
1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/157-15 /2016.

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. december 16-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 főelőadó  

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Dobó Zoltán polgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2016. november 18. „Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság” című futó 
projektje keretében tettek látogatást városunkban norvég
donorpartnereink, azaz lillehammeri Egyetem, illetve
Lillehammer  Város képviselői, akiket a vonatkozó projekt
keretén belül a fiatalok vállalkozóvá válása pilothoz, valamint
a helyi termékek népszerűsítéséhez szükséges 
 információgyűjtésben segítettem. 

2016. november 18. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség tornájának megnyitóján
vettem részt a Csermák József Rendezvénycsarnokban.

2016. november 18. Márton napi lúdvacsorán vettem részt a Tamási Áron
Művelődési Központban. 

2016. november 19. A Batsányi Táncegyüttes 45 éves jubileumi műsorán vettem 
részt a Batsányi János Művelődési Központban. 

2016. november 19. Kézilabdáért Bál című rendezvényen vettem részt a Kazinczy 
Ferenc Tagintézményben.

2016. november 21. Dr. Odrobina Lászlónál, a Nemzetgazdasági Minisztérium
helyettes államtitkáránál tettem látogatást a tapolcai
szakképzés helyzetével kapcsolatban.

2016. november 22. Bizottsági üléseken vettem részt.

2016. november 22. Dr. Görcsös Mihályné könyvbemutatóján vettem részt a Wass
Albert Könyvtárban.
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2016. november 22. Hangodi László előadásán vettem részt a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 

2016. november 24. Unger Ferencné belső ellenőrrel folytattam megbeszélést. 

2016. november 25. Tapolca Város, Gyulakeszi és Raposka Község Önkormányzata
Képviselő-testülete együttes ülésén, Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete ülésén, lakossági fórumon 
és közmeghallgatáson vettem részt Tapolcán és Tapolca-
Diszelben.

2016. november 26. András napi bormustrán vettem részt Tapolca-Diszelben.

2016. november 27. Adventi várakozás programsorozatot nyitottam meg a Fő 
téren.

2016. november 28. Molnár Csaba Bertalan református és Honthegyi Zsolt
evangélikus lelkésszel folytattam megbeszélést.

2016. november 29. Egészségügyi Dolgozók Nyugdíjas Klubja által szervezett
rendezvényen vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban.

2016. december 1. Szijártó Jánossal, a Tapolcai Média Kft ügyvezetőjével 
folytattam megbeszélést.

2016. december 2. A Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesülete Tapolca
és a Tapolcai Musical Színpad Aranycsapat című integrált 
színházi előadásán voltam jelen. 

2016. december 3. Big Band karácsonyi koncerten vettem részt a Tamási Áron
Művelődési Központban. 

2016. december 3. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János
Tagintézménye szülői munkaközössége által szervezett bálon 
vettem részt a Hotel Pelionban.

2016. december 4. Labdarúgó tornán és az azt követő ebéden vettem részt a 
Csermák József Rendezvénycsarnokban.

2016. december 5. Kasza Tamással folytattam megbeszélést.

2016. december 5. Fogadóórát tartottam.

2016. december 6. Dr. Vadlek Krisztinát, a Tapolcai Járási Hivatal vezetőjét 
fogadtam.

2016. december 6. Horváthné Somogyi Ildikóval, a Veszprém Megyei ÉFOÉSZ
Közhasznú Egyesülete elnökével folytattam megbeszélést.

2016. december 6. Mondli Ildikót, a Plast-Text 2002 Kft képviselőjét és Magvas 
Zoltánt, a Hajléktalan Szálló vezetőjét fogadtam adomány 
ajándékok Hajléktalan Szálló lakói részére történő átadása 
ügyében.
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Lévai József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2016. november 14. Dolina Kft képviselőjével folytattam megbeszélést a hőközpont 
korszerűsítése tárgyában.  

2016. november 18. Márton napi lúdvacsorán vettem részt a Tamási Áron
Művelődési Központban. 

2016. november 21. Palácska Erzsébettel folytattam megbeszélést naperőműpark 
beruházással kapcsolatban.

2016. november 21. Rompos Lászlónéval folytattam megbeszélést.

2016. november 21. A Veszprémber Zrt képviselőivel folytattam tárgyalást 
Veszprémben.

2016. november 21. Szöllősi Józseffel, az Északnyugat-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt Veszprémi Szolgáltató Központ igazgatójával
folytattam tárgyalást.

2016. november 21. Fogadóórát tartottam.

