
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8301 Tapolca, Hősök tere 15.    
  
Ügyiratszám: 1/163-8/2016. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 16-án 

(szerda) 10.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 
  
Az ülés helye:   Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme    
 (8300 Tapolca, Hősök tere 15. )   
 
 
Jelen vannak: Dobó Zoltán polgármester 
  Bakos György 
 Buzás Gyula 
 Császár László 
 Koppányi Ferenc 
 Kozma Henrik 
 Lévai József   
 Pass Sándor 
 Sólyom Károly képviselők 
 
Igazoltan maradt távol: 
 Dr. Décsey Sándor 

Marton József   
Vajda Attila  képviselők 

   
Tanácskozási joggal, meghívott vendégek: 

Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, Schönherrné Pokó 
Ildikó Pénzügyi Irodavezető, Parapatics Tamás pályázati referens, Tóth 
János informatikus, Döméné Domonkos Bernadett jegyzőkönyvvezető 

 
dr. Gelencsér Mihály ügyvéd, Mezőssy Zoltán MZ/X Kft. ügyvezető 
igazgatója, ifj. Mezőssy Zoltán Cselle-ház Kft. ügyvezető igazgatója, 
Szencz Lajos SZ-L Bau Kft. ügyvezető igazgatója. 

 
Dobó Zoltán polgármester: Köszönt mindenkit a képviselő-testület mai rendkívüli nyilvános 
ülésén. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fő jelenlétével határozatképes, az ülést 
megnyitja. A meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalását szavazásra bocsátja.  
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza: 

 
29/2016. (III.16.)          KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai rendkívüli 
nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja. 

   
NAPIREND 
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1) A Cselle-ház Kft. üzletrészének megvásárlása 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 

 
N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A 

 
1)  A Cselle-ház Kft. üzletrészének megvásárlása 

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 
javaslatokat egyhangú szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság az I. és II. határozati javaslatot 3 igen 
szavazattal és 1 ellenszavazattal, a III. határozati javaslatot 4 igen szavazattal a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 
 
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 külön-külön szavazásra bocsátja. 

 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza: 

 
30/2016. (III.16.)          KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a 
mellékletben szereplő adásvételi szerződés alapján a Cselle-Ház Kft 
65.684.000 Ft, azaz Hatvanötmillió-hatszáznyolcvannégyezer forint 
értékű üzletrészének megvásárlásához. 
 
Az üzletrész megvásárlásához szükséges 24.684.000 Ft, azaz 
Huszonnégymillió-hatszáznyolcvannégyezer forint további forrást 
biztosítja a Tapolca Város 2016. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 7. melléklete pályázati tartalék előirányzata 
terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az üzletrész adás-vételi szerződésének 
aláírására. 

 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza: 

 
31/2016. (III.16.)          KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékletben 
szereplő Cselle-ház Kft tulajdonát képező belterületi ingatlanok 
tulajdonjogát ajándékozás jogcímén elfogadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására. 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza: 

 
32/2016. (III.16.)          KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Tapolca, Iskola u. 7. szám alatti lakóházas 
ingatlan (tapolcai 2844 hrsz.) tulajdonjogának megvásárlása ügyében 
tárgyalást folytasson azzal, hogy a vételár legfeljebb 30.000.000 Ft 
lehet. 
 
Az ingatlan megvásárlásához szükséges legfeljebb 5.000.000 Ft, azaz 
Ötmillió forint további forrást biztosítja a Tapolca Város 2016. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 1/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete pályázati 
tartalék előirányzata terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására 
azzal a kitétellel, hogy a szerződés hatályosulásának feltétele a sikeres 
gyógyhely pályázat.  

 
 
 
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a 
részvételt, és a rendkívüli nyilvános ülést 10.40 órakor bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

  
 Dobó Zoltán   Ughy Jenőné 
 polgármester  jegyző 
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