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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 27-i nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb   

tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű 
határozatainak végrehajtásáról 

  
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester   
 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
 Döméné Domonkos Bernadett önkormányzati ügyintéző  
 
 
 
 
 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 
Dobó Zoltán polgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
     

2019. június 13. Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület által szervezett 
rendőrségi fogadóórán vettem részt a közösségi házban. 

2019. június 13. Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos megbeszélésen 
vettem részt. 

2019. június 15. Bordez Christiannal folytattam megbeszélést Nemzetközi Ikarus 
találkozóval kapcsolatban. 

2019. június 15. Tanúhegyek Egyesület baráti találkozóján vettem részt 
Kisapátin. 

2019. június 15. A Vállalkozók Területi Ipartestületének májusfa kitáncoló 
ünnepségén vettem részt.  

2019. június 16. Olimpici Szalay Gyöngyi emlékversenyen vettem részt 
Keszthelyen. 

2019. június 16. Pünkösdi dalos találkozón voltam jelen a Csobánc Művelődési 
Házban. 

2019. június 17. A TIAC U16 korosztály éremátadó rendezvényén vettem részt. 

2019. június 18. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézménye 



 2

öltözőinek helyszíni bejárásán vettem részt. 

2019. június 18. Olimpici Szalay Gyöngyi emlékversenyen vettem részt 
Keszthelyen. 

2019. június 20. A „Veszprém Megyei Munkaerő-piaci Partnerségi Program” 
szakmai napját nyitottam meg a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal udvari tanácstermében.  

2019. június 20. Sárközi Jánossal, a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság 
alelnökével folytattam megbeszélést a tűzoltóság támogatásával 
kapcsolatban. 

2019. június 21. A diákok által megfestett posta kerítés ünnepélyes átadásán 
voltam jelen.  

2019. június 21. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézménye 
tanévzáró ünnepségén vettem részt. 

2019. június 22. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc 
Tagintézménye tanévzáró ünnepségén vettem részt. 

2019. június 22. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János 
Tagintézménye tanévzáró ünnepségén vettem részt. 

2019. június 22. Gasztronap című rendezvényen voltam jelen a Csobánc 
Művelődési Házban. 

2019. június 22. A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat megnyitóján vettem 
részt a Wass Albert Könyvtárban. 

2019. június 22. Zenélő filmkockák című gálaműsoron vettem részt a Tamási 
Áron Művelődési Központban.  

2019. június 25. Tapolcai Városi Képzőművész Kör „Sokféle útjaink” című 10. 
jubileumi kiállításának megnyitóján vettem részt a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 

2019. június 26. Gál Attilával, a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola 
Tagintézményvezetőjével folytattam megbeszélést az öltözők 
felújításával kapcsolatban. 

2019. június 27. Gorzsás Ferenccel folytattam megbeszélést az Arany János u. 1. 
illetve a Fő tér 2. épületek homlokzatainak rekonstrukciójával 
kapcsolatban.  

2019. június 27. Lóránd György rendőrkapitány úrral jártuk be a város bizonyos 
helyszíneit hajléktalanok, drogkérdés, közlekedés, közterületi, 
közbiztonsági problémák áttekintése kapcsán.   

2019. június 29. A MÁV Nosztalgia vonatát fogadtam a vasútállomáson.  

2019. június 29. A Tapolcai Városi Sport Egyesület labdarúgó szakosztálya 
bajnoki éremkiosztó rendezvényén vettem részt a Városi 
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Sporttelepen. 

2019. július 1. Dr. Kovács Andrással folytattam tárgyalást a Kölcsey és 
Kossuth Lajos utca sarkán lévő épület hasznosításával 
kapcsolatosan. 

2019. július 2. Tapolca-Szigliget közötti kerékpárúttal kapcsolatos 
konzorciumi megbeszélésen vettem részt. 

2019. július 3. Mozifilm vetítés előtt köszöntöttem a kitűnő tanulókat a Városi 
Moziban. 

2019. július 3. Szépkorút köszöntöttem. 