2016. november 21. Mátray Györggyel, a Tapolcai Repülő Egyesület elnökével 
folytattam tárgyalást.

2016. november 22. Bizottsági üléseken vettem részt.

2016. november 22. Kiss Zsolttal, az MB Balaton Kft ügyvezető igazgatójával 
folytattam megbeszélést.

2016. november 24. Gáspár Andrással, a Tapolcai Városgazdálkodási Kft
ügyvezető igazgatójával folytattam tárgyalást a Városi Strand 
üzemeltetésével kapcsolatban.

2016. november 24. Városi Balesetmegelőzési Bizottság értekezletén vettem részt a 
Rendőrkapitányságon.  

2016. november 25. Tapolca Város, Gyulakeszi és Raposka Község Önkormányzata
Képviselő-testülete együttes ülésén, Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete ülésén, lakossági fórumon 
és közmeghallgatáson vettem részt Tapolcán és Tapolca-
Diszelben.

2016. december 1. Szijártó Jánossal, a Tapolcai Média Kft ügyvezetőjével 
folytattam megbeszélést.

2016. december 2. Wagenhoffer Jánossal, a Balatonproperty Kft képviselőjével 
folytattam megbeszélést.

2016. december 2. Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a
Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesület
által Szent Borbála és a 90 éves bauxitbányászat tiszteletére
rendezett szakestélyen vettem részt a Dream Team Étteremben.
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2016. december 5. Békási Gáborral, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatósága képviselőjével folytattam megbeszélést. 

2016. december 6. Tóth Tiborral, az Otthoncentrum Kft képviselőjével folytattam 
megbeszélést.

2016. december 6. Bruckner Attila kertépítésszel folytattam megbeszélést.

2016. december 6. Kasza Tamással folytattam megbeszélést laktanyai ingatlan
értékesítésével kapcsolatban.

2016. december 7. TAO-s pályázatokkal kapcsolatban a Generali Biztosító részéről 
Horváth Tamás régióvezetővel folytattam megbeszélést. 

2016. december 7. Szöllősi Józseffel, az Északnyugat-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt Veszprémi Szolgáltató Központ igazgatójával
folytattam tárgyalást.

Kozma Henrik alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2016. november 16. Szépkorút köszöntöttem.

2016. november 18. Fekete Zoltánnal folytattam megbeszélést.

2016. november 18. Márton napi lúdvacsorán vettem részt a Tamási Áron
Művelődési Központban. 

2016. november 22. Bizottsági üléseken vettem részt.

2016. november 24. Az NHSZ Tapolca Kft Felügyelő Bizottságának ülésén vettem 
részt Budapesten.

2016. november 25. Tapolca Város, Gyulakeszi és Raposka Község Önkormányzata
Képviselő-testülete együttes ülésén, Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete ülésén, lakossági fórumon 
és közmeghallgatáson vettem részt Tapolcán és Tapolca-
Diszelben.

2016. november 29. Kiss Tiborral folytattam tárgyalást.

2016. november 29. Dr. Gelencsér Mihály ügyvéddel folytattam megbeszélést.

2016. november 30. Ádám Csabával folytattam tárgyalást.

2016. december 2. Szent Gyrögy-hegy Hegyközség választmányi ülésén vettem
részt Tapolca-Diszelben.

2016. december 6. Az Új Köztemető helyszíni bejárásán vettem részt. 

2016. december 6. Szijártó Jánossal, a Tapolcai Média Kft ügyvezetőjével 
folytattam helyszíni bejárást a Szent György-hegyen.
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A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről 
a végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták: 

15/2016. (II.19.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete:

 Tapolca és környéke fejlődése, a város ismertsége és elismertsége, látogatottsága 
növelése érdekében egyetért azzal, hogy a 2014-2018 évek közötti uniós programozási
időszak Széchenyi 2020 fejlesztési program „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” 
című, GINOP 7.1.3-2015 kódszámú pályázati felhívására „Gyógyhelyfejlesztés Tapolcán” 
címmel támogatási kérelem kerüljön benyújtásra az elfogadott „Tapolca Gyógyhelyfejlesztési
Stratégia 2016-2025.” című dokumentum Intézkedési Tervében feltüntetett célok elérése 
érdekében.
 Felkéri és felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a fejlesztések
megvalósításához szükséges, legalább 500.000.000-, Ft, azaz Ötszázmillió forint vissza nem
térítendő támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtására, az ezzel kapcsolatos 
intézkedések megtételére.
Sikeres pályázat esetén a pályázatban el nem számolható költségek és a szükséges saját erő 
fedezetére előzetes kötelezettségvállalással a 2016-2018 évek közötti önkormányzati 
költségvetései terhére legfeljebb 100.000.000-, Ft, azaz Százmillió forint összeget biztosít.
 Felkéri az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartásában működő tapolcai Deák 
Jenő Kórház intézményt, hogy konzorcionális partnerként csatlakozzon a benyújtandó 
pályázathoz.
Határidő: 2016. március 15. és folyamatos Felelős:  polgármester, jegyző 

A pályázat 2016. március 17-én benyújtásra került, a jogosultsági feltételeknek
megfelelt, azt döntésre terjesztették fel, a bírálóbizottság döntésére várunk.

16/2016. (II.19.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete:

 Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a pályázat összeállítása során törekedjen
a lehető legmagasabb támogatás elérésére, az önerő optimalizálására. 
 Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a pályázat összeállítása
folyamatában a „Tapolca Gyógyhelyfejlesztési Stratégia 2016-2025.” című dokumentumban 
szereplő tervezői, előkészítői költségbecsléseket kiváltó költségvetések adatait átvezesse. 

Határidő: 2016. március 15. és folyamatos Felelős: polgármester 

A GINOP 7.1.3-2015 azonosítószámú pályázat összeállítása során törekedtünk a
beállított önerő optimalizálására. A „Tapolca Gyógyhelyfejlesztési Stratégia 2016-
2025.” című dokumentum Tapolca Város honlapján elérhető. 

24/2016. (II.19.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dobó 
Zoltán Tapolca Város Polgármestere 2016. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint
jóváhagyja:

Január 4-8 5 nap

Február 8-12. 5 nap

Március 16-18. 3 nap

Április 20-22. 3 nap
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Május 17-20. 4 nap

Június 6-10. 5 nap

Július 11-15. 5 nap

Augusztus 10-12., 17-19. 6 nap

Szeptember 12-14. 3 nap

Október 3-7. 5 nap

November 2-4. 3 nap

December 27-30. 4 nap

ÖSSZESEN: 51 nap

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

A polgármester szabadságainak kiadása lehetőség szerint az ütemezésnek 
megfelelően megtörtént.  

37/2016. (III.25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő - testülete 
egyetért a jelenleg hatályos településrendezési eszközök részterületekre vonatkozó részleges
felülvizsgálatával. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, ill. folyamatos Felelős: polgármester 

A felülvizsgálat megtörtént, a felülvizsgálat eredményeképpen a szükséges
módosítások elkészültek. Az elkészült településrendezési eszközöket értintő 
módosításokat a képviselő-testület a településszerkezeti terv tekintetében 
határozattal, a Helyi Építési Szabályzat tekintetében rendelet-módosítással 2016.
november 25-i testületi ülésén elfogadta, a módosítások hatályba léptek.

41/2016. (III.25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
kerékpáros turisztikai és hivatásforgalom fejlődése elősegítésére 
 fontosnak és szükségesnek tartja a Balatoni bringakörút és Tapolca város közötti
kerékpárút kiépítését a határozat mellékletét képező nyomvonalvázlat alapján; 
 egyetért azzal, hogy Szigliget, Hegymagas, Raposka, Tapolca települések
önkormányzatai kössenek konzorciumi szerződést, és Raposka Önkormányzata 
konzorciumvezetésével a 2014-2020 évek közötti európai uniós programozási időszak 
Széchenyi 2020 fejlesztési programban meghirdetett Veszprém megyei Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretei között megjelent „Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés” című, „TOP-3.1.1.-15” azonosító számú pályázati felhívásra 
az elérhető, legfeljebb 500.000.000,-Ft, azaz Ötszázmillió forint támogatás elnyerésére 
pályázat kerüljön benyújtásra, a dokumentációban előírt tartalommal. Felelős: Tapolca Város 
Polgármestere Határidő: 2016. március 31. és folyamatos 

A pályázat 2016. március 31-én benyújtásra került, a jogosultsági feltételeknek
megfelelt, azt döntésre terjesztették fel, a bírólóbizottság döntésére várunk.

42/2016. (III.25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigliget, Hegymagas, Raposka, Tapolca települések részvételével a Balatoni bringakörút és
Tapolca város közötti kerékpárút kiépítésére irányuló konzorcionális pályázat benyújtásával,
előkészítésével kapcsolatos költségek fedezetére bruttó 723.900,-Ft, azaz 
Hétszázhuszonháromezer-kilencszáz forint összeget biztosít a Tapolcai Városfejlesztési Kft.



7

részére a költségvetés pályázati céltartaléka terhére. Felelős: Tapolca Város Polgármestere 
Határidő: 2016. március 31. és folyamatos 

A jogosultsági feltételeknek megfelelt, 2016. március 31-én benyújtott pályázat
előkészítései költségei a Tapolcai Városfejlesztési Kft részére szerződésszerűen 
átutalásra került.

43/2016. (III.25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a Szigliget, Hegymagas, Raposka, Tapolca
települések részvételével a Balatoni bringakörút és Tapolca város közötti kerékpárút
kiépítésére irányuló konzorcionális pályázat benyújtásával, előkészítésével kapcsolatos, 
szükséges intézkedések megtételére és a „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatási kérelem benyújtására” című dokumentum aláírására. Felelős: Tapolca Város 
Polgármestere Határidő: 2016. március 31. és folyamatos 

A 2016. március 31-én benyújtott, döntésre felterjesztett TOP-3.1.1-15-VE1-2016-
00009 azonosítószámú projekt a vonatkozó konzorciumi együttműködési 
megállapodás aláírását követően került véglegesítésre.

50/2016. (III.25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
alapítványok 2016. évi közművelődési pályázatainak a Humán Bizottság által javasolt 
összegű támogatását az 1. melléklet szerint elfogadja, egyidejűleg az egyéb szervezetek 
részére megállapított támogatási összegekkel a 2. melléklet szerint egyetért.
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.  
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

A támogatási szerződéseket megkötöttük, az elszámolások folyamatosak.

60/2016. (IV.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő - testülete a 
Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” című felhívása keretében megvalósítandó „A Tapolcai 
Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása” című projekt Tapolca Város 
Önkormányzata konzorciumvezetése által történő benyújtásával egyetért, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert, 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: 2016. április 30. és folyamatos Felelős: polgármester 

„A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása” című 
pályázat keretében a vonatkozó Konzorciumi Megállapodás aláírásra került, a
2016. június 30-án benyújtott pályázat a jogosultsági feltételeknek megfelelt, azt
döntésre terjesztették fel.

61/2016. (IV.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a TOP-1.1.1-15 kódszámú „Ipari parkok,
iparterületek fejlesztése” konstrukcióban „A volt honvédségi tapolcai és lesencetomaji
ingatlanok infrastrukturális fejlesztése” című, Lesencetomaj Község Önkormányzata 
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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. A benyújtáshoz szükséges szakértői 
támogatás költségeit legfeljebb bruttó 2.000.000,- Ft, azaz Kétmillió forint összeghatárig
Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés pályázati tartalék terhére biztosítja.
Határidő: 2016. május 31. és folyamatos Felelős: polgármester 

A tapolcai volt honvédségi lesencetomaji és tapolcai területeken található
ingatlanok infrastrukturális fejlesztése című pályázatra vonatkozó Konzorciumi 
Megállapodás aláírásra került, a 2016. május 25-én benyújtott támogatási
kérelmünket döntésre terjesztették elő. 

66/2016. (IV.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint 
a felújítással érintett ingatlan tulajdonosa, a Tapolca Városi Sportegyesület „Tapolca Városi
SE 2015/16. évi TAO” elnevezésű, Tárgyi eszköz beruházások/felújítások tárgyában 
benyújtott pályázatához nyertes pályázat esetén a 30 %-os önrészt, összesen 1.865.691,- Ft,
azaz Egymillió-nyolcszázhatvanötezer-hatszáz-kilencvenegy Forintot a Tapolca város 2016.
évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet Tartalékok, Pályázati tartalékok jogcím terhére biztosítja. Határidő: 
folyamatos Felelős: polgármester 

A támogatási szerződés megkötésre került.

114/2016. (IX.23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ részére 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió 
– ötszázezer forint működési célú támogatást nyújt bérjellegű kiadások biztosítása céljából a 
Tapolca Város 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 1/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet Tartalékok/Általános tartalék előirányzata 
terhére. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

A támogatási szerződés megkötésre került, és a támogatott részére az utalás 
megtörtént.

116/2016. (IX.23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
 a HU11-0012-A1-2013 azonosítószámú, „Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság”
című 851.983,51 EUR elszámolható összköltségű, 809.384 EUR (95%-os) támogatástartalmú 
projekthez szükséges saját erőt 

 2016. évben legfeljebb bruttó 7.746.695.- Ft, azaz Hétmillió-hétszáznegyvenhatezer-
hatszázkilencvenöt forint összeg-ben Tapolca Város 2016. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016 (II.22.) rendelet 6. melléklete,
Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi beruházásai, „Egészséges Tapolca, Egészséges
Gazdaság” című, HU11-0012-A1-2013 kódszámú Norvég Alap pályázata (önerő) bruttó 
5.101.000, - Ft, azaz Ötmillió-százegyezer forint összegű előirányzata, valamint a 7. melléklet, 
Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi tartalékai, 2. Céltartalék, pályázati tartalék
előirányzata terhére bruttó 2.645.695, - Ft, azaz Kétmillió-hatszáznegyvenötezer-
hatszázkilencvenöt forint összegben biztosítja.

 a 2017. évben szükséges, legfeljebb bruttó 6.135.761.-Ft, azaz Hatmillió-
százharmincötezer-hétszázhatvanegy forint ösz-szeg megfizetésére előzetes kötelezettséget 
vállal Tapolca Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére.
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 vállalja, hogy az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti; 
 a HU11-0012-A1-2013 azonosítószámú, „Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság”
című projekthez saját erőt biztosító 146/2013. (IX.20.) számú Képviselő-testületi határozatát 
visszavonja.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét és Jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: polgármester, jegyző 

Jelen határozatban írtaknak megfelelőn a HU11-0012-A1-2013 azonosítószámú 
projekt keretében az önkormányzati önerő összege a vonatkozó évek között 
átcsoportosításra, illetve elkülönítésre került.

118/2016. (IX.23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy vizsgáltassa meg a HU11-0012-A1-2013
azonosítószámú, „Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság” című projekt költségvetésében 
szereplő projektelemek költségei átcsoportosítási lehetőségét, a tervezési és a megvalósítási 
folyamat EUR-HUF átváltási árfolyamkülönbözetéből biztosítható, képezhető forrásokat a 
Városi Piac felújítása megnevezésű projektelem megvalósításához biztosított legfeljebb 
bruttó 25.000.000, - Ft, azaz Huszonötmillió forint kiegészítő saját költségvetési forrás 
csökkentésére, kezdeményezze a projekt Közreműködő Szervezete felé a Támogatási 
Szerződés módosítását. Felkéri Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések 
megtételére. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: polgármester 

A vonatkozó Támogatási Szerződés módosítása előkészítés alatt van.  

124/2016. (IX.23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kinyilvánítja, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.
(IV.11.) kormányrendeletben előírt környezeti értékelés elkészítését nem tartja szükségesnek, 
mert a településrendezési eszközök módosítása meglévő közlekedési létesítmény 
korrekciójára, továbbá olyan gazdasági jellegű építési övezetekre vonatkozik, amelyek 
környezetre gyakorolt hatása a meglévő állapothoz képest nem változik. A környezeti 
vizsgálat elkészítését a kormányrendelet alapján megkeresett, a környezet védeleméért
felelős más államigazgatási szervek sem tartják szükségesnek. Határidő: folyamatos Felelős: 
polgármester

A határozatban foglaltakat a településrendezési eszközökbe beépítettük, és a
településrendezési eszközök módosítását a képviselő-testület elfogadta, a 
módosított településrendezési eszközök hatályba léptek.

125/2016. (IX.23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező terven ábrázolt, a Cellcomp Kft. kezdeményezésére 
készült módosítást elfogadja, azt támogatja. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

A határozatban foglaltakat a településrendezési eszközökbe beépítettük, a
módosított településrendezési eszközök hatályba léptek.

128/2016. (IX.23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a gazdálkodással kapcsolatos 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodást a 
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező 
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költségvetési szerv, valamint a Tapolcai Kertvárosi Óvoda, mint gazdasági szervezettel nem
rendelkező költségvetési szerv között. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 

A megállapodás megkötésre került.

129/2016. (IX.23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a gazdálkodással kapcsolatos 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodást a 
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv, valamint a Wass Albert Könyvtár és Múzeum, mint gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv között. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 

A megállapodás megkötésre került.

130/2016. (IX.23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a gazdálkodással kapcsolatos 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodást a 
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv, valamint a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet, mint gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv között. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 

A megállapodás megkötésre került.

133/2016. (IX.23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy Tapolca Város Önkormányzata közérdekű kötelezettségvállalást 
szervezzen „Ötven év – Ötven fa” megnevezéssel, melynek célja a város belterületi utcáiban,
a parkokban és a közutak melletti fasorok hiányzó fáinak pótlása, valamint a „Barackos”
városrész egyik utcájának a fásítása. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 
közérdekű kötelezettségvállalás szervezésére vonatkozó felhívást (1. számú melléklet) 
elfogadja. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a faültetési program 
megvalósításának szervezési feladatainak lebonyolításával Dr. Varga Lászlót (8300 Tapolca,
Ady Endre u. 16.) bízza meg. Határidő: 2016. november 25. Felelős: polgármester, Dr. Varga 
László bizottsági tag

A faültetésre vonatkozó felhívást 2016. októberében közzétettük, dr. Varga László
folyamatosan egyeztetett a Hivatallal a közérdekű kötelezettségvállalás 
népszerűsítésének szervezéséről, és megkezdte a vállalkozók felkeresését. 

145/2016. (X.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
 egyetért azzal, hogy turisztikai és pályázati stratégiai partnere a Bakony és Balaton
Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 2.,
cégjegyzékszáma: 19-09-513956, adószáma: 23330889-2-19) és Tapolca Város Önkormányzata
között fennálló Szolgáltatási Szerződés módosításra kerüljön.  
A Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. résztulajdonosaként a szervezet által
a „Turisztikai Szervezetek (TDM) fejlesztése” című, GINOP -1.3.4. - 15 kódszámú felhívásra 
benyújtott pályázathoz egyszeri alkalommal bruttó 910.478,- Ft, azaz Kilencszáztízezer-
négyszázhetvennyolc forint önrészt biztosít Tapolca Város 2016. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016 (II.22.) rendelet 7. sz.
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melléklete, Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi tartalékai, 2. Céltartalék, pályázati
tartalék terhére.
 felkéri és felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét Szolgáltatási Szerződés 
előterjesztés melléklete szerinti 2. sz. módosítása aláírására. 
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

A vonatkozó szolgáltatási szerződés módosítás aláírásra került. A GINOP-1.3.4-15 
kódszámú benyújtott pályázathoz szükséges, Tapolca Város Önkormányzatát
érintő önrész rendelkezésre áll.  

151/2016. (X.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában és az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, 
Markó u. 22.) kezelésében lévő Tapolca, 1967/2 hrsz.-ú 3757 m2 nagyságú, kivett
mentőállomás megnevezésű ingatlan (volt OMSZ Tapolcai Mentőállomás, Tapolca, Ipar u.) 
Tapolca Város Önkormányzata tulajdonába való ingyenes átadását kötelező önkormányzati 
feladat (városüzemeltetési telephely létesítése) ellátására. Felkéri a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: 2016. november 30. ill. folyamatos Felelős: 
polgármester

A határozatban foglaltaknak megfelelően kérelmekkel fordultunk a Földrészlet 
Tulajdonosa képviselőjéhez, az MNV Zrt-hez, valamint az Országos 
Mentőszolgálathoz, válasz azonban még nem érkezett.  

153/2016. (X.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
köznevelési intézmények működtetői feladatainak átadás-átvétele során az alább 
megnevezett vagyonrészeket, - tekintettel arra, hogy ezen vagyonrészek nem csak az állami
köznevelési feladat ellátását szolgálják - nem kívánja a tankerületi központ
vagyonkezelésébe adni:
Batsányi János Gimnázium és Kollégium (2031 hrsz, Tapolca, Liszt Ferenc u. 12-14.):

 vívóterem

 műfüves pálya 
Batsányi János Gimnázium és Kollégium kollégiumi feladatellátási helye (1989 hrsz. Tapolca,
Alkotmány u, 10.)

 kollégium felső szintje 
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola (2622 hrsz., Tapolca Bárdos Lajos u.1-5.)

 műfüves pálya 
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű 
Tagintézménye (1894 hrsz. Tapolca, Stadion u. 16.):

 az épületben működő, jelenleg a Közétkeztető Kft. által használt konyha, társasházzá 
alakítással
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye (3437/47 hrsz.
Tapolca, Kazinczy tér 4.)

 Közétkeztető Kft. által használt konyha, társasházzá alakítással 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2016. december 15-éig megkötendő 
vagyonkezelési szerződéseket a fentiek figyelembe vételével készítsék elő. 
Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: polgármester, jegyző 

A szerződések előkészítése folyamatban van, az egyeztetések megtörténtek. 
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160/2016. (XI.25.) Kt. határozatával A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző 

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
megtörtént és beépítésre került Tapolca Város költségvetési rendeletébe.

161/2016. (XI.25.) Kt. határozatával A Képviselő-testület a Tapolcai Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, és ezzel
együtt az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást az előterjesztés mellékletei szerint 
elfogadja. Határidő:  azonnal Felelős: polgármester 

Az egységes szerkezetű társulási megállapodás a Magyar Államkincstár 
törzskönyvi nyilvántartása részére megküldésre került.

165/2016. (XI.25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés 1. mellékletében szereplő 1.919.409 forint összegű behajthatatlan követelésről 
lemond. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

A behajthatatlan követelések számviteli elszámolása 2016. december 31-i
fordulónappal kerül elszámolásra.

168/2016. (XI.25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában 
biztosított véleményezési joga alapján Stolár Mihály Ferenc intézményvezetőt alkalmasnak 
tartja a szakszerű és jogszerű intézményi működés biztosítására, a szakmai munka tovább 
fejlesztésére, ezért intézményvezetői megbízását támogatja. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester

A képviselő-testületi határozat a Veszprémi Tankerület részére megküldésre került. 

169/2016. (XI.25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 172/2005. (VI.17.) Kt. határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv jelen
határozat 1. melléklete szerinti módosítását.
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy  

a) a módosított településrendezési eszközöket (módosító határozatot és rendeletet,
valamint azok mellékleteit) - az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt - küldje meg az 
illetékes Állami Főépítész részére és az eljárásban résztvevő összes államigazgatási szervnek. 

b) gondoskodjon a településrendezési eszközök nyilvánosságáról, az önkormányzat
honlapján való közzétételéről, valamint az egyes ingatlanokkal kapcsolatos 
településrendezési követelményekről adandó tájékoztatásról. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

A településrendezési eszközök módosítását a képviselő-testület a határozattal 
elfogadta, a településrendezési eszközök hatályba léptek.

174/2016. (XI.25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési- és tisztítási Megvalósítási Program keretei között, a
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tapolcai Szennyvíztelep fejlesztése megvalósítása érdekében továbbra is együttműködik a 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. Tapolca 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
módosított Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására, egyben arra is, hogy a 
projekttel kapcsolatos bármely releváns dokumentumot a későbbiek folyamán önállóan 
elfogadja, aláírja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

A vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosításra került.

177/2016. (XI.25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés 2. melléklete szerinti, a Tapolca, 6. számú háziorvosi körzetet érintő, 
Monostorapáti és Hegyesd községek közigazgatási területére is kiterjedő háziorvosi körzet 
székhelyéről szóló megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a 
2. melléklet szerinti megállapodás aláírására. Határidő: 2016. november 30. Felelős: 
polgármester

A 2. számú melléklet szerinti megállapodás aláírása határidőben megtörtént.

178/2016. (XI.25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés 3. melléklete szerinti, Sáska község közigazgatási területére is kiterjedő 
fogorvosi körzet székhelyéről szóló megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza Tapolca Város 
Polgármesterét a 3. melléklet szerinti megállapodás aláírására. Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: polgármester 

A 3. számú melléklet szerinti megállapodás aláírása határidőben megtörtént.

179/2016. (XI.25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Diszeli Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvénynek való megfeleltetés céljából és a kuratórium létszámának változása miatt az
előterjesztés 1. sz. melléklete szerint módosítja, és az egységes szerkezetű alapító okiratot 
jóváhagyja. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy néhai 
Meiszterics János kuratóriumi tagsága megszűnt. Felhatalmazza a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket megtegye. 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 

A bejegyzés iránti kérelem 2017. januárjában kerül megküldésre a Veszprémi
Törvényszék felé.

180/2016. (XI.25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Glázer Sándor Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvénynek való megfeleltetés céljából az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint 
módosítja, és az egységes szerkezetű alapító okiratot jóváhagyja. Felhatalmazza a Tapolcai 
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket 
megtegye. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 

A bejegyzés iránti kérelem 2017. januárjában kerül megküldésre a Veszprémi
Törvényszék felé.
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181/2016. (XI.25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a dr. 
Ládics Ottó Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvénynek való megfeleltetés céljából az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint 
módosítja, és az egységes szerkezetű alapító okiratot jóváhagyja. Felhatalmazza a Tapolcai 
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket 
megtegye. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 

A bejegyzés iránti kérelem 2017. januárjában kerül megküldésre a Veszprémi
Törvényszék felé.

182/2016. (XI.25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a dr. 
Papp Pál Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvénynek való megfeleltetés céljából az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint 
módosítja, és az egységes szerkezetű alapító okiratot jóváhagyja. Felhatalmazza a Tapolcai 
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket 
megtegye. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 

A bejegyzés iránti kérelem 2017. januárjában kerül megküldésre a Veszprémi
Törvényszék felé.

187/2016. (XI.25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
szóló 13/2008. (VI. 02.) önkormányzati rendelettel szemben érkezett VEB/005/2936/2016
számú törvényességi felhívást tudomásul veszi és a szükséges intézkedéseket megteszi.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

A Veszprém Megyei Kormányhivatalt a törvényességi felhívás elfogadásáról
értesítettük.

190/2016. (XI.25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal által összeállított, Tapolca város közigazgatási területére
vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárokkal egyetért.  
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Tapolca városban 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek 
létszáma intézményi/ tagintézményi bontásban:

 Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola: 0 fő 

 Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola: 8 fő 

 Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye: 3 fő 

 Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar - Angol Két Tanítási
Nyelvű Tagintézménye: 1 fő 

 Szász Márton Általános Iskola: 5 fő, 
összesen 17 fő. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

A képviselő-testületi határozat a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére 
megküldésre került.

191/2016. (XI.25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2017. évi belső ellenőrzési munkatervet az 1. melléklet szerint elfogadja.  
Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 

A belső ellenőrzési terv elkészítése megtörtént.
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193/2016. (XI.25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Arany János 
Tehetséggondozó Programban való részvételre. Támogatja, hogy Földvári Melani (szül.:
Tapolca, 2003. 05. 06. an.: Török Lívia, lakik: 8300 Tapolca, Barackvirág utca 26.) a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének nyolcadik osztályos
tanulója, Tapolca város képviseletében az Arany János Tehetséggondozó Programban részt
vegyen. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy az általa delegált 
tanuló részére, a programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10
hónap időtartamra) havi 5.000 Ft szociális támogatást nyújt, melynek fedezetét 2017-2022-ig 
a település költségvetésében biztosítja. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kötelezi Török Lívia szülőt (lakcím: 8300 Tapolca, Barackvirág utca 26.) arra, hogy első 
alkalommal 2017. szeptember 1-jéig, azt követően minden tanévben, szeptember 10-éig és 
február 10-éig, iskolalátogatási igazolással igazolja, hogy gyermeke, Földvári Melani az
Arany János Tehetséggondozó program résztvevője. Az igazolás bemutatásának 
elmulasztása esetén az önkormányzat a támogatást nem biztosítja. Felkéri a polgármestert,
hogy a tanuló Arany János tehetséggondozó Programba történő jelentkezéséhez készült 
pályázatát és a jelen határozatot, 2016. december 8-áig, a tanuló által első helyen kiválasztott 
középiskola részére küldje meg. Határidő: 2016. december 8. Felelős: polgármester 

A képviselő-testületi határozat a tanuló és a Türr István Gimnázium és Kollégium 
részére továbbításra került.

194/2016. (XI.25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Arany János 
Tehetséggondozó Programban való részvételre. Támogatja, hogy Horváth Laura (szül.:
Tapolca, 2003. 05. 30. an.: Kóczán Anikó Mária, lakik: 8300 Tapolca, Viszló utca 1/A. 4/1.) a
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének nyolcadik
osztályos tanulója, Tapolca város képviseletében az Arany János Tehetséggondozó
Programban részt vegyen. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy 
az általa delegált tanuló részére, a programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre,
tanévenként 10 hónap időtartamra) havi 5.000 Ft szociális támogatást nyújt, melynek 
fedezetét 2017-2022-ig a település költségvetésében biztosítja. Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete kötelezi Kóczán Anikó Mária szülőt (lakcím: 8300 Tapolca, Viszló utca 
1/A 4/1) arra, hogy első alkalommal 2017. szeptember 1-jéig, azt követően minden 
tanévben, szeptember 10-éig és február 10-éig, iskolalátogatási igazolással igazolja, hogy
gyermeke, Horváth Laura az Arany János Tehetséggondozó program résztvevője. Az 
igazolás bemutatásának elmulasztása esetén az önkormányzat a támogatást nem biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János tehetséggondozó Programba történő 
jelentkezéséhez készült pályázatát és a jelen határozatot 2016. december 8-áig a tanuló által
az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. Határidő: 2016. december 8. 
Felelős: polgármester 

A képviselő-testületi határozat a tanuló és a Türr István Gimnázium és Kollégium 
részére továbbításra került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni, és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
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H A T Á R O Z A T I JAVA S L A T

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

Tapolca, 2016. december 9.

Dobó Zoltán
polgármester


