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TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

8301 Tapolca, Hősök tere 15. 

 

Ügyiratszám: 1/19‐20/2018. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő  –  testülete  2018.  május  4‐én 

(péntek) 8.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti ülésterme 

    (8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2‐6.) 

 

Jelen vannak: Dobó Zoltán    polgármester 

    Bakos György 

Buzás Gyula 

    Császár László 

    Dr. Décsey Sándor 

    Koppányi Ferenc 

Lévai József 

    Pass Sándor 

    Sólyom Károly   

Vajda Attila    képviselők 

 

Igazoltan maradt távol: 

    Kozma Henrik  alpolgármester 

Marton József  képviselő 

 

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek: 

dr. Németh Mária Anita jegyző, dr. Iker Viktória aljegyző, Schönherrné Pokó 

Ildikó  pénzügyi  irodavezető,  Dénes  Emil  adócsoport‐vezető,  Ilkovics  Elza 

városfejlesztési  és  üzemeltetési  irodavezető,  Bakos  Gáborné 

városüzemeltetési  csoportvezető,  Parapatics  Tamás  pályázati 

csoportvezető,  Kiss  Viktória  építéshatósági  irodavezető,  Molnár  Károly 

általános igazgatási csoportvezető, Gyarmati Tamás főépítész, Varga Béláné 

közművelődési és intézményi referens, Kovács Melinda sajtóreferens, Farkas 

Hajnalka jegyzőkönyvvezető 

 

Hampuk  Beáta  ‐  pályázó,  Steierleinné  Sz.  Katalin,  Bajner  Imre  –  Tapolcai 

Bárdos Lajos Általános Iskola igazgatója, Soós Attila – Vektorbau Invest Kft. 

ügyvezető igazgatója, Cserép János – JÁNHÁZ Kft. ügyvezető igazgatója,  
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Dobó  Zoltán  polgármester:  Köszönti  a  megjelenteket,  Tapolca  város  lakosságát,  a 

Képviselő  –  testület  tagjait,  a  hivatal munkatársait  a mai  képviselő  –  testületi  ülésen. 

Megállapítja, hogy a képviselő – testület 10 fő jelenlétével határozatképes, Kozma Henrik 

alpolgármester és Marton József képviselő jelezték távolmaradásukat, az ülést megnyitja. 

Kéri Dr. Décsey Sándor képviselőt, hogy Marton József távollétében a Humán Bizottság 

véleményét  ismertesse. A meghívóban szereplő napirendi pontokat  tárgyalná a  testület 

azzal  a  módosítással,  hogy  1.  napirendként  „A  Tapolcai  Bárdos  Lajos  Általános  Iskola 

intézményvezetői  pályázatának  véleményezése”  című  előterjesztést,  2.  napirendként  „A 

Gönczy  Pál  Szakközépiskola  és  Szakiskola  tagintézményvezetői  pályázata”  című 

előterjesztést,  3.  napirendként  a  „Döntés  laktanyai  ingatlanok  adásvétel  útján  történő 

értékesítéséről” című előterjesztést tárgyalják, valamint Vegyes ügyek keretébe „A 2018. 

évi lakossági víz‐ és csatornaszolgáltatás‐támogatás igénylése” című előterjesztést felveszi. 

Kéri, hogy aki így el tudja fogadni a mai ülés napirendjét, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 
50/2018. (V. 04.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete mai nyilvános ülésén 

a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással fogadja 

el  és  a  1.  napirendként  „A  Tapolcai  Bárdos  Lajos  Általános  Iskola 

intézményvezetői  pályázatának  véleményezése”  című  előterjesztést,  2. 

napirendként  „A  Gönczy  Pál  Szakközépiskola  és  Szakiskola 

tagintézményvezetői  pályázata”  című  előterjesztést,  3.  napirendként  a 

„Döntés  laktanyai  ingatlanok  adásvétel  útján  történő  értékesítéséről” 

című előterjesztést tárgyalják, valamint Vegyes ügyek keretébe „A 2018. 

évi  lakossági  víz‐  és  csatornaszolgáltatás‐támogatás  igénylése”  című 

előterjesztést felveszi. tárgyalja, hogy  

 

NAPIREND 
 

1) A  Tapolcai  Bárdos  Lajos Általános  Iskola  intézményvezetői 
pályázatának véleményezése 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 

2) A  Gönczy  Pál  Szakközépiskola  és  Szakiskola 
tagintézményvezetői pályázata 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 

3) Döntés  laktanyai  ingatlanok  adásvétel  útján  történő 
értékesítéséről 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
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4) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb 
tárgyalásairól, valamint a Képviselő‐testület lejárt határidejű 
határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 

5) A  2017.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló  rendelet 
megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának 
elfogadása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 

6) Az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyonhasznosítás 
szabályairól  szóló  15/2013.  (IV.  29.)  önkormányzati  rendelet 
aktualizálása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 

7) A  Tapolcai  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2017.  évi 
költségvetésének  végrehajtásáról  szóló  és  a  költségvetési 
maradvány elfogadásáról szóló beszámoló megtárgyalása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 

8) Saját  forrás  biztosítása  a  „Muzeális  intézmények  szakmai 
támogatására  (Kubinyi  Ágoston  program)”  című  pályázati 
kiíráshoz 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 

9) Településrendezési  eszközök  módosítása 
közlekedésfejlesztési projekt megvalósítása érdekében 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 

10) Döntés  az  alapítványok  2018.  évi  közművelődési 
támogatásáról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 

11) A  Tapolcai  Kertvárosi  Óvoda  intézményvezetői 
munkakörének ellátása 2018. augusztus 1‐jétől 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 

12) A  Veszprém  Megyei  Pedagógiai  Szakszolgálat 
intézményvezetői pályázatának véleményezése 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 

13) Tájékoztatás  az  önkormányzati  rendeletek  közzétételére 
vonatkozó  jogszabályi  előírások  megsértése  miatti 
törvényességi felhívásról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
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14) A  2017.  évi  belső  ellenőrzésekről  készült  éves  összefoglaló 
jelentés megtárgyalása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 

15) Beszámoló  a  Tapolcai  Települési  Értéktár  Bizottság  2017. 
második félévi munkájáról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

16)  A  2017.  évi  gyermekvédelmi  és  gyermekjóléti  feladatok 
átfogó értékelése 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 

 

VEGYES ÜGYEK 

1) A  2018.  évi  lakossági  víz‐  és  csatornaszolgáltatás‐támogatás 
igénylése 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK 

 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

1) A  Tapolcai  Bárdos  Lajos  Általános  Iskola  intézményvezetői  pályázatának 
véleményezése 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Köszönti  Bajner  Imre  igazgató  urat.  Kérdezi,  kívánja‐e  a 

pályázatát kiegészíteni? 

 

Bajner  Imre  – Tapolcai Bárdos  Lajos Általános  Iskola  igazgatója: Köszöni, nem  kívánja 

kiegészíteni. Amennyiben kérdés van, arra szívesen válaszol.  