2019. július 3. Semmelweis Nap alkalmából rendezett ünnepségen vettem részt 
a Tamási Áron Művelődési Központban. 

2019. július 5. A Vilatti-Tech Kft képviselőjével egyeztettem a Billege utcában 
kísérleti jelleggel elhelyezendő napelemes lámpatest ügyében. 

2019. július 6. A Tapolcai Vívóklub által szervezett megemlékezésen vettem 
részt az új temetőben.  

2019. július 7. Holokauszt megemlékezésen vettem részt. 

2019. július 8. Szépkorút köszöntöttem. 

2019. július 9. Kutyás sport pálya átadásán voltam jelen. 

2019. július 9. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézménye 
öltözőinek és a Városi Sporttelep központi épülete helyszíni 
bejárásán vettem részt. 

2019. július 10. Czigler Lászlót és Dégi Szabolcsot, a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt Tapolcai Mérnökségének új vezetőjét fogadtam 
bemutatkozó látogatásán. 

2019. július 11. Lesence utcai társasházak közös képviselőivel folytattam 
megbeszélést csapadékvíz elvezetése ügyében. 

2019. július 11. A Városi Sporttelep központi épületének műszaki átadás-
átvételi eljárásán voltam jelen. 

2019. július 12. Közösen Tapolcáért Helyi Közösség Helyi Bíráló Bizottság 
ülésén vettem részt. 

2019. július 18. Renner Sándor plébánossal tartottunk helyszíni bejárást a diszeli 
temető ravatalozó épület előtetőjével kapcsolatban.  

2019. július 19. Székelyföldi gyerekeket köszöntöttem a Köztársaság téren. 

2019. július 24. Földi István esperes úrral folytattam megbeszélést, milyen 
módon tudná a város segíteni Csonka Nándor plébános 
munkáját. 
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2019. július 26. A Simon István utcában és a Vajda János utcában tartottam 
lakossági fórumot az utak aszfaltozása ügyében. 

2019. augusztus 1. Ács János Sakk Emlékverseny megnyitó ünnepségén vettem 
részt a Csermák József Rendezvénycsarnokban.  

2019. augusztus 2. Roma Holokauszt megemlékezésen vettem részt. 

2019. augusztus 4. Ács János Sakk Emlékverseny eredményhirdetésén vettem részt 
a Csermák József Rendezvénycsarnokban. 

2019. augusztus 5. Helyszíni bejáráson vettem részt a Batsányi János 
Gimnáziumban és a Szent István Parkban.  

2019. augusztus 9. Zánthó Krisztiánnal folytattam megbeszélést a Dobó városrész 
élelmiszerüzlet üzemeltetésével kapcsolatban.  

2019. augusztus 10. Extrém bringás verseny megnyitóján vettem részt. 

2019. augusztus 12. Május 1. utca 4/C társasház közgyűlésén vettem részt. 

2019. augusztus 14. Csonka Nándor plébánost látogattam meg Felsőrajkon. 

2019. augusztus 15-20.  Ünnepi Napok és Borhét rendezvényein vettem részt. 

2019. augusztus 17. Dr. Papp Pál – Csermák József Kalapácsvető Emlékverseny 
megnyitó ünnepségén vettem részt. 

2019. augusztus 23. Török Flóris emléktáblájának koszorúzásán vettem részt a 
Tóparton.  

2019. augusztus 27.  Fő tér 12. és Arany J. u. 1. társasház közgyűlésén voltam jelen. 

2019. augusztust 27. Németh Gyöngyi Magyar fotózás napja című fotókiálításán 
vettem részt. 

2019. augusztus 29. Szépkorút köszöntöttem. 

2019. augusztus 29. Lamberger Péterrel egyeztettem a köztéri óra ügyében. 

2019. augusztus 30. 50 éves Tapolca sakksportja című rendezvényen vettem részt a 
Tamási Áron Művelődési Központban. 

2019. szeptember 1. Bányásznapi ünnepségen vettem részt a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 

2019. szeptember 2. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola tagintézményei 
tanévnyitó ünnepségén vettem részt.  

2019. szeptember 2. Dr. Komjátiné Nyakó Györgyi tagintézmény-vezetővel 
egyeztettem Erasmus pályázattal kapcsolatban. 

2019. szeptember 5. Sikos Péterrel a dragon Computer Kft képviselőjével folytattam 
megbeszélést 3 db köztér kamera felajánlása ügyében. 
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2019. szeptember 5. Varga Károlynéval, a Tapolcai Városszépítő Egyesület Nő 
Klubjának vezetőjével folytattam megbeszélést erdélyi 
könyvadományok ügyében. 

2019. szeptember 5. Szegfű utcában tartottam utcafórumot. 

2019. szeptember 6. Úszás bizonyítvány osztáson vettem részt a Városi Strandon. 

2019. szeptember 8. A Tóparton lévő Szent kút avató ünnepségén vettem részt. 

2019. szeptember 9. Ódor Éva és Ódor Ferenc 20 év ecsetvonásai című kiállításán 
vettem részt. 

2019.szeptember 12. Posta épülete előtt lévő rámpa építésével kapcsolatban 
tárgyaltam a postahivatal képviselőivel. 

2019. szeptember 13. Kiss Ferenc Juhász Gyula utcai társasházak közös 
képviselőjével folytattam megbeszélést kamera elhelyezése 
ügyében. 

2019. szeptember 13. Kazinczy családi és sport nap című rendezvényen vettem részt. 

2019. szeptember 14. Tapolcai Repülőtér hivatalos menyitó ünnepségén voltam jelen. 

2019. szeptember 14. Tapolca-diszel városrész szüreti mulatságán vettem részt. 

2019. szeptember 16. Várnai Attilával folytattam megbeszélést Deák Ferenc utcai 
épületek homlokzatának állapotával kapcsolatban.  

2019. szeptember 16. Pál Krisztiánnal folytattam megbeszélést mezőgazdasági 
területek bérbeadásával kapcsolatban. 

2019. szeptember 16. Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap című rendezvény 
keretében megrendezett Street Workout verseny megnyitóján 
vettem részt. 

  

 
 
Lévai József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
    
2019. június 26. A Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft 

egyeztető megbeszélésén vettem részt Veszprém Európa 
Kulturális Fővárosa 2023 ügyében. 

2019. július 3. Semmelweis Napi ünnepségen vettem részt a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 

2019. július 4. Mátray Györggyel, a Tapolcai Repülő Egyesület elnökével 
folytattam megbeszélést. 

2019. július 7. Holokauszt megemlékezésen vettem részt. 
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2019. július 19. Székelyföldi gyerekek köszöntésén vettem részt a Köztársaság 
téren. 

2019. augusztus 2. Roma Holokauszt megemlékezésen vettem részt. 

2019. augusztus 20. Ünnepi megemlékezésen vettem részt. 

2019. szeptember 12. Czibere Tiborral folytattam megbeszélést. 

  

 
 
Kozma Henrik alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
    
2019. június 18. A Hunyadi és Damjanich utca aszfaltozásának előkészületeit 

tekintettem meg. 

2019. június 26. Buzás Józseffel egyeztettem a Szent László utca csapadékvíz- 
elvezetésével kapcsolatban. 

2019. július 3. Töreki István véleményét hallgattam meg a Szegfű utca 
közlekedéséről.  

2019. július 4. Árkovics Zoltánnal a Vajda János utca aszfaltozásáról illetve 
csapadék elvezetéséről egyeztettem.  

2019. július 8. Az új köztemető gyommentesítését tekintettem meg. 

2019. július 31. Szakmári László Szegfű utcai lakost hallgattam meg a Szegfű 
utca és Nyárfa utca közötti csapadékvíz elvezetésével 
kapcsolatosan. 

2019. augusztus 5. Sajtótájékoztatót tartottam. 

2019. augusztus 8. Szabó Gáborral tárgyaltam a déli városrész fölött lévő  területek 
rendezési tervével kapcsolatban. 

2019. augusztus 23. Tapolca patak duzzasztásának káros hatásait, illetve a pisztráng 
telepen a duzzasztás miatt előírt műtárgy kivitelezésének 
állapotát tekintettem meg. 

