapcsolatban. 

2020. augusztus 19. Fő tér 7-9. számú ingatlan helyszíni bejárásán vettem részt. 

2020. augusztus 20. Az Ifjúsági Fúvószenekar által adott térzenén, ünnepélyes 
zászlófelvonáson, szentmisén és azt követő szeretet 
vendégségen vettem részt. 

2020. augusztus 22. Családi Nap rendezvényein vettem részt. 

2020. augusztus 25. Biofuna Kft, Tapolcai Városgazdálkodási Kft, Cselle-Ház Kft 
és Tapolcai Média Kft taggyűlésén vettem részt. 

2020. augusztus 26. Tapolca Kft, Tapolcai Városfejlesztési Kft, Tapolcai Diák- és 
Közétkeztető Kft taggyűlésén vettem részt. 

2020. szeptember 3. A Pécsi Orvostudományi Egyetem részére orvostechnikai 
műszeradomány átadásán vettem részt Pécsen. 

2020. szeptember 8. A Magyar Közút Zrt képviselőivel a város körforgalmait és a 
Juhász Gyula utca egyik szakaszát tekintettem meg helyszíni 
bejárás keretében. 

2020. szeptember 17. Nacsa Ferenccel, a Honvéd Bajtársi Egyesület elnökével 
folytattam megbeszélést a Magyar Honvédség delegációjának 
fogadásával kapcsolatban. 

 
 



 8 

 
59/2020. (VI. 29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2020/2021-es. nevelési évtől a  
Tapolcai Kertvárosi Óvodában (székhely) 6 csoport, 
Barackvirág Tagintézményben   5 csoport, 
Szivárvány Tagintézményében   4 csoport, 
Hársfa Tagintézményben    3 csoport, 
összesen, 18 óvodai csoport indítását engedélyezi. Határidő: 2020. szeptember 1. Felelős: 
polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat a Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetője részére 
megküldésre került. 

  
 
60/2020. (VI. 29.) 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 csoportokra megállapított 
maximális létszám a 2020/2021-es nevelési év indításánál legfeljebb 20%-kal átléphető, 
továbbá függetlenül az indított csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során új gyermek 
átvétele, felvétele miatt indokolt. Határidő: 2020. szeptember 1. Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat a Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetője részére 
megküldésre került. 

 
 
66/2020. (VII. 17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
támogatja, hogy pályázat kerüljön benyújtásra az önkormányzati fenntartású Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum intézményi keretei között működő Tapolcai Városi Múzeum 
infrastruktúrája és szolgáltatásai fejlesztésére a „Muzeális intézmények szakmai támogatására 
(Kubinyi Ágoston program)” című pályázati felhívás keretei között. Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete a bruttó 5.000.000 Ft összegű fejlesztéshez sikeres és 
eredményes pályázat esetén 500.000 Ft összegű saját forrást biztosít Tapolca város 2020. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2020. (II.24.) 
önkormányzati rendelet 7. mellékletének I. Tartalékok 2. Céltartalék 2.2 Pályázati tartalék 
jogcím terhére. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:  azonnal Felelős: polgármester  
 

A támogatási kérelem benyújtásra került, melynek bírálata folyamatban van.  
 
67/2020. (VII. 17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
1/1 tulajdonában levő, Tapolca, Fő tér 19. 1. emelet 6. szám alatti, belterület 2821/A/14 
helyrajzi számú 74 nm alapterületű, műemlék besorolású, lakás megnevezésű forgalomképes 
ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel útján történő értékesítés. Az 
ingatlan forgalmi értékét a forgalmi értékbecslés alapul vételével nettó 9.384.000,- Ft 
összegben határozza meg. Megállapítja, hogy az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 22.  § (1) és 
(3) bekezdései alapján az ingatlan hasznosítása során nem szükséges versenyeztetési eljárás 
lefolytatása. Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca, 2821/A/14 helyrajzi számú ingatlan 
hasznosítási lehetőségét tegye közzé az Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos 
módon. Határidő:  azonnal Felelős: polgármester 

 
A pályázat kiírása megtörtént. 
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68/2020. (VII. 17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
1/1 tulajdonában levő, Tapolca, Kazinczy tér 5. fszt. 3. szám alatti belterület 3449/A/99 
helyrajzi számú 59 nm alapterületű üzlethelyiség megnevezésű forgalomképes ingatlant 
hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel útján történő értékesítés. Az ingatlan 
forgalmi értékét a forgalmi értékbecslés alapul vételével nettó 5.358.000,- Ft összegben 
határozza meg. Megállapítja, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás 
szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 22.  § (1) és (3) bekezdései 
alapján az ingatlan hasznosítása során nem szükséges versenyeztetési eljárás lefolytatása. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca, 3449/A/99 helyrajzi számú ingatlan hasznosítási 
lehetőségét tegye közzé az Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon. Határidő: 
azonnal Felelős: polgármester 
 

A pályázat kiírása megtörtént. 
 
 
69/2020. (VII. 17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
1/1 tulajdonában levő, Tapolca, Kinizsi u. 16. szám alatti, belterület 312 helyrajzi számú 331 
nm alapterületű kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű forgalomképes ingatlant 
hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel útján történő értékesítés.  
Az ingatlan forgalmi értékét a forgalmi értékbecslés alapul vételével nettó 3.644.000,- Ft 
összegben határozza meg. Megállapítja, hogy az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 22.  § (1) és 
(3) bekezdései alapján az ingatlan hasznosítása során nem szükséges versenyeztetési eljárás 
lefolytatása. Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca, 312 helyrajzi számú ingatlan 
hasznosítási lehetőségét tegye közzé az Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos 
módon. Határidő: azonnal Felelős:  polgármester 
 

A pályázat kiírása megtörtént. 
 
 
70/2020. (VII. 17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
testülete a svájci Máltai Lovagrend által Tapolca Város Önkormányzata részére jelképes 
összeggel adományozott 2 db mikroszkópot és 1 db kontrasztanyag injektort, összesen 150 
euró értéken köszönettel elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert az adomány fogadásával 
kapcsolatos intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 
 

A képviselő-testületi határozat a Pénzügyi Iroda részére leltárba vétel céljából átadásra 
került. 

 
 

71/2020. (VII. 17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
testülete a svájci Máltai Lovagrend által Tapolca Város Önkormányzata részére átadott – az 
alábbi műszaki paraméterekkel rendelkező - 2 db mikroszkópot és 1 db kontrasztanyag 
injektort, összesen 150 euró értéken, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar 
Szimulációs és Oktatási Központjának (igazgató: dr. Rendeki Szilárd, 7624 Pécs, Szigeti út 
12.) ingyenesen átadja. 
 1 db mikroszkóp 
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Gyáriszám S/N: 411976/Contraves 

Típus/ típusszám: Carl Zeiss OP-MI6 

Db szám: 1 db 

Egyéb műszaki jellemző, 
azonosító, adat: 

Carl Zeiss OPMI 6 sebészeti 
mikroszkóp. Száloptikás 
fényforrás. Állványos. 

1 db mikroszkóp 

Gyáriszám S/N: 89467 

Típus/ típusszám: Carl Zeiss OPMI 
MD/Universal S3B 

Db szám: 1db 

Egyéb műszaki jellemző, 
azonosító, adat: 

Carl Zeiss OPMI MD 
sebészeti mikroszkóp 
állvánnyal. 

1 db kontrasztanyag injektor 

Gyáriszám S/N: CI0210C004 

Típus/ típusszám: Liebel - Flarsheim 

Egyéb műszaki jellemző, 
azonosító, adat: 

A Liebel-Flarsheim Angiomat 
Illumena kontraszt szállító 
rendszer. Előre töltött kontraszt 
fecskendőkkel használható. 
LED kijelzős. 

 
Az eszközök az intézményben graduális és posztgraduális oktatási célokat szolgálnak.  
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ingyenes 
átadással kapcsolatos intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 
 

Az eszközök ingyenes átadása megtörtént. 
 
 
72/2020. (VII. 17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 
2019. évi belső ellenőrzésekről készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A 2019. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentést a képviselő-testület a jogszabályi 
előírások alapján határidőben megtárgyalta és elfogadta. 