 

Dobó Zoltán polgármester: Kéri Dr. Décsey Sándor képviselőt, hogy a Humán Bizottság 

álláspontját ismertesse. 

 

dr.  Décsey  Sándor  képviselő:  A  Humán  Bizottság  7  igen  szavazattal,  egyhangúlag 

elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

 

Dobó  Zoltán polgármester: Képviselőtársait  kérdezi,  kinek  van  kérdése,  észrevétele  az 

előterjesztéssel kapcsolatban? 

 

 



5 
 

Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán 

polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 
51/2018. (V. 04.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete Bajner Imrét  ‐ a 
magas  színvonalú  szakmai,  pedagógiai,  vezetői  munkája,  a 
logikusan  felépített,  konkrét  és  megvalósítható  célokat 
megfogalmazó pályázata, valamint Tapolca város közéletében való 
aktív közreműködése alapján ‐alkalmasnak tartja a Tapolcai Bárdos 
Lajos  Általános  Iskola  intézményvezetői  feladatainak  ellátására, 
megbízását támogatja. 
 

Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  tájékoztassa  a 

Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatóját. 

 

Határidő:     2018.  május 07. 

Felelős:     polgármester 

 

 

2) A Gönczy Pál Szakközépiskola és Szakiskola tagintézményvezetői pályázata 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Köszönti  Hampuk  Beáta  pályázót.  Kérdezi,  kívánja‐e  a 

pályázatát kiegészíteni? 

 

Hampuk Beáta pályázó: Már többen megkérdezték tőle, miért szeretne Tapolcára  jönni? 

Ez egy személyes vonatkozású motiváció, amit eddig nem gondolt nyilvánosságra hozni, 

de mivel sokan értetlenkednek azon, hogy miért szeretne immár többször is ide pályázni, 

ezért elmondja, hogy rokona él itt, aki sajnos megrendült egészségi állapotában segítségre 

szorul. Mivel bátyja mozgássérült, neki jut a feladat, hogy segítse az útján. Ez azt jelentette, 

hogy péntekenként Tapolcára utazott, vasárnap pedig vissza. Két éve már az a szándéka, 

hogy itt telepedjen le, ezért házat is épít, és az elhatározása állandóságát is szeretné ezzel 

bizonyítani,  illetve  az  eddigi  életútja  tapasztalatát  is,  amit  felhalmozott.  Dolgozott 

tanárként 25 évig egy helyen, aztán rektori hivatalvezetőként dolgozott tovább pedagógiai 

intézetben, ahol éppen a szakiskolákkal és szakképző  intézményekkel foglalkozott, mint 

kiemelt területtel a  lemorzsolódás programján belül. Dolgozott coach‐ként, és ezeket az 

ismereteit  szeretné  felhasználni  egy  olyan  intézményben,  ahol  különleges  gyermekek 

tanulnak.  Különleges  gyermekek,  akik  esetleg  nevelőszülők  segítségével  kapják  a 

lehetőséget az életre, illetve olyan, máshová be nem jutó vagy kerülő gyerekek, akik a kis 

létszámmal a tanárok áldozatos munkájának köszönhetően, illetve a szakképzési centrum 
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vezetőjének támogatását élvezve esélyt kapnak arra, hogy elhelyezkedjenek. Egy második 

esélyt kapnak arra, hogy olyan  ismeretekre tegyenek szert, amivel ők munkához  jutnak. 

Úgy gondolja, hogy  az  elmúlt  évei,  szakmai  életútja  tapasztalatát  szeretné  itt  Tapolca‐

Diszelben  a  Gönczy  iskolában  kamatoztatni,  és  mindent  megtenni  azért,  hogy  a 

centrummal  együttműködve  és  a  város  támogatását  élvezve  az  iskolából  egy  távolra 

mutató és sok gyereknek lehetőséget adó intézmény kerüljön a vezetése alá.  

 

Dobó Zoltán polgármester: Köszöni a kiegészítést. Kéri Dr. Décsey Sándor képviselőt, hogy 

a Humán Bizottság véleményét ismertesse.  

 

Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság 7  igen  szavazattal, egyhangúlag nem 

javasolja a pályázatot elfogadásra, és arra kéri a polgármestert, hogy erről a döntésről 

tájékoztassa a Veszprémi Szakképzési Centrumot.  

 

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, van‐e kérdésük a pályázóhoz? 

 

dr. Németh Mária Anita  jegyző: A Humán Bizottság ülésén a határozati  javaslat utolsó 

mondatát kiegészítették azzal, hogy „erre  tekintettel a pályázatot nem  támogatja”.  Így 

kellene a határozati  javaslatról szavazni. Aki elfogadja a  javaslatot, az nem  támogatja a 

pályázót, aki nem fogadja el, az ezt nem fogadja el.  

 

Dr.  Décsey  Sándor  képviselő:  A  Humán  Bizottság  valóban  kiegészítette  a  határozati 

javaslatot egy fél mondattal, amivel azt kívánták kifejezni, hogy a pályázatot nem csak a 

helyzetelemzés szempontjából nem  tartja megfelelőnek, hanem emiatt nem  is  javasolja 

elfogadásra a bizottság. Azt javasolták, hogy a módosított határozati javaslatról szavazzon 

a képviselő – testület, amiben kimondásra kerül az, hogy nem támogatják a pályázót. 

 

Az előterjesztéshez több kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó 

Zoltán polgármester azon indítványt, mely szerint a képviselő – testület a módosított 

határozati javaslatról szavazzon, szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 6 igen, 2 nem szavazattal és 2 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

 

52/2018. (V. 04.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete azon módosító 

indítványt, mely szerint a képviselő – testület a Humán Bizottság 

ülésén  elhangzott,  kiegészített  határozati  javaslatról  szavazzon, 

elfogadja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő ‐ testülete a határozati javaslatban foglaltakról 
az alábbi szavazati arány alapján – 1 igen szavazat, 2 nem szavazat és 7 tartózkodás, nem 

hozott döntést. 
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3) Döntés a laktanyai ingatlanok adásvétel útján történő értékesítéséről 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Köszönti  Soós  Attila  és  Cserép  János  ügyvezető  igazgató 

urakat. Kérdezi tőlük, kivánnak‐e az előterjesztéshez hozzászólni? 

 

Soós Attila  –  Vektorbau  Invest  Kft.  ügyvezető  igazgatója:  Köszöni  szépen,  a márciusi 

ülésen már mindent elmondtak. 

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Kéri  a  Turisztikai  és  Városfejlesztési,  valamint  a  Gazdasági 

Bizottság elnökét, ismertessék bizottságaik véleményét. 

 

Sólyom Károly  képviselő: A  Turisztikai  és Városfejlesztési Bizottság 6  igen  szavazattal, 

egyhangúlag támogatja mindkét határozati javaslat elfogadását. 