2019. szeptember 11. Sajtótájékoztatót tartottam a Damjanich és a Fazekas utcában. 

 
 
179/2018. (XI. 23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény 25. § (7) bekezdése alapján engedélyezi, hogy 
a fenntartásában működő Tapolcai Kertvárosi Óvodában az óvodai csoportra megállapított 
maximális létszám a 2019/2020-as nevelési év indításánál legfeljebb 20%-kal magasabb 
legyen. Az óvodai csoport maximális létszámának legfeljebb 20%-kal történő átlépése 
független az indított csoportok számától függetlenül akkor is engedélyezi, ha az a nevelési év 
során új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. Határidő: 2019. szeptember 1. Felelős: 
polgármester 
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A képviselő-testületi határozat az óvoda vezetője részére megküldésre került. 

 
 
69/2019. (V.3.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca, 1. számú gyermekorvosi körzet gyermekorvosi feladatainak ellátását személyesen 
végző Dr. Dorner Mária házi gyermekorvos praxisjog elidegenítésére vonatkozó bejelentését 
tudomásul veszi. Kinyilvánítja azon szándékát, hogy a működtetési jogot (praxisjog) 
megszerezni kívánó Dr. Suzanne Strecke gyermekorvossal – a praxisjog megszerzését 
követően - 2019. augusztus 1-jei hatállyal feladat-ellátási szerződést kíván kötni az orvosi 
körzetek kialakításáról szóló 20/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében 
meghatározott 1. számú gyermekorvosi körzet gyermekorvosi feladatainak ellátására. 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a 
Tapolca, 1. számú gyermekorvosi körzet gyermekorvosi feladatainak ellátására vonatkozóan 
előszerződést aláírja Dr. Suzanne Strecke gyermekorvossal, valamint az előszerződésben 
foglalt feltételek teljesítése esetén az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
2/B. §-a alapján feladat-ellátási szerződést kössön az orvosi körzetek kialakításáról szóló 
20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott 1. számú 
gyermekorvosi körzet vonatkozásában. Határidő: 2019. május 15, illetve 2019. július 31. 
Felelős: polgármester 

 
Az előszerződés, valamint a feladat-ellátási szerződés aláírása a megadott határidőn belül 

megtörtént. 
 
 
70/2019. (V.3.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
megköszöni Dr. Dorner Mária gyermekorvosnak a több évtizeden át végzett lelkiismeretes, 
elkötelezett gyógyító munkáját, a gyermekek iránti szeretetét, törődését. Hozzájárul a Tapolca 
Város Önkormányzata és Dr. Dorner Mária Bt. között az orvosi körzetek kialakításáról szóló 
20/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete szerinti 1. számú 
gyermekorvosi körzet gyermekorvosi feladatainak ellátására 2015. április 1-jén megkötött 
feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. Felhatalmazza 
Tapolca Város Polgármesterét, hogy a feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről szóló 
szerződést aláírja. Határidő: 2019. július 31. Felelős: polgármester 

 
A feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről szóló szerződés aláírása a megadott határidőn 

belül (2019.07.24-én) megtörtént. 
 
 
71/2019. (V.3.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
1. elfogadja a 172/2005. (VI.17.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott 
Tapolca Településszerkezeti Terv jelen határozat 1. és 2. melléklete szerinti módosítását. 
2. felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy 
a) a módosított településrendezési eszközöket az azok elfogadásáról szóló 
jegyzőkönyvvel együtt küldje meg az illetékes Állami Főépítész számára és az 
eljárásban résztvevő összes államigazgatási szervnek, vagy küldjön értesítést az 
elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérési lehetőségéről. 
b) gondoskodjon a településrendezési eszközök nyilvánosságáról, az önkormányzat 
honlapján való közzétételéről, valamint az egyes ingatlanokkal kapcsolatos 
településrendezési követelményekről adandó tájékoztatásról. 
Határidő:  a) pont: 2019. május 31., b) pont: folyamatos Felelős: polgármester, jegyző 
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111/2019. (VI. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező jegyzőkönyvekben foglaltak szerint a partnerségi egyeztetés 
eredményét megismerte, a partnerségi egyeztetést lezárja, az egyeztetési anyagot a végső 
szakmai véleményezés megindítására alkalmasnak találja. Felkéri a polgármestert, hogy a 
döntés dokumentálásáról és közzétételéről gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester 
112/2019. (VI. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezésére és 
lebonyolítására azzal, hogy a tervdokumentációt végső szakmai véleményezésre a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének küldje meg. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester 
 
A partnerségi egyeztetés lezárulása után a településtervező által összeállított anyagot fogjuk 

továbbítani az állami főépítész részére, amely a jövő hétre várható. Ezután az állami 
főépítész kijelöl egy időpontot, ahova a szakhatóságok eljönnek és egyeztetnek a 

módosításról. Az egyeztetés után az állami főépítész kiadja záró szakmai véleményét. 
 
 
88/2019. (V. 31.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a 
Tapolca Város Önkormányzata tulajdonát képező Csermák József Rendezvénycsarnok 
villámhárító rendszerének kiépítéséhez 6.800.000,- Ft, azaz hatmillió-nyolcszázezer forint 
összegű forrást biztosít fejlesztési célú támogatásként a Rendezvénycsarnokot üzemeltető 
Tapolca Kft-nek. A villámvédelmi rendszer kiépítésével kapcsolatos kiadások teljes összegét 
kitevő támogatás forrása Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca 
Város 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtással kapcsolatos egyes szabályairól szóló 
1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklet Tartalékok/Általános tartalék jogcíme. 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a pénzeszköz átadásáról rendelkező szerződés 
aláírására. Határidő: 2019. június 14. Felelős: polgármester 
  
A pénzeszköz átadásáról rendelkező szerződés aláírásra került a megadott határidőn belül, 

a villámvédelmi rendszer kiépítése megtörtént. 
 
 
94/2019. (VI. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott megyei rendőrfőkapitánya által 
megküldött, Loránd György r.alezredesnek a Tapolcai Rendőrkapitányság 
rendőrkapitányságvezetői kinevezésére jelölt rendőri vezető életútját, szakmai munkásságát is 
tartalmazó javaslatát megismerte. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva támogatja Loránd György r.alezredesnek a 
Tapolcai Rendőrkapitányság rendőrkapitányságvezetői tisztségére történő kinevezését. Felkéri 
Tapolca Város Polgármesterét, hogy döntéséről a kinevezésre javaslatot tevő mb. megyei 
rendőrfőkapitányt értesítse. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
   

A képviselő-testület döntéséről szóló értesítés a nyilvános ülést követő munkanapon 
megtörtént. 

 
 
96/2019. (VI. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért a telekcsoport-újraosztás eredményként létrejött Tapolca,1954/28. hrsz alatti ingatlan 
értékesítésével. Az ingatlan vételárát 6.100.000,- Ft-ban határozza meg. Felhatalmazza a 
polgármestert az adásvétellel kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
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Az ingatlan adásvételéről szóló szerződés aláírása 2019. július 1. napján megtörtént. 

 
 
98/2019. (VI. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Kft. 2019. évi általános célú működési támogatásának összegét a korábban már 
elfogadott összegen felül 9.569.000,- Ft-tal megemeli. A 9.569.000,- Ft összegű többlet-
támogatás összegének forrása a Tapolca város 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 
Tartalékok/Általános tartalék jogcíme. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tapolca Kft-vel 
megkötött támogatási szerződés módosítását aláírja. Határidő: 2019. június 30. Felelős: 
polgármester 
 

A támogatási szerződés 2019. július 17. napján aláírásra került. 
 
 
99/2019. (VI. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. tevékenységi feladatainak magas szintű ellátása érdekében 
tett javaslatot (8 fő létszám bővítés és 5%-os átlag béremelés) elfogadja és egyetért annak 
rövid és középtávú tervezésével, valamint a szükséges fedezetnek a Tapolca város 2019. évi 
költségvetéséről a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben történő átvezetésével. Felkéri a Polgármestert, hogy a Cselle-Ház 
Városüzemeltetési Kft. emelt működési támogatását a következő évek költségvetésének 
tervezése során vegye figyelembe. Határidő: azonnal, illetve a mindenkori költségvetés 
tervezése Felelős: polgármester 

 
Az előirányzat saját hatáskörben történő módosítása a költségvetésben megtörtént. A 

Cselle-Ház Kft-vel a támogatási szerződés módosítása folyamatban van. 
 
 
101/2019. (VI. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Országos Mentőszolgálat Alapítvány – Lifepak 1000 típusú defibrillátor készülék beszerzése 
a Tapolcai Mentőállomás részére - 250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint összegű 
támogatását jóváhagyja. A támogatás forrása a Tapolca város 2019. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 
7. mellékletének 2. Céltartalék, 2.1.2. polgármesteri keret jogcíme. Felhatalmazza a 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
A támogatási szerződés aláírása megtörtént. Támogatott a nyújtott támogatásról elszámolt 

az önkormányzat irányába. 
 
 
102/2019. (VI. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért 150.000,- Ft, azaz Százötvenezer forint 
összegű támogatását – melyet iskolai bútorok felújítására, beszerzésére használhat fel – 
jóváhagyja. A támogatás forrása a Tapolca város 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. 
mellékletének 2. Céltartalék, 2.1.2. polgármesteri keret jogcíme. Felhatalmazza a 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
A támogatási szerződés aláírásra került, elszámolása folyamatban van. 
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103/2019. (VI. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca, 909/3 helyrajzi számon nyilvántartott 1402 m² alapterületű művelés alól kivett 
„közterület” megnevezésű ingatlan mellékelt szabályozási terven (5. számú melléklet) jelölt 
40 m² nagyságú részét forgalomképes vagyonná minősíti át. Felkéri a jegyzőt, hogy az 
ingatlan átminősítésével kapcsolatos döntést az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendeletben jelenítse 
meg. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 

A telekalakítás folyamatban van. 
 
 
104/2019. (VI. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca, 909/3 helyrajzi számon nyilvántartott 1402 m² alapterületű ingatlanból kivont 40 m² 
nagyságú forgalomképessé nyilvánított ingatlant értékesíteni kívánja. Megállapítja, hogy az 
ingatlanrész értékesítésére csak a végleges telekalakítást követően lehetséges. Felhatalmazza a 
polgármestert a telekalakításhoz szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 

A telekalakítás folyamatban van. 
 
 
105/2019. (VI. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
testülete a Tapolca, 909/3 helyrajzi számon nyilvántartott 1402 m² alapterületű művelés alól 
kivett „közterület” megnevezésű ingatlan mellékelt szabályozási terven (5. számú melléklet) 
jelölt 80 m² nagyságú részét forgalomképes vagyonná minősíti át. Felkéri a jegyzőt, hogy az 
ingatlan átminősítésével kapcsolatos döntést az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendeletben jelenítse 
meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A telekalakítás folyamatban van. 
 
 
106/2019. (VI. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
testülete a Tapolca, 909/3 helyrajzi számon nyilvántartott 1402 m² alapterületű ingatlanból 
kivont 80 m² nagyságú forgalomképessé nyilvánított ingatlant értékesíti. Megállapítja, hogy 
az ingatlanrész értékesítésére csak a végleges telekalakítást követően lehetséges. 
Felhatalmazza a polgármestert a telekalakításhoz szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A telekalakítás folyamatban van. 
 
 
108/2019. (VI. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar 
Államkincstárhoz. Meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének 
benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester 
 

A pályázat benyújtása határidőre megtörtént. 
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114/2019. (VI. 28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a 
Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézményének 
tagintézményvezetői beosztására pályázó Fodorné Csöglei Erikát, a vezetési programja, 
valamint a több évtizedes lelkiismeretes szakmai munkája alapján, alkalmasnak tartja a 
szakszerű és jogszerű intézményi működés biztosítására, a szakmai munka 
továbbfejlesztésére. Tagintézményvezetői megbízását támogatja. Felkