TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/22-28/2017.
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dr. Németh Mária Anita jegyző, dr. Iker Viktória aljegyző,
jegyzőkönyvvezető, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető,
Bakos Gáborné Városüzemeltetési Csoportvezető, Varga Béláné
közoktatási referens, Kiss Viktória Építéshatósági Irodavezető, Gyarmati
Tamás főépítész, Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési
Irodavezető, Parapatics Tamás Pályázati Csoportvezető,
dr. Vadlek Krisztina Tapolcai Járási Hivatalvezető, Fodorné Csöglei Erika
Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézményének
vezetője, Gáspár András Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezető
igazgatója, Mezőssy Tamás Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.
ügyvezető igazgatója, Szijártó János Tapolcai Média Kft. ügyvezető
igazgatója, Baski Sándor Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány
Kuratóriumának elnöke, Nyakas László Tapolca és Környéke Kistérségi
Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete elnöke, Rédli
Károly Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Sáry Gyula, Németh Károly,
Tapolcai Városi Televízió munkatársai.
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Dobó Zoltán polgármester: Köszönt minden megjelentet, a képviselő-testület tagjait a mai
rendkívüli képviselő-testületi ülésen.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja.
Kozma Henrik alpolgármester és Marton József képviselő előzetesen jelezte távolmaradását,
ezért a Humán Bizottság álláspontjának ismertetésére felkéri dr. Décsey Sándor képviselőt.
A napirendet azzal a módosítással kéri elfogadni, hogy a 3. és 10. napirendi pontot vegyék le a
napirendről, s a „Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása” című napirendi pontot 1.
napirendi pontként tárgyalják. A 3. napirendi pont vonatkozásában még további változások
várhatók, azért egy későbbi időpontban kerül sor tárgyalására. A 10. napirendi ponttal
kapcsolatban az önkormányzat a tegnapi nap folyamán kapott egy e-mail-t Szauer István
tankerületi igazgató úrtól, melyből szeretne felolvasni néhány mondatot:
„Tisztelt Képviselő-testület! Ezúton kérem a tisztelt Képviselő-testületet a Veszprém Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézményét érintő előterjesztés visszavonására.
Indoklás: Az EFOP- 4.1.6-16 konstrukció keretében benyújtandó „A köznevelés támogató
szerepének erősítése” című infrastrukturális pályázat – melynek részeként a fenntartónak az
akadálymentesítésre lehetősége lenne – több feltételhez kötött. Ennek egyik fő tényezője a
korábban benyújtott EFOP-3.1.6-os, ugyanezen kört érintő szakmai projektjének
támogatáskezelő általi pozitív bírálata, melynek értékeléséről a mai napig nem kapott a
Veszprémi Tankerületi Központ információt.”
Tehát arra történik a hivatkozás, hogy a testület azért nem tárgyalja az előterjesztést, mert egy
előzetes elbírálás még nem történt meg. Ennek ellenére továbbra is azt gondolja, hogy amint
lehetőség adódik, a testület tárgyalni fogja ezt a kérdést, hiszen a szakszolgálat tevékenysége
mindenki előtt ismert, hely szűkében vannak, helyet pedig ily módon lehetne biztosítani. A
szakszolgálat irodaházba történő átköltözésével ki lehetne alakítani három vagy négy lakást az
államigazgatásban dolgozó kollégák részére, hisz számtalan ilyen irányú kérés érkezik az
önkormányzathoz.
A napirendi pontok tárgyalását az elhangzott módosításokkal szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza:
104/2017. (VIII. 4.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai rendkívüli
nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a
módosítással fogadja el, hogy
„A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet
módosítása”, és
„A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézménye
telephelyének áthelyezése”
című előterjesztéseket leveszi a napirendről, valamint a
„Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása”
című előterjesztést a 12. napirendi pont helyett 1. napirendi pontként
tárgyalja.
NAPIREND
1) Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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2) Településképi
arculati
kézikönyvvel
kapcsolatos
döntések
meghozatala, valamint a településfejlesztéssel, település rendezéssel,
és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről
szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
3) A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének
rendjéről szóló 13/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása,
elektromos töltőállomás létesítése Tapolcán pályázati támogatással
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
4) A Tapolca, 4426/A/1. helyrajzi szám alatt nyilvántartott belterületi
ingatlan eladása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
5) Gépjármű beszerzése a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásához
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
6) Tapolcai Pisztráng- és borfesztivál támogatása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
7) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú, illetve részesedésű
gazdasági társaságok 2016.évi gazdálkodásáról, valamint a 2017.
évre vonatkozó üzleti tervekről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
8) Ipari terület fejlesztésére konzorcionális pályázat benyújtása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
9) A Veszprém Megyei Önkormányzat konzorciumvezetésével
megvalósuló települési Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv
(SECAP) készítése projekthez való csatlakozás
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
10) Köztéri képzőművészeti alkotások áthelyezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
11) Tájékoztató behajthatatlan követelések törléséről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.

3

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati
aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéshez
kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
105/2017. (VIII. 4.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

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:
Felelős:

azonnal
polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri Németh Károlyt esküjének letételére.
Németh Károly átveszi megbízó levelét, és a Képviselő-testület előtt esküt tesz.
2) Településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatos döntések meghozatala, valamint a
településfejlesztéssel, település rendezéssel, és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetésről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Végre adódik lehetőség a város képének egységesebbé tételére.
Ehhez azonban hosszú út vezet, többek között meg kell alkotni a Települési Arculati
Kézikönyvet.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú szavazati
aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatokat
egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéshez
kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.
Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
106/2017. (VIII. 4.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településképi
arculati kézikönyvét és településképi rendeletét a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészíti.
A településképi arculat kézikönyvét és a településképi rendeletét a
314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 21. §-a és 22. §-a, valamint a
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a
314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 2017. január 1-jétől hatályos
tartalmi követelményei szerint készíti el.
Felkéri a polgármestert, hogy a feladat végrehajtása során a helyi
partnerségi szabályok szerint járjon.
Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a településképi arculat
kézikönyv és a településképi rendelet megalkotásához szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

107/2017. (VIII. 4.)

2017. december 31.
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja
szándékát, hogy elvégzi településfejlesztési koncepciójának,
valamint településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát és
módosítását.
A településfejlesztési koncepció, valamint a településfejlesztési
eszközök felülvizsgálata és részleges módosítása a 314/2012. (XI.8.)
Korm.rendelet 32. § (1a) bekezdés teljes eljárási szabályai szerint, az
1-6 mellékletben szereplő tartalmi követelményeknek megfelelően
és a OTÉK alapján készül.
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Felkéri a polgármestert, hogy a helyi partnerségi szabályok szerint
járjon el.
Felhatalmazza továbbá a polgármestert a településfejlesztési
koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálatával és
módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:
17/2017. (VIII. 9.)

2018. december 31.
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
településfejlesztéssel,
településrendezéssel
és
településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
szóló önkormányzati rendeletét elfogadja és 17/2017. (VIII.9.)
számon rendeletei közé iktatja.
3) A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010.
(VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása, elektromos töltőállomás létesítése
Tapolcán pályázati támogatással
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A város elektromos töltőállomás létesítésére nyert 4.951.994,- Ft
pályázati támogatást, melyhez az önkormányzat 2.069.328,- Ft önerőt biztosít. Ezen összegből
két töltőállomás létesítése valósul meg.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú szavazati
aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatokat
egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéshez
kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.
Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
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108/2017. (VIII. 4.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

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 Kettőmillióhatvankilencezer-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:
Felelős:

18/2017. (VIII. 9.)

azonnal
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete A parkolás
szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló
13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló – a
Tapolca város közigazgatási területén a zöld alapszínű rendszámmal
rendekező környezetkímélő gépkocsik ingyenes parkolását biztosító
- rendelet-tervezetet elfogadja és 18/2017. (VIII.9.) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.
4) A Tapolca, 4426/A/1. helyrajzi szám alatt nyilvántartott belterületi ingatlan eladása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztésben szereplő ingatlan Tapolca-Diszelben
található. Ez egy kicsi, 44 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás, melyet értékesíteni szeretne
az önkormányzat, s vevő is van rá. Első körben dönteni kellene az ingatlan értékesítésre történő
kijelöléséről.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot
egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéshez
kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.
Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
109/2017. (VIII. 4.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca
4426/A/1 helyrajzi számú ingatlant adásvétel útján értékesíteni
kívánja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve folyamatos
polgármester

5) Gépjármű beszerzése a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásához
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.
dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye,
javaslata.
Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
110/2017. (VIII. 4.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a háziorvosi
ügyeleti feladatok biztonságos ellátása érdekében 1 615 719 Ft-ot
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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:
Felelős:

azonnal
polgármester

6) A Tapolcai Pisztráng- és borfesztivál támogatása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Rendkívül fontos kulturális és gasztronómiai eseményről van szó
az előterjesztésben. Az önkormányzat a közterületfoglalási díjon keresztül is támogatni kívánja
ennek a rendezvénynek a létrejöttét. Mindenki előtt ismert, hogy ifj. Mezőssy Zoltán és Végh
Tamás rendezi a fesztivált a Tóparton, melyhez az önkormányzat hozzájárul. Két szerződés
születik majd e témában, egy támogatási és egy közterületfoglalási szerződés. A közterület
bérleti díja 4.750.400,- Ft, melyből ők 1.299.000,- Ft-ot fizetnek meg, s a különbözet képezi az
önkormányzati támogatás mértékét.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot
egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye,
javaslata.
Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
111/2017. (VIII. 4.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

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.
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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:
Felelős:

2017. augusztus 31.
polgármester

7) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú, illetve részesedésű gazdasági társaságok
2016.évi gazdálkodásáról, valamint a 2017. évre vonatkozó üzleti tervekről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló Gazdasági Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati
aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye,
javaslata.
dr. Németh Mária Anita jegyző: A Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott egy észrevétel
Császár László képviselő úrtól a Tapolcai Média Kft. tőkéjével kapcsolatban. Ehhez
kapcsolódóan kiosztásra került valamennyi képviselőnek egy kiegészítő határozati javaslat.
Utánajártak az elhangzott képviselői észrevételnek, melynek van alapja. Kéri, ennek
figyelembe vételével szavazzanak a határozati javaslatokról.
Császár László képviselő: Köszöni. Bizottsági ülésen elmondta, hogy a tulajdonosnak
intézkednie kell a tőkepótlás tekintetében. Örül, hogy ide került ez a határozati javaslat, mely
tükrözi a tulajdonos intézkedését. Anomália számára a 2016. évi jelentésben megfogalmazásra
került dolog, miszerint: összességében kijelenthető, hogy a 2016. év a stabilizálódás éve volt a
Média Kft. életében, mind szakmai, mind anyagi szempontból. Szakmai részét nem kívánja
vitatni, de pénzügyi szempontból, amikor egy társaságnál a saját tőke már az előző évben is a
jegyzett tőke alatt volt, és idén is ez a helyzet, ez a megállapítás nehezen elfogadható. Most már
pozitív volt a kft. eredménye, reméli, ez a tendencia tovább folytatódik, s meg tudja őrizni
legalább a jegyzett tőke nagyságát.
Lévai József alpolgármester: Annyi kiegészítést fűzne képviselő társa észrevételéhez, ő úgy
gondolja, a megállapítás, amit a cégvezető a beszámolóban tett a tavalyi év értékelésével
kapcsolatban, helytálló. A helyzetet, ami miatt a kiegészítő határozati javaslatot meg kellett
fogalmazni, ő annak tulajdonítja, hogy tavaly rosszul lett meghatározva a tőkepótlás mértéke.
Császár László képviselő: Tavaly is elmondta, hogy kevés lesz.
Lévai József alpolgármester: Tavaly két műveletet hajtottak végre. Egyrészt leszállításra
került a jegyzett tőke 4.800,- eFt-ról 3.000,- eFt-ra, másrészt tőkepótlás történt 3.000,- eFt
összegig. Ugyanakkor ez a két művelet kioltotta egymást, ennek tudható be a mostani állapot.
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Ha akkor jól lett volna kiszámolva a tőkepótlás mértéke, a gazdálkodás nyereséges lenne, s nem
állt volna elő ez a helyzet.
Az előterjesztéshez további észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – egyhangúan - az
alábbi határozatokat hozza:
112/2017. (VIII. 4.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok 2016. évi
tevékenységéről, valamint a 2017. évi üzleti terveikről szóló
beszámolót megismerte és elfogadja.

113/2017. (VIII. 4.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

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:
Felelős:

azonnal
polgármester

8) Ipari terület fejlesztésére konzorcionális pályázat benyújtása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Lesencetomajjal együtt szeretné a város a laktanyai területeket
fejleszteni. Ezt a célt szolgálja a benyújtandó pályázat.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot
egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye,
javaslata.
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Lévai József alpolgármester: Szeretné tájékoztatni képviselő társait, hogy tegnap az
önkormányzat megkapta azt a hivatalos értesítőt, melyben a konzorciumvezetőt, Lesencetomaj
Község Önkormányzatát értesítették arról, hogy az első körben beadott, jelenleg tárgyalt témájú
pályázat nem nyert. Az elutasítás indokaként a fajlagosan magas beruházási költségeket említi
a levél. Továbbá értesítést ad, amennyiben második körben, egy átdolgozott költségvetéssel
beadásra kerül a pályázat, ami jobban igazodik a megyében elfogadható fajlagos költségekhez,
a pályázat támogatásra méltó lehet.
Dobó Zoltán polgármester: A megfelelő értékek honnan tudhatók?
Lévai József alpolgármester: A levél tartalmazza a jelenleg kiszámolt és az elvárható
értékeket, hektárra visszavetíti a beruházási költségeket. Előző fajlagos költség 100 millió Ft-ra
vetítve 0,875 ha-t fejlesztett volna meg, a megyében az elvárt 1,619 ha, tehát a duplája. Ez úgy
érhető el, mivel csak ipari területek fejleszthetők, s tapolcai területen csak gépház területek
vannak, lesencetomaji területen van ipari besorolású terület, ezek bevonásra kerülnek, a saját
területen csak átmenő közművek kiépítése történne. A költségeket így lehet csökkenteni. A
gerincvezeték kiépülne Tapolcán keresztül.
Sólyom Károly képviselő: S ez Tapolcának miért jó? Mi a haszna ebből?
Lévai József alpolgármester: Az, hogy telken belül lesz a közmű. Jelen pillanatban egy
elektromos közmű bevezetése 1,5 millió Ft.
dr. Décsey Sándor képviselő: A gerincvezetékre, ami a tapolcai területen keresztül
végigmegy, később lesz lehetőség önerőből csatlakozni?
Lévai József alpolgármester: Igen. A pályázat keretében a villamos, ivóvíz és szennyvíz
kiépítéséről van szó.
Sólyom Károly képviselő: Sok az ismeretlen tényező. A projekt megvalósítása esetén, a
meghatározott közműteljesítmény keresztmetszet, teljesen mindegy csatornáról vagy áramról
van-e szó, az a lesencei részt tükrözi. Tehát, ha valaki rá szeretne csatlakozni önerőből az
tapolcai területen keresztülmenő gerincvezetékre, lehet, hogy az nem bírja el. A pályázat pedig
nem enged nagyobbat, csak a hátsó, lesencei részen. Tehát sok mindent tisztázni kell. Ezt csak
felvetette, mint lehetséges probléma.
Lévai József alpolgármester: Jogos az észrevétel, de arra emlékeztet mindenkit, hogy a déli
laktanya közműfejlesztési tervében, ami az előző ciklusban lett megterveztetve, s ebben a
ciklusban lett benyújtva a pályázat, szintén egy viszonylag korlátozott közműfejlesztés lett
tervezve, hisz nem tudható, hogy a jövőben milyen beruházások valósulnak meg. Pl., ha
megvalósult volna a habüveggyár, annak sem lett volna elég az a teljesítmény, ami oda
eredendően tervezve lett. A teljesítménybővítés még mindig könnyebb, mint kiépíteni a teljes
közműhálózatot.
Sólyom Károly képviselő: Egy vízvezeték keresztmetszet lefetetése után azt bővíteni nem
lehet.
Dobó Zoltán polgármester: Azt nem.
Lévai József alpolgármester: De nem a víz szokott lenni a legnagyobb probléma.
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Sólyom Károly képviselő: Csak felvetette az elhangzottakat.
Lévai József alpolgármester: A probléma igaz, ugyanakkor, ha abból indul ki, hogy az eladott
területeken milyen tevékenységek folynak, nekik sincs szükségük kapacitásnövelésre.
Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető: A vízvezeték keresztmetszet
legalább 160-as átmérőjű a tűzivízvezeték miatt, mert így nem kell külön hálózatot kiépíteni, s
a 160-as átmérő biztosíték arra, hogy a vízigényt ki fogja tudni elégíteni, nyilván ehhez a
csatorna is megfelelő keresztmetszetű kell, hogy legyen, legalább 200-as lesz, s az is kielégít
mindent. A villany külön kérdés.
Császár lászló képviselő: A villanynál, ha extra igényű befektető jelentkezik, nagy
valószínűséggel önállóan kell megoldania problémáját. Azzal előre nem lehet tervezni, mert az
olyan mértékű beruházás lenne, mely jelen pillanatban nem megoldható, s a fajlagos
költségekbe sem fér bele. Egy normál kapacitást elbíró hálózatot kell kiépíteni, ami egy normál
ipari üzemnek elegendő.
Az előterjesztéshez további észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
114/2017. (VIII. 4.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

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:
Felelős:

2017. szeptember 22.
polgármester

13

9) A Veszprém Megyei Önkormányzat konzorciumvezetésével megvalósuló települési
Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) készítése projekthez való
csatlakozás
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot
egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye,
javaslata.
Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
115/2017. (VIII. 4.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

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:
Felelős:

azonnal
polgármester

10) Köztéri képzőművészeti alkotások áthelyezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Sokszor és sokat foglalkoztak ezzel a kérdéssel az elmúlt
években. Úgy gondolja, a szobrok áthelyezésével kapcsolatban a lehető legkörültekintőbben
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jártak el, mind az áthelyezést, mind a helyszínkijelölést illetően. A Rácskompozíció a
valamikori bányász székház, ma Tamási Áron Művelődési Központ elé, a Metamorfózis a déli
városrészbe kerül.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság az I. határozati
javaslatot 5 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal elfogadásra javasolja, a II. határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja, a III. határozati javaslatot 5 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság az I. határozati javaslatot 2 igen szavazattal és
2 tartózkodásal nem javasolja elfogadásra, a II. határozati javaslatot 3 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadásra javasolja, a III. határozati javaslatot 3 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye,
javaslata.
Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat külön-külön szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal
és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
116/2017. (VIII. 4.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Marton László
Figurális
Rácskompozíció
című
köztéri
műalkotásának
áthelyezésével egyetért. Az alkotás új helyéül a Magyar
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 2017/L/0187-13.
iktatószámú
szakvéleményében
megfogalmazott
javaslatok
betartásával a Tamási Áron Művelődési Központ előtti közterületet
jelöli meg.
Felhatalmazza a polgármestert a szobor áthelyezésével kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – egyhangúan - az
alábbi határozatot hozza:
117/2017. (VIII. 4.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete R. Kiss Lenke
Metamorfózis című szobrának áthelyezésével egyetért. A szobor új
helyeként a Déli városkapu parkot jelöli meg.
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Felhatalmazza a polgármestert a szobor áthelyezésével kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
118/2017. (VIII. 4.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Marton László
Figurális Rácskompozíció című szobra, továbbá R. Kiss Lenke
Metamorfózis című szobra áthelyezésének költségeit a Tapolca
Város Önkormányzatának költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati
rendelete 7. melléklet Működési célú általános tartalék jogcím
terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
polgármester

11) Tájékoztató behajthatatlan követelések törléséről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló Gazdasági Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye,
javaslata.
Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
119/2017. (VIII. 4.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. mellékletben
bemutatott követelések leírásával egyetért.
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Dobó Zoltán polgármester: Tájékoztatásként elmondja, Tapolca Város Önkormányzata 2016.
július 4-én a „Közösen Tapolcáért, Helyi Közösség” nevű konzorcium vezetőjeként pályázatot
nyújtott be a „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlsztése és helyi
közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című, TOP-7.1.1-16
kódszámú pályázati felhívásra. Örömmel tájékoztatja a jelenlévőket és képviselő-társait, hogy a
pályázat eredményes volt. Az Irányító Hatóság vezetőjének döntése alapján a Helyi Közösségi
Fejlesztési Stratégia megvalósítására 249.976.494,- Ft összegű támogatást nyert el Tapolca
városa 3 éves időtartamra teljesíthető indikátorokkal és feltételekkel a közösségvezérelt
településfejlesztés (CLLD) teljesülésére. Ez tartalmazza a tapolcai vállalkozásokkal,
intézményekkel, civil szervezetekkel létrehozott Helyi Akciócsoport működési költségeit is
37.476.494,- Ft összegben. A támogatási források 51 %-át az épített és szabadtéri közösségi
terek infrastrukturális fejlesztésére, eszközbeszerzésre, míg 49 %-át a kulturális és
hagyományörző programok és rendezvények szervezésére; ifjúsági, szabadidő-,
egészségkultúra-, sport- és közösségfejlesztő, kompetenciafejlesztő-, képző és
szemléletformáló programok megvalósítására lehet és kell fordítani. Köszöni mindenkinek, aki
mindezt lehetővé tette.
Buzás Gyula képviselő: Tájékoztatni szeretné a jelenlévőket, hogy a Gazdasági Bizottság
tárgyalta a tűzoltóság belső ellenőrzéséről szóló napirendi pontot, melyet egyhangúan
elfogadott.
Baski Sándor Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány Kuratóriumának elnöke: A köztéri
alkotások áthelyezésével kapcsolatban szeretne néhány szót szólni. R. Kiss Lenke szobra nem
csupán egyik helyről a másikra történő áthelyezésről szól. Vannak ideológiai szempontok is.
Marton László szobrával kapcsolatban két dolgot kell megemlíteni. Egyik maga a szobor
kérdése, a másik a Fő tér szerepe. A döntéssel gyakorlatilag ez sérül meg. S amíg a Fő tér
visszazárása nem oldódik meg, az ügy nem lesz lezárva a mai döntéssel. Kéri ezt
végiggondolni, ugyanis ez nem jogi kérdés. Magával a szoborral kapcsolatban korábbi
véleményét változatlanul fenntartja. A történelem során a tereket az építészek, a művészek
alkották, alkotják, nem a jogászok.
Dobó Zoltán polgármester: És az élet változásai.
Baski Sándor Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány Kuratóriumának elnöke: Az élet
annyit nem változik, pl. kinek jutna eszébe az Eiffel-tornyot áthelyezni? A szobor
áthelyezésével kapcsolatban, azt hitte a kérdés ma lezárul. Többen voltak a meghívottak között,
de senki nincs itt. Jó lett volna hallani azokat a személyeket, akik valamilyen formában
érintettek a kérdésben, s nem csupán a szakértői véleményre alapozni. Sajnálja, ami Marton
László szobra körül kialakult, olyan indulatokat gerjesztett, ami egy város életében szokatlan.
Marton László szerette ezt a várost, Tapolca szülötte, Európa szerte elismert nagyszerű
szobrász, kéri ennek tiszteletben tartását.
Bakos György képviselő: A közelmúltban felkereste Polgármester Urat, s segítséget kért a
temető lekaszálásában, mert a falunapi mise Diszelben a temetőben van. Ezúton is köszöni, de
sajnos hiányos a munka. A temető közepén egy sávban derékig ér a gaz. Nem tudja, miért
maradt ez ki.
Dobó Zoltán polgármester: Volt kint a temetőben, végignézte, s nem talált problémát. A fő
közlekedési útvonalak rendben vannak, a ravatalozó és környéke szintén. Vannak magánsírok,
melyek elhanyagoltak.
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Bakos György képviselő: A temető egyöntetű vagy nem? Nincs olyan, hogy magánsír és
egyéb, az egészet le kell kaszálni.
Dobó Zoltán polgármester: Akceptálta kérését, egyébként tőle függetlenül Jegyző Asszony is
kint volt, s ugyanezt tapasztalta. Nem érzékelték, hogy gond lenne.
Bakos György képviselő: Sajnálja, hogy nem kapott értesítést, mert ő is részt vett volna a
bejáráson. Középen az a sáv nagyon csúnya, nem érti miért maradt ki.
Szintén jelezte Polgármester Úrnak, hogy kb. három hete a Kultúrház elől elvittek két padot.
Kérdezi, mikor kerülnek vissza?
Dobó Zoltán polgármester: Már visszakerültek.
Bakos György képviselő: Tegnap este még nem voltak ott. Ha így van, köszöni.
Dobó Zoltán polgármester: Egyébként ott is járt háromszor, egyetlen alkalommal sem volt ott
senki. A játszótérrel kapcsolatban is érkezett megkeresés, a homokozó közepén nagy a gaz, ez
azt jelenti, hogy ott senki sem szokott játszani. Ennek ellenére visszavitette a padokat.
Bakos György képviselő: Emlékei szerint kb. két éve néhány utca neve megváltoztatásra
került. Ilyen a Landler Jenő utca is. Szeretné kérni az utcanév tábla cseréjét, mert még mindig a
régi név szerepel a táblán.
Dobó Zoltán polgármester: Rendben, kollégák intézni fogják.
Bakos György képviselő: Jelezte a Hivatal felé, hogy a Látványtár és a kőhíd között kiépített
vizes árkot ki kellene pucolni, de azt a választ kapta, hogy nagyon nehezen oldható meg, nincs
ember stb. A folyóban most alacsony a vízszint, nem dolgozik vissza, ki lehetne pucolni. Ebben
kér segítséget.
Koppányi Ferenc képviselő: A Hivatal hátsó bejáratánál kialakításra került két darab
parkolóhely.
Dobó Zoltán polgármester: Az csak forduló, nem parkolóhely.
Koppányi Ferenc képviselő: Teljesen mindegy. Mindenhogyan szabálytalan, az se nem
forduló, se nem parkoló, hisz vannak bizonyos kötöttségek. A zöld területet megszüntették, a
szegélyt szétverték, s ott áll egy poros, félig lezárt terület. Rendezési tervben sem útként
szerepel, ott lakás van, s a tartózkodásra alkalmas helyiség előtt öt méteren belül nem lehet
parkolni stb., megvannak azok a szabályok, amiket be kellene tartani. Kéri visszaállítani az
eredeti zöld területet.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a részvételt,
és a rendkívüli nyilvános ülést 8.45 órakor bezárja.

K. m. f.
Dobó Zoltán
polgármester

dr. Németh Mária Anita
jegyző
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