 

Buzás  Gyula  képviselő:  A  Gazdasági  Bizottság  mindkét  határozati  javaslatot  5  igen 

szavazattal támogatja. 

 

Az előterjesztéshez több kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó 

Zoltán polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

53/2018. (V. 04.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a 4511/3/B. és a 

4511/3/C hrsz. alatti önálló építmények és a használati megosztás 

szerint (a térképi ábrázoláson 4511/3/II. és 4511/3/III. megjelölésű) 

az  épületekhez  tartozó,  Tapolca  Város  Önkormányzata 

tulajdonában  álló  belterületi  ingatlanok  értékesítésére  kiírt 

pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja. Megállapítja, hogy az 

ingatlan 4511/3/B és a 4511/3/C. hrsz‐ú ingatlanrészeire – beleértve a 

használati  megosztás  szerint  a  tárgyi  ingatlanokhoz  tartozó 

területet is ‐ egy pályázat érkezett.  

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

54/2018. (V. 04.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testülete  az 

eredményesen  lefolytatott  pályázati  eljárás  eredményeként 

megállapítja,  hogy  a  4511/3/B  és  a  4511/3/C.  hrsz‐ú  ingatlanok, 
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valamint  a  használati  megosztás  szerint  hozzájuk  tartozó 

ingatlanrészek  adásvétel  útján  történő  értékesítésére  a  nyertes 

ajánlat  a  Vektorbau  Invest  Kft.  (ügyvezető:  Soós  Attila)  és  a 

JÁNHÁZ  Kft.  (ügyvezető:  Cserép  János)  által  együttesen 

benyújtott ajánlat.  

 

A  Tapolca,  4511/3/B.  hrsz‐ú  ingatlan  és  a  használati  megosztás 

szerint  az  ahhoz  tartozó  terület  vételárát  27.800.000,‐  Ft,  azaz 

huszonhétmillió‐nyolcszáz  forint  összegben,  a  Tapolca,  4511/3/C. 

hrsz alatti ingatlan és a használati megosztás szerint hozzá tartozó 

terület  vételárát  pedig  7.000.000,‐  Ft,  azaz  hétmillió  forint 

összegben állapítja meg. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok adásvételével, 

a  vonatkozó  szerződések  elkészítésével  kapcsolatos 

intézkedéseket  és  nyilatkozatokat  megtegye,  a  nyertes 

ajánlattevőkkel tárgyalásokat folytasson és az elkészült szerződés‐

tervezeteket a képviselő‐testület elé terjessze. 

 

Határidő:     azonnal, illetve 2018. május 31. 

Felelős:     polgármester 

 

Lévai József alpolgármester elhagyja az üléstermet, a képviselő – testület 9 fővel folytatja a 

munkát. 

 

4)   Beszámoló  a  polgármester  és  az  alpolgármesterek  fontosabb  tárgyalásairól, 

valamint a Képviselő – testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

Dobó  Zoltán  polgármester: Képviselőtársait  kérdezi  van‐e  kérdésük  az  előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

 

Bakos György képviselő: A március 27‐i Mátrai Györggyel, a Repülő Egyesület elnökével 

folytatott tárgyalásról szeretne többet tudni. 

 

Lévai József alpolgármester visszatér az ülésterembe, a képviselő – testület tagjainak száma 

ismét 10 fő. 

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Mátrai  úr  kereste  meg,  két  lebontható  és  újraépíthető 

barakképület  sorsáról beszélgettek. A  reptér mellett  található  két,  nem  jó  helyen  lévő 

barakképületet szeretnék lebontani, és számukra megfelelő helyen újraépítenék, ha ehhez 

ő a város nevében hozzájárulna. Hozzájárult, hiszen a két épület karbantartására a város 

kapacitással  nem  rendelkezik,  reméli,  hogy  ők  tudják  hasznosítani.  A  Tapolcai  Repülő 
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Egyesületnek a város is tagja, részese, úgy gondolja, hogy jó kezekbe került a két épületnek 

a sorsa. 

 

Dr. Décsey Sándor képviselő: A március 28‐i, a Barackos lakópark utcáinak állapotáról az 

ott lakókkal folytatott tárgyalásról szeretne érdeklődni, sikerült‐e előrelépést tenni az utak 

állapotával kapcsolatban? 

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Több  körben  tárgyaltak  már  az  ott  élőkkel,  hiszen  már 

négyszer találkoztak. Egy viszonylag nagy kiterjedésű úthálózatról van szó, majdnem 4 km 

a  teljes  hosszúsága  a Barackos  lakóparkban  az  utaknak.  Ezek  nincsenek  jó  állapotban, 

dolomit zúzalékkal szokta a város javítani azokat, ami sajnos nem sokat ér. A lakók részéről 

felmerült az igény ennek a helyzetnek a megoldására. Áttekintették mind az anyagi, mind 

a  technikai  és  egyéb  lehetőségeket,  és megállapodtak  abban,  hogy  egy  közös  anyagi 

felelősségvállalással  próbálnak  meg  lépni  a  kérdésben.  Először  felajánlották,  hogy 

társadalmi munkában kijavítják az utakat, ha kapnak hozzá megfelelő anyagot. Ezt a város 

rendelkezésükre  is  bocsátotta.  Elkezdték  önszervező  módon  azokat  az  anyagi 

erőforrásokat összegyűjteni, amivel ők be tudnak szállni a város ilyen jellegű fejlesztésébe. 

Közel  kétmillió  forintot  szeretnének  összegyűjteni  és  a  város  is  kb.  ennyit  tudna 

hozzátenni.  A  műszaki  megoldás  részletei  még  kidolgozás  alatt  vannak,  de  közösen 

próbálják megoldani ezt a helyzetet. 

 

Császár  László  képviselő:  A  március  29‐i  V‐Bor  Kft.  képviselőjével,  illetve  a 

naperőműparkkal kapcsolatos tárgyalásokról szeretne érdeklődni. 

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  A  V‐Bor  Kft‐vel  kapcsolatban  arról  tárgyaltak,  hogy  azt  a 

raktárt, amit bérelnek, szeretnék fejleszteni. Az ott tárolt értékes borok tárolása és hűtése 

céljából  épületgépészeti  és  egyéb  megoldások  kellenek,  amit  a  város  nem  tud 

megfinanszírozni. Ezért úgy döntöttek, hogy egy ötéves  időtartam keretében ők majd a 

vonatkozó  rendelet  szerint  a  ráfordítások  egy  részét  lelakják,  és  így  egy  hosszútávú 

partneri  szerződést  tudtak  kötni. A  naperőműparkkal  kapcsolatban  átadja  a  szót  Lévai 

alpolgármesternek, ő tartja a kapcsolatot a beruházókkal. 

 

Lévai József alpolgármester: Tapolcán két cég foglalkozik jelen pillanatban naperőműpark 

létesítésével két különböző területen. Az egyik cég az önkormányzattól bérelt, illetve saját 

tulajdonban lévő területen 14 kiserőmű létrehozásán kezdett el dolgozni. A másik projekt 

a  város  másik  részén  folyik,  ott  15  kiserőmű  létesítése  van  folyamatban.  Mindkét 

folyamatban  érintett  az  önkormányzat,  az  egyikben  azért,  mert  az  önkormányzattól 

bérelik  a  területet,  a  másikban  pedig  azért,  mert  a  termelővezetéket  önkormányzati 

tulajdonban lévő területen kívánják átvezetni. Az egyik már engedélyezési szakaszban van, 

a másik esetben a terület előkészítése folyik, illetve a tervezés történik. Önkormányzattól 

kértek hozzájárulást ahhoz, hogy a  telepítendő naperőműveknek megfelelően a  terület 

kerüljön újraosztásra, mert előírás, hogy minden egyes kiserőmű külön helyrajzi számon 

helyezkedjen el. Ez most van folyamatban, bízik benne, hogy ebben az évben mindkettő 

látható stádiumba fog kerülni. 



10 
 

 

Buzás Gyula képviselő: A városban eléggé elszaporodtak a galambok, ezzel kapcsolatban 

történtek‐e intézkedések? 

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  A  város  oldalán  közzétették  a  már  meglévő  és  közben 

módosított  rendeletet, melyben megtiltotta  a  testület  a  kóbor  állatok  és  a  galambok 

etetését a városban. A mindenre elszánt állatvédők megtámadták  őt és a várost, hogy 

milyen szívtelen ember ő, mert ezeknek a szegény állatoknak nem akarnak enni adni. A 

város és a képviselő – testület példamutatóan az országban  jelen pillanatban négymillió 

forinttal támogatja az állatmenhely működését, ahol a kóbor állatok befogadásra  lelnek. 

Többször járt kint, bárki láthatja, hogy magas szakmai munka folyik ott, jó helyre kerülnek 

a befogadott állatok. Miért nem szeretnék, hogy etesse a lakosság a galambokat és a kóbor 

állatokat?  Mert  a  legtöbb  esetben  nem  feltétlenül  a  kóbor  állatokhoz  kerül  az  az 

ételmaradék,  amit  kihelyeznek.  A  városba  bejárnak  a  vaddisznók,  borzok,  rókák.  A 

galambürülék  a  legfertőzöttebb  dolog,  és  mivel  a  városban  egyre  több  helyen 

légkondicionált épületek vannak, és a  légkondik beszívják a galambürülék porát, ezáltal 

rendkívül  fertőző  betegségek  terjedhetnek.  Ezért  kér  mindenkit,  hogy  megfontoltan 

kezelje a galambok és a kóbor állatok etetését, hiszen közegészségügyi problémáról van 

szó. A kóbor macskákkal kapcsolatban elmondja, hogy legalább 12, olyan fertőző betegség 

van,  ami  a  macska  székletével  és  vizeletével  terjed.  Elsősorban  a  kisgyermekeket 

veszélyeztetik  ezek,  hiszen  amit  napközben  homokozónak  használnak,  azt  éjszaka  a 

macskák  alomnak  és wc‐nek. Az  összes  olyan  homokozó,  amit  nem  tudnak  ponyvával 

takarni, az mind veszélyben van. Arra kér minden felelős macskatartót, hogy gondoskodjon 

az  állat  ivartalanításáról,  illetve  a  meghatározott  időközönként  szükséges 

féregtelenítéséről  és  oltásáról.  Az  etetési  tilalom  másik  oka,  az  egyre  gyakrabban 

megjelenő  városi  patkányok.  Naponta  szembesül  azzal  a  temérdek  mennyiségű 

ételmaradékkal, ami a kukák mellett van elhelyezve, de ezt legritkábban eszik meg az arra 

rászoruló  kutyák  és  cicák.  Az  elmúlt  10  évben  az  Assisi  Szent  Ferenc  Állatmenhelynek 

köszönhetően egyre  csökkent a kóbor kutyák és macskák  száma a városban, viszont a 

patkányoké nőtt. A városra a  csapadékvízhálózat karbantartása és patkánymentesítése 

tartozik,  amit  magas  szakmaiság  mellett  a  megbízott  vállalkozó  megold.  A 

szennyvízcsatornahálózat  patkánymentesítése  viszonyt  hagy  némi  kívánnivalót  maga 

után. Van‐e kérdés ezzel kapcsolatban? 

 

Buzás Gyula képviselő: Jelezték felé is, hogy a keleti városrészben nagyon sok a patkány a 

Juhász Gyula  utca,  Egry  József  utca,  Spar  és  Berzsenyi  utca  környékén.  Ebben  kérnek 

segítséget. 

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Az  a  nagy  élelmiszeráruház  ottlétével  kapcsolatos,  de  a 

lakossági magatartással  is kapcsolatos  lehet. Nagyon fontos  lenne, ha az elmondottakat 

mindenki megfontolná, főleg közegészségügyi szempontból. A képviselő – testület és a 

város az éves négymillió forintos támogatással biztosítja azt, hogy a kóbor állatok ellátásra 

kerüljenek. 
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dr. Németh Mária Anita jegyző: Kiegészítésként elmondja, hogy Buzás Gyula képviselő úr 

már korábban is jelezte a keleti városrész problémáját, ezért Bakos Gáborné csoportvezető 

felvette a kapcsolatot az önkormányzat által megbízott vállalkozóval és kértek extra írtást. 

A DRV Zrt. részére is küldtek levelet, melyben kérték a szennyvízcsatornahálózatban lévő 

patkányírtás megismétlését, mert valóban az tapasztalható, hogy nagyon sok a patkány 

abban a városrészben. 

 

Pass  Sándor  képviselő:  Április  21‐én  volt  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  szakmai 

konferenciája  a  Tamási  Áron  Művelődési  Központban.  Ezzel  kapcsolatban  kérne 

tájékoztatást. 

 

Dobó Zoltán polgármester: Sajnos a kábítószer és a dizájner drogok körüli feszültség nem 

csökkent  a  városban.  Ugyanúgy  jelen  vannak  az  öntudatlan  és  bódult  fiatalok  akár  a 

tóparton, akár a belvárosban függetlenül attól, hogy reggel hat vagy este hat óra van, és 

nagymértékben  borzolja  a  jóérzésű  és  jogkövető  állampolgárok  idegrendszerét  ez  a 

kérdés. Ezért is hozták létre a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot, hogy mind társadalmi, 

mind szociális, mind bűnügyi szempontból megértsék és megoldják ezeket a kérdéseket.  

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak az egyik feladata, hogy a kábítószerekkel foglalkozó 

szakembereket  megfelelő  minőségű,  mennyiségű  és  modern  információval  lássa  el. 