 
 
74/2020. (VII. 17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 
fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetői feladatainak 
ellátására Dr. Décsey Sándort bízza meg. 
Munkahely:  Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
  8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1. 
Beosztás:  intézményvezető (magasabb vezető) 
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A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 
A megbízás kezdő időpontja: 2020. szeptember 01. 
A megbízás megszűnésének időpontja: 2025. augusztus 31. 
Illetménye: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti 
besorolási bér. 
Vezetői pótlék: a pótlékalap 225 %-a. 
Felkéri a polgármestert a kinevezéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
Dr. Décsey Sándor a képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint kinevezésre került a 

Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetőjének. 
 
 
75/2020. (VII. 17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 
Tapolca város 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet Működési célú támogatások 
államháztartáson kívülre 6. Városi tömeg- és versenysport támogatása keretösszeg felosztását, 
melynek összege a 40/2020. (IV. 7.) számú Polgármesteri határozat alapján 13.500 eFt, az 
előterjesztés 1. számú melléklete alapján elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződések aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester  
 

A támogatási szerződések aláírásra kerültek. 
 
 
79/2020. (VIII. 27.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata az 1/1 tulajdonában 
levő, Tapolca, 4507/56 helyrajzi számon nyilvántartott, 5928 nm alapterületű, kivett telephely 
és 3 db épület megnevezésű forgalomképes ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás 
módja: adásvétel útján történő értékesítés. Az ingatlan forgalmi értékét a forgalmi 
értékbecslés alapul vételével nettó 11.797.000 Ft összegben határozza meg. Megállapítja, 
hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. 
(IV.29.) önkormányzati rendelet 22.  § (1) és (3) bek. alapján az ingatlan hasznosítása során 
nem szükséges versenyeztetési eljárás lefolytatása. Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca 
4507/56 helyrajzi számú ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az Önkormányzat 
honlapján és a helyben szokásos módon. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

A pályázat kiírása folyamatban van. 
 
 

80/2020. (VIII. 27.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata az 1/1 tulajdonában 
levő, Tapolca, 4507/58 helyrajzi számon nyilvántartott, 2003 nm alapterületű, kivett telephely 
és 1 db épület megnevezésű forgalomképes ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás 
módja: adásvétel útján történő értékesítés. Az ingatlan forgalmi értékét a forgalmi 
értékbecslés alapul vételével nettó 3.328.000 Ft összegben határozza meg. Megállapítja, hogy 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) 
önkormányzati rendelet 22.  § (1) és (3) bek. alapján az ingatlan hasznosítása során nem 
szükséges versenyeztetési eljárás lefolytatása. Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca 
4507/58 helyrajzi számú ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az Önkormányzat 
honlapján és a helyben szokásos módon. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

A pályázat kiírása folyamatban van. 
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81/2020. (VIII. 27.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata az 1/1 tulajdonában 
levő, Tapolca, 4511/22 helyrajzi számon nyilvántartott, 7375 nm alapterületű, kivett telephely 
és 5 db épület megnevezésű forgalomképes ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás 
módja: adásvétel útján történő értékesítés. Az ingatlan forgalmi értékét a forgalmi 
értékbecslés alapul vételével nettó 26.002.000 Ft összegben határozza meg. Megállapítja, 
hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. 
(IV.29.) önkormányzati rendelet 22.  § (1) bek. alapján az ingatlan hasznosítása során 
versenyeztetési eljárás lefolytatása szükséges. Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca 
4511/22 helyrajzi számú ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az Önkormányzat 
honlapján és a helyben szokásos módon. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

A pályázat kiírása folyamatban van.  
 
 
82/2020. (VIII. 27.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata az 1/1 tulajdonában 
levő, Tapolca 4511/23 helyrajzi számon nyilvántartott, 5357 nm alapterületű, kivett telephely 
és 5 db épület megnevezésű forgalomképes ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás 
módja: adásvétel útján történő értékesítés. Az ingatlan forgalmi értékét a forgalmi 
értékbecslés alapul vételével nettó 14.424.000 Ft összegben határozza meg. Megállapítja, 
hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. 
(IV.29.) önkormányzati rendelet 22.  § (1) és (3) bek. alapján az ingatlan hasznosítása során 
nem szükséges versenyeztetési eljárás lefolytatása. Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca 
4511/23 helyrajzi számú ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az Önkormányzat 
honlapján és a helyben szokásos módon. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

A pályázat kiírása folyamatban van. 
 
83/2020. (VIII. 27.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a 
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum vagyonkezelésében álló, 
alábbiakban felsorolt eszközök, kulturális javak ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
Az eszközök a Wass Albert Könyvtár és Múzeum és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
között létrejött „Műtárgy haszonkölcsön szerződés” alapján Tapolcán az 1896 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú sporttelep ”leválasztott” területén a „Tapolcai Haditechnikai 
Parkban” találhatóak. 
 

 Eszköz/műtárgy 
megnevezése 

gyári szám leltári szám 

1. T-34 közepes harckocsi 3380 2007. 141.1 
2. T-55 közepes harckocsi 4370 2007. 136.1 
3. D-944 PSZH  2007. 142.1 
4. 1943 M 57 mm-es 

páncéltörő ágyú 
523 2007. 138.1 

5. 1942 M 76 mm-es 
páncéltörő ágyú 

179 2007. 139.1 

6, 85 mm-es D-44 
hadosztályágyú 

1283 2007. 140.1 
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Az eszközöket az önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott „kulturális szolgáltatás, 
különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet 
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása” érdekében kívánja tulajdonba venni. A kulturális javak (műtárgyak) 
önkormányzati tulajdonba vételével kiemelt cél Tapolca jelentős katonai múltjának 
megőrzése, az eszközök (műtárgyak) érdeklődő emberek számára történő bemutatása, a 
kulturális örökség (kulturális javak) helyi védelme. Tapolca Város Önkormányzata vállalja a 
tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. 
Az eszközök nem állnak védettség alatt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az eszközök ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás alatt az 
MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eszközök ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat a szükséges dokumentumokkal együtt az MNV Zrt részére 
megküldésre került.  

 
 
84/2020. (VIII. 27.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
mint a 21-29434-1-008-00-12 MEKH kóddal rendelkező, DRV_S_205 Tapolca 
szennyvízelvezető és tisztító rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035. 
időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét 
elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2021. évre vonatkozó 
munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli. Amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt 
tételek meghaladják az éves használati díj összegét, akkor a többletforrást Tapolca Város 
Önkormányzata a 2020. év előtti fel nem használt, használati díj terhére biztosítja. Tapolca 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv 
beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban, mint ellátásért felelős 
köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény vonatkozó szabályai szerint.  
A Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett 
módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel. Tapolca 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére, nyilatkozatok aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester  
 
A képviselő-testületi határozat a DRV Zrt. részére megküldésre került a Gördülő Fejlesztési 

Terv benyújtása céljából. 
 
 
85/2020. (VIII. 27.)  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 Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartása és 
az intézmény részére küldje meg. Felkéri a Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
Intézményvezetőjét, hogy az Alapító okirat alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatot, és 
a Használati Szabályzatot, továbbá az intézmény valamennyi dokumentumát vizsgálja felül, 
szükség esetén módosítsa 2020. szeptember 30. napjáig. 
Határidő:  azonnal Felelős: jegyző  
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Az Alapító okirat a Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartása részére megküldésre 

került. 
 
 
87/2020. (VIII. 27.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
támogatja, hogy Tóth Tamás Bálint (szül.: Keszthely, 2006.02. 27. a.n.: Mészáros Ivett, 
lakcím: 8300 Tapolca, Simon István u. 1. 1/2.) az Arany János Tehetséggondozó Programban 
részt vegyen. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a tanulónak, a 
programban való részvétel idejére (2020. szeptember 1 - 2025. június 30-áig, maximum 5 
tanévre, tanévenként 10 hónap időtartamra) havi 5000 Ft szociális támogatást nyújt, melynek 
fedezetét 2020-2025-ig az önkormányzat adott évi költségvetésében a dologi kiadások, 
szociális ellátások terhére biztosítja. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
tájékoztatja Mészáros Ivett édesanyát arról, hogy első alkalommal 2020. szeptember 1-jéig, 
azt követően minden tanévben, szeptember 10-éig és február 10-éig, iskolalátogatási 
igazolással kell igazolni azt, hogy gyermeke, Tóth Tamás Bálint az Arany János 
Tehetséggondozó program résztvevője. Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén az 
önkormányzat a támogatást nem folyósítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: 2020. augusztus 31. Felelős: 
polgármester 
 

A támogatási szerződés megkötése megtörtént. 
 

 
 

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, 2020. szeptember 24. 
 
   Dobó Zoltán   
   polgármester 
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