Tapolca testvárvárosa Pozsony, annak Ruzinov kerülete, ami mint egy fővárosi kerület és 

mint  egy  nagy  lélekszámú  városrész  nyilvánvalóan  sokkal  többször,  és  sokkal mélyebb 

mértékben találkozott már ezekkel a kérdésekkel, és a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

egyik  feladata most  az  volt,  hogy  a  Ruzinovban működő  szakembereket,  rendőrségi, 

rehabilitációs,  addigtológiával  foglalkozó  szakembereket  meghívják,  átadják  a 

tapasztalataikat és fordítva. A fórum keretében tettek látogatást ide, egyfajta vélemény‐, 

és  tudáscsere  jött  létre,  és  majd  ők  is  kilátogatnak  hozzájuk,  megnézik  az 

intézményrendszereiket.  Bízik  benne,  hogy  az  így  szerzett  tapasztalatokat  Tapolcán  is 

tudják hatékonyan használni a kábítószer elleni küzdelemben. Magán a konferencián  is 

megdöbbentő  számokat  tudtak meg arról, hogy a kábítószerezők nagy  része multiszer 

használó,  ami  azt  jelenti,  hogy  80  %‐uk  kettő,  három  vagy  többféle  szert  használ.  És 

emellett  dohányoznak  és  isznak  is.  A  kábítószerhasználók  fertőző  betegségekkel 

kapcsolatos statisztikája is megdöbbentő volt, 60‐70 %‐os a hepatitis fertőzöttség. Mindent 

el  kell  követni  annak  érdekében,  hogy  ezeket  a  tendenciákat  minél  alacsonyabbra 

csökkentsék,  ezekhez  kellenek  a  tapasztalatok,  tudások,  amik  nem  biztos,  hogy 

rendelkezésre állnak. Az is kiderült, hogy nem azonos fajta szereket részesítenek előnyben 

a  tapolcai  és  a  ruzinovi  droghasználók,  de  a  prevenció,  a  rehabilitációs  kezelés  sok 

mindenben megegyezik.  Fontos  lenne,  hogy  elérjenek  valamilyen  látható  és  érezhető 

javulást a droghelyzet  tekintetében. Ezek a dizájner drogok, amit most  fogyasztanak, a 

törvény  szerint  nem  minden  esetben  tiltott  szerek.  Azért  dizájner,  mert  tervezik  a 

molekulaszerkezetét  és  folyamatosan  változtatják  pont  azért,  hogy  kikerüljék  a 

büntethetőséget.  Emiatt  nincs  tapasztalat  arról,  hogy  milyen  hatással  van  a 

szerhasználókra  az  a  szercsoport,  és  nagyon  szomorú,  hogy  200‐300  forintért 

hozzájuthatnak, és akár hat órán keresztül önkívületi, bódult vagy ki tudja, milyen állapotba 

kerülnek tőle. Nagyon bízik benne, hogy újonnan megalakuló országgyűlés felismeri azt, 
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hogy  kell  foglalkozni  a  dizájner  drogok  kérdésével  és  keményen,  kíméletlenül  le  kell 

számolni azokkal, akik ebből üzletet csinálnak, és ezt terjesztik. Aki haszonszerzés céljából 

mások egészségét, családi állapotát, a tudatállapotát megrontja, az lakoljon ezért.  

 

Az előterjesztéshez több kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó 

Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

55/2018. (V. 04.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testülete  a 

tisztségviselők  fontosabb  tárgyalásairól,  valamint  a  lejárt 

határidejű  határozatok  végrehajtásáról  szóló  beszámolót 

elfogadja.  

 

 

5)   A  2017.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló  rendelet  megalkotása  és  a 

költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása 

  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

Dobó Zoltán polgármester: Tapolca város 2017. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, 

kötelezettségeiket  teljesítették,  az  adóbevételek befolytak és  a  tartalékképzést  is meg 

tudták oldani. Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságaik álláspontját. 

 

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3  igen szavazattal  javasolja elfogadásra a 

határozati javaslatot.  

 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal két 

tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.  

 

Dr.  Décsey  Sándor  képviselő:  A  Humán  Bizottság  7  igen  szavazattal,  egyhangúlag 

elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

 

Buzás Gyula  képviselő: A Gazdasági Bizottság  4  igen  szavazattal  1  tartózkodás mellett 

javasolja elfogadásra az előterjesztést. 

 

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, van‐e kérdésük az előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

 

Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán 

polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 6 igen szavazattal 4 tartózkodás 

mellett a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet és a költségvetési 

maradvány felhasználását nem fogadta el.  

 

 

6)   Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 

29.) önkormányzati rendelet aktualizálása 

  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Kéri  a  bizottságok  elnökeit,  ismertessék  a  bizottságaik 

álláspontját. 

 

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3  igen szavazattal  javasolja elfogadásra a 

határozati javaslatot.  

 

Sólyom Károly  képviselő: A  Turisztikai  és Városfejlesztési Bizottság 6  igen  szavazattal, 

egyhangúlag támogatja az előterjesztést.  

 

Dr.  Décsey  Sándor  képviselő:  A  Humán  Bizottság  7  igen  szavazattal,  egyhangúlag 

elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az előterjesztés 

elfogadását. 

 

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, van‐e kérdésük az előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

 

Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán 

polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

8/2018. (V. 07.)          ÖNKORMÁNYZATI  RENDELET 

 

Tapolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő‐testülete  az 

önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyonhasznosítás  szabályairól 

szóló  15/2013.  (IV.  29.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról 

szóló  rendelet‐tervezetet  elfogadja  és  8/2018.  (V.  07.)  számon 

önkormányzati rendeletei közé iktatja. 
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7)   A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 

szóló és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló beszámoló megtárgyalása 

  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Jegyző  asszonyt  kérdezi,  kíván‐e  a  közös  hivatallal 

kapcsolatban kiegészítéssel élni? 

 

dr.  Németh  Mária  Anita  jegyző:  Az  előterjesztésből  látszik,  hogy  tavaly  maradt 

pénzmaradvány  a  közös  önkormányzati  hivatalnál.  Tavaly  is  igyekeztek  spórolni,  amin 

lehetett, a működőképesség fenntartása mellett, idén is ezt tervezi megvalósítani. 

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Kéri  a  bizottságok  elnökeit,  ismertessék  a  bizottságaik 

álláspontját. 

 

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3  igen szavazattal  javasolja elfogadásra a 

határozati javaslatot.  

 

Sólyom Károly  képviselő: A  Turisztikai  és Városfejlesztési Bizottság 6  igen  szavazattal, 

egyhangúlag támogatja az előterjesztést.  

 

Dr.  Décsey  Sándor  képviselő:  A  Humán  Bizottság  7  igen  szavazattal,  egyhangúlag 

elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az előterjesztés 

elfogadását. 

 

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, van‐e kérdésük az előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

 

Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán 

polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

56/2018. (V. 04.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testülete  a  Tapolcai 
Közös  Önkormányzati  Hivatal  2017.  évi  költségvetésének 
végrehajtásáról és a költségvetési maradványának elszámolásáról 
szóló beszámolót az előterjesztés 1., 2., 3. és 4. melléklete szerint 
elfogadja.  
 
Határidő:   azonnal 
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Felelős:   polgármester, jegyző 
 
 
8)   Saját  forrás biztosítása a „Muzeális  intézmények  szakmai  támogatására  (Kubinyi 

Ágoston program)” című pályázati kiíráshoz 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Kéri  a  bizottságok  elnökeit,  ismertessék  a  bizottságaik 

álláspontját. 

 

Sólyom Károly  képviselő: A  Turisztikai  és Városfejlesztési Bizottság 6  igen  szavazattal, 

egyhangúlag támogatja az előterjesztést.  

 

Dr.  Décsey  Sándor  képviselő:  A  Humán  Bizottság  7  igen  szavazattal,  egyhangúlag 

elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az előterjesztés 

elfogadását. 

 

Dobó Zoltán polgármester: Kéri Dr. Décsey Sándor  képviselőt, mint  intézményvezetőt, 

hogy két percben fejtse ki véleményét a program fontosságáról. 

 

Dr. Décsey Sándor képviselő: A Tapolcai Városi Múzeum a 2017‐es évben egy működési 

engedély módosítási kérelmet adott be a fenntartón keresztül. Ennek eredményeképpen 

az intézmény szakmai besorolása újra területi múzeummá változott. Ez magával hozta azt, 

hogy új pályázati lehetőségek nyíltak meg az intézmény, illetve a fenntartó önkormányzat 

előtt. A Kubinyi Ágoston programban a 2015‐2016‐2017‐es években is adtak be pályázatot, 

akkor még, mint közérdekű muzeális gyűjtemény. Ezekben az években  infrastrukturális 

fejlesztésekre tudtak pályázni. Az idei évben, mint területi múzeum már új, állandó kiállítás 

létrehozására vagy meglévő kiállítás  fejlesztésére nyílt  lehetőség pályázni. A kollégáival 

úgy  döntöttek,  hogy  a meglévő  Templom‐dombi múzeumépület  egyik  termét,  amiben 

most  időszaki  kiállítás  van,  szeretnék  beépíteni,  és  ott  egy  állandó  helytörténeti, 

várostörténeti kiállítást szeretnének létrehozni. A 23,5 m2 nem teszi azt lehetővé, hogy a 

6000  év  15000  tárgyi  emlékét  bemutassák,  ebből  egy  válogatást  szeretnének 

megvalósítani  teljesen  új,  méretre  készített,  modern  vitrinrendszerrel,  új 

múzeumpedagógiai eszközökkel. Egy másik pályázatról is szó van az előterjesztésben, ami 

pedig a múzeumot  fenntartó  járásszékhely önkormányzatok  részére kiírt pályázat. Ezen 

eddig  nem  tudott  Tapolca  Város  Önkormányzata  pályázatot  benyújtani.  Informatikai 

fejlesztésre van lehetőség ebben a kiírásban, maximum négymillió forintra lehet pályázni. 

Egy  új  honlap  készülne  ebből  a  pénzből  és  egy  elektronikus  műtárgynyilvántartó 

programot  vezetnének  be,  aminek  segítségével  nem  csak  nyilvántartani,  hanem  az 

internetes felületen publikálni is tudnák a múzeum raktárjaiban őrzött műtárgyakat, amik 

Tapolca város múltjának tárgyi emlékeit jelentik. A Kubinyi program, aminek 10 %‐os saját 

erejéről szól az előterjesztés, abban 464.000,‐  forintnyi az önrész, vagyis több, mint 4,5 
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millió forint a teljes pályázati összeg. Nagyon reméli, hogy eredményes lesz a pályázat, és 

ha meg tudják valósítani a kiállítást, az egy nagyon komoly hiánypótló tárlat lenne, hiszen 

összefoglaló, átfogó, az elmúlt hatezer évet teljes egészében végig járó kiállítás nem volt 

még Tapolcán.  

 

Dobó  Zoltán  polgármester: Képviselőtársait  kérdezi  van‐e  kérdésük  az  előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

 

Az előterjesztéshez több kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó 

Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

57/2018. (V. 04.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testülete  támogatja, 

hogy  pályázat  kerüljön  benyújtásra  a  „Muzeális  intézmények 

szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston program)” című pályázati 

kiírásra. A pályázati kiírás által előírt 10%‐os önerőt, 464.000,‐Ft‐ot, 

azaz  Négyszázhatvannégyezer  forintot  a  pályázat  sikeressége 

esetén  Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testületének 

Tapolca  város  2018.  évi  költségvetéséről,  a  végrehajtásával 

kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati 

rendelete  7.  sz.  mellékletének  Céltartalék,  pályázati  tartalék 

elnevezésű előirányzata terhére biztosítja. 

 

Határidő:     azonnal  
Felelős:     polgármester  

 

 

9)   Településrendezési  eszközök  módosítása  közlekedésfejlesztési  projekt 
megvalósítása érdekében 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

Dobó Zoltán polgármester: Már régóta szeretnék a belváros közlekedését rendezni. Ehhez 

TOP‐ból  szeretnének  forrásokat  nyerni.  Kéri  a  bizottságok  elnökeit,  ismertessék  a 

bizottságaik álláspontját. 

 

Sólyom Károly  képviselő: A  Turisztikai  és Városfejlesztési Bizottság 6  igen  szavazattal, 

egyhangúlag támogatja az előterjesztést.  

 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az előterjesztés 

elfogadását. 
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Dobó  Zoltán  polgármester: Képviselőtársait  kérdezi  van‐e  kérdésük  az  előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

 

Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán 

polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

58/2018. (V. 04.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete 

 

 egyetért  azzal,  hogy  a  Tapolca,  2775  helyrajzi  számú,  kivett 
parkoló megnevezésű, 2742 m2 térmértékű belterületi ingatlan 
részét  érintő,  Tapolca  Településrendezési  Terve 
szabályozásában  rögzített  zöldfelületi  besorolása 
megváltozzon  a  „Fenntartható  közlekedésfejlesztés 
Tapolcán” című, TOP‐ 3.1.1‐16‐VE1‐2017‐00009 azonosítószámú 
közlekedésfejlesztési projekt megvalósítása érdekében; 

 
 támogatja Tapolca Településrendezési Terve ezzel kapcsolatos 

módosítását,  felhatalmazza  Tapolca  Város  Polgármesterét  a 
településrendezési tervezői szerződés aláírására. 

 
 felkéri Tapolca Város Polgármesterét a hivatkozott ingatlant és 

a  biodiverzitási  egyensúly  megtartásához  kapcsolódó 
belterületi  ingatlanokat  érintő  tulajdonosi  döntések, 
intézkedések megtételére. 

 

Határidő:     azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
10)   Döntés az alapítványok 2018. évi közművelődési támogatásáról 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Több  alapítvány  közművelődési  céljait  támogatja  az 

önkormányzat.  Gyakorlatilag  nem  tudnak  elég  pénzt  átcsoportosítani  ide  a 

költségvetésből. Örül annak, hogy a közművelődés és a kultúra  ilyen aktív Tapolcán, sok 

esetben az amatőr csoportoktól profi minőségű előadásokat láthatnak. Örülhet mindenki 

annak, hogy családtagjaikat, ismerőseiket és gyermekeiket láthatják viszont a színpadon. 

Azt gondolja, ez a művészet és a kultúra élvezete mellett külön jelentőséggel bír, hiszen ha 

ezt  a  két dolgot összekötik, nincs  is  csodálatosabb, mint  szeretteiket nézni  valamilyen 
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produkció  közben.  Képviselőtársait  kérdezi  van‐e  kérdésük  az  előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

 

Dr.  Décsey  Sándor  képviselő:  A  Humán  Bizottság  részéről  szeretne  pár  gondolatot 

hozzáfűzni. A közművelődési pályázatokat a bizottság bírálta el, az alapítványi támogatás 

az SZMSZ alapján képviselő – testületi hatáskörbe tartozik. Elmondja, hogy sajnos évek óta 

változatlan a közművelődési pályázatokra szánt 2,5 millió forintos keret. Az  idei évben a 

beérkezett  pályázatok  támogatási  igénye  5,2  millió  forint  volt,  tehát  több,  mint  a 

kétszerese  a  kiosztható  keretnek.  Ez  látható  a megítélt  összegekben  is,  és  azt  kéri  a 

bizottság  részéről, hogy a képviselő –  testület  támogassa az előterjesztést, hogy a civil 

szervezetek és alapítványok is hozzájuthassanak az önkormányzati támogatáshoz.  

 

Az előterjesztéshez több kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó 

Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

59/2018. (V. 04.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az alapítványok 

2018.  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 

 

 

11)   A  Tapolcai  Kertvárosi  Óvoda  intézményvezetői  munkakörének  ellátása  2018. 
augusztus elsejétől 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

Dobó Zoltán polgármester: Arról kell dönteni, hogy pályázat nélkül javasolják‐e betölteni 

ezt a pozíciót. Amennyiben úgy határoznak, hogy igen, akkor pályázat nélkül tudják tovább 

a mandátumot biztosítani Horváth Zoltánné  intézményvezető részére, amennyiben őt a 

szakmai testület is támogatja. Kéri Dr. Décsey Sándor képviselőt, hogy ismertesse a Humán 

Bizottság állásfoglalását. 

 

Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság 7  igen  szavazattal, egyhangúlag az  I. 

határozati  javaslatot  támogatja,  vagyis  azt,  hogy  Horváth  Zoltánné  a második  vezetői 
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ciklusára  pályáztatás  mellőzésével  legyen  megbízva,  amennyiben  a  nevelőtestület 

támogatja.  

 

Dobó  Zoltán  polgármester: Képviselőtársait  kérdezi  van‐e  kérdésük  az  előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

 

Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán 

polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

60/2018. (V. 04.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testülete  a  Tapolcai 

Kertvárosi Óvoda intézményvezetőjét Horváth Zoltánnét, a vezető 

második  vezetői  ciklusára,  pályáztatás  mellőzésével  bízza  meg, 

amennyiben a nevelőtestület kétharmada a döntésével egyetért.  

Felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  képviselő‐testület  döntéséről  írásban 

tájékoztassa a nevelőtestületet, valamint működjön közre a három 

fős előkészítő bizottság létrehozásában. 

A  nevelőtestületnek  a  fenntartó  írásbeli  kezdeményezését 

követően 15 napon belül kell meghozni egyetértő vagy egyet nem 

értő nyilatkozatát, az erre vonatkozó  jegyzőkönyv Tapolca Város 

Önkormányzata részére történő megküldésével. 

 

Határidő:     2018. május 15. 

Felelős:     jegyző 

 

 

12)   A  Veszprém  Megyei  Pedagógiai  Szakszolgálat  intézményvezetői  pályázatának 
véleményezése 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

Dobó Zoltán polgármester: Érdemben nem tudnak hozzászólni a pályázathoz, a  jelöltet 

nem  ismerik.  Kéri  Dr.  Décsey  Sándor  képviselőt,  hogy  ismertesse  a  Humán  Bizottság 

állásfoglalását. 

 

Dr.  Décsey  Sándor  képviselő:  A  Humán  Bizottság  7  igen  szavazattal,  egyhangúlag 

elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

 

Dobó  Zoltán  polgármester: Képviselőtársait  kérdezi  van‐e  kérdésük  az  előterjesztéssel 

kapcsolatban? 
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Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán 

polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

61/2018. (V. 04.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testülete  a  Veszprém 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  intézményvezetői (főigazgatói) 

állására  pályázó Némethné  Reiber  Gyöngyi  vezetési  programját 

alkalmasnak  tartja  a  szakszerű  és  jogszerű  intézményi működés 

biztosítására,  valamint  a  szakmai  munka  továbbfejlesztésére. 

Intézményvezetői megbízását támogatja. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Veszprémi Tankerületi 

Központ igazgatóját értesítse. 

 

Határidő:     azonnal  
Felelős:     polgármester 

 

 

13)   Tájékoztatás  az  önkormányzati  rendeletek  közzétételére  vonatkozó  jogszabályi 
előírások megsértése miatti törvényességi felhívásról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Kéri  Jegyző  asszonyt,  hogy  tájékoztassa  a  testületet  a 

törvényességi felhívásról. 

 

dr. Németh Mária Anita jegyző: Az előterjesztés arról szól, hogy nem a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi és Felügyeleti Főosztályának állásfoglalása szerint végezték 

el  a  feladatot.  Tavaly  április  1‐től  vezeti  a hivatalt,  aljegyző  asszony még  később  került 

megbízásra,  és  a munkamegosztás  szerint  ő  foglalkozik  az  önkormányzati  rendeletek 

Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltésével. A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. 

kormányrendelet  szerint  az  egységes  szerkezetű  rendeleteket  kell  feltölteni.  Idén 

tájékoztatta a kormányhivatal arról, hogy az ő álláspontjuk az, hogy nem csak az egységes 

szerkezetű  rendeleteket, hanem a  csak módosító  rendeleteket  is  töltsék  fel. Erről nem 

tudtak,  de  2016.  május  20‐án  erről  még  az  előző  hivatalvezetésnek  küldtek  egy 

állásfoglalást. A  felhívás óta pótolták a hiányosságot, és  igyekeznek az állásfoglalásban 

foglaltaknak eleget tenni. Mivel törvényességi felhívás került kibocsátásra, a képviselő – 

testületet tájékoztatni kell. 

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Kéri  Vajda  Attila  képviselőt,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság 

véleményét ismertesse. 
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Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3  igen szavazattal  támogatja a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Dobó  Zoltán  polgármester: Képviselőtársait  kérdezi  van‐e  kérdésük  az  előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

 

Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán 

polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

62/2018. (V. 04.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testülete  a  Veszprém 

Megyei  Kormányhivatal  VEB/005/1647/2018.  számú,  az 

önkormányzati  rendeletek  közzétételére  vonatkozó  jogszabályi 

előírások megsértése  tárgyban érkezett  törvényességi  felhívását 

tudomásul veszi. 

 

Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Veszprém Megyei 

Kormányhivatal kormánymegbízottját értesítse. 

 

Határidő:     azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

14)   A 2017. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Kéri  Buzás  Gyula  képviselőt,  hogy  a  Gazdasági  Bizottság 

véleményét ismertesse. 

 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az előterjesztés 

elfogadását. 

 

Dobó  Zoltán  polgármester: Képviselőtársait  kérdezi  van‐e  kérdésük  az  előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

 

Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán 

polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

63/2018. (V. 04.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a 2017. évi belső 
ellenőrzésekről  készített  éves  összefoglaló  ellenőrzési  jelentést 
elfogadja.  

 
 
15)   Beszámoló a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság 2017. második félévi munkájáról 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Kéri  Sólyom  Károly  képviselőt,  hogy  a  Turisztikai  és 

Városfejlesztési Bizottság véleményét ismertesse. 

 

Sólyom  Károly  képviselő: A  Turisztikai  és  Városfejlesztési  Bizottság  6  igen  szavazattal 

támogatja az előterjesztés elfogadását. 

 

Dobó  Zoltán  polgármester: Képviselőtársait  kérdezi  van‐e  kérdésük  az  előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

 

Császár László képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság ülésén Benács Lajos, a 

Tapolcai Városszépítő Egyesület elnöke részéről kérdések merültek fel, amire akkor nem 

tudtak  válaszolni.  Korábbi,  a  helyi  értéktárba  felterjesztett  értékek megyei  értéktárba 

történő felterjesztésével kapcsolatban voltak kérdései. 

 

dr.  Németh  Mária  Anita  jegyző:  Varga  Béláné  kolléganővel  utánanéztek  Benács  úr 

felvetéseinek.  Baumberg  Gabriella  mellszobrával  és  a  „cselling”  nevezetű  páfránnyal 

kapcsolatos  helyi  értékek megtárgyalásakor  a  jegyzőkönyvben  nem  szerepelt,  hogy  a 

bizottság  ezeket  feljebb  szeretné  terjeszteni.  Arra  a  következtetésre  jutottak,  hogy 

beszélgetés szintjén felmerülhetett, de döntést nem hoztak. A zsidó temetőben Ferenczy 

Béni alkotta síremlék kimaradt az értéktárból, melyet a bizottság pótolni fog. 

 

Dr. Décsey Sándor képviselő: Nincs tudomása arról, sem írásos dokumentuma, hogy ezen 

kér  érték megyei  értéktárba  történő  felterjesztése  elhangzott  volna, mint  javaslat.  Az 

egyesület Nőklubja részéről valóban van javaslat a Lessner síremlékre vonatkozóan a zsidó 

temetőben, ami az értéktár bizottság előző üléséről kimaradt, de a soron következő ülésen 

dönteni fognak róla. A jogszabály szerint nem csak a települési értéktár bizottságnak van 

joga megyei értéktárba értéket jelölni, hanem magánszemélynek is, akár olyan értéket is, 

ami települési értéktárban nem szerepel. A hungarikum törvénynek ugyan a piramisszerű 

építkezés az alapelve, de nincs olyan kizárólagosság, hogy megyei szintre csak az mehet, 

ami a helyi értékek között szerepel.  
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Az előterjesztéshez több kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó 

Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

64/2018. (V. 04.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testülete  a  Tapolcai 

Települési Értéktár Bizottság 2017. év második  félévi munkájáról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

16)   A 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

Dobó Zoltán polgármester: Kéri Dr. Décsey Sándor képviselőt, hogy a Humán Bizottság 

véleményét ismertesse. 

 

Dr.  Décsey  Sándor  képviselő:  A  Humán  Bizottság  7  igen  szavazattal,  egyhangúlag 

elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

 

Dobó  Zoltán  polgármester: Képviselőtársait  kérdezi  van‐e  kérdésük  az  előterjesztéssel 

kapcsolatban?  

 

Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán 

polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

65/2018. (V. 04.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testülete  a  2017.  évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi  tevékenységről készült átfogó 

értékelést elfogadja. 

 

 

VEGYES ÜGYEK 

1)   A 2018. évi lakossági víz‐ és csatornaszolgáltatás‐támogatás igénylése 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

Dobó  Zoltán  polgármester: Képviselőtársait  kérdezi  van‐e  kérdésük  az  előterjesztéssel 

kapcsolatban?  
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Császár László képviselő: A DRV pályázata az önkormányzaton keresztül, de arról van‐e 

információ, hogy mit szeretnének belőle megvalósítani? A szolgáltatást akkor is végzi, ha 

nincs pályázat, ez csak az ő költségeit csökkenti. Esetleg  lehetne egyeztetni velük, hogy 

bizonyos fejlesztéseket végezzenek el belőle.  

 

dr. Németh Mária Anita jegyző: Próbáltak több információt szerezni az egészről, de nem 

sikerült. 

 

Az előterjesztéshez több kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó 

Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

66/2018. (V. 04.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testülete  a  2018.  évi 

lakossági  víz‐  és  csatornaszolgáltatás  támogatására  pályázatot 

nyújt be a Magyar Államkincstárhoz. 

 

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  pályázat  benyújtására  és  a 

pályázattal  kapcsolatos  teendők  lebonyolítására,  a  szükséges 

nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:    azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

 

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK 

 

Bakos György képviselő: A diszeli városrész lakóinak véleményét szeretné tolmácsolni, de 

ő is felháborítónak tartja a közterületek és a temető kaszálását. Kétszer voltak kint kaszálni 

már, de a temető középső részén hatalmas a gaz. Kéri, hogy ezt tegyék rendbe. Kérdése 

továbbá, hogy mikor kerül sor a játszóterek felújítására, illetve a homokozóban a homok 

cseréjére? 

 

Dobó Zoltán polgármester: Hétfőn a vezetői értekezlet után kimegy Diszelbe, és együtt 

bejárják a településrészt, megnézi a kaszálás állapotát. Akkor megbeszélik a játszóterekkel 

kapcsolatos kérdést is. 

 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság ülésén  tárgyalták a 

városi strand belépőinek díjemelését. A határozati  javaslat úgy szólt, hogy a beszámolót 

elfogadásra javasolja a bizottság a képviselő – testületnek, mégsem tárgyaltak most róla. 
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Dobó  Zoltán  polgármester:  Csak  tájékoztató  jellegű  volt  a  beszámoló.  Igazgató  úr 

készítette az anyagot, az új árakat nyilvánosságra fogják hozni. 

 

 

 

Több napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén, Dobó Zoltán polgármester megköszöni 

a részvételt és a nyilvános ülést 9.05 órakor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

  Dobó Zoltán  dr. Németh Mária Anita 
  polgármester  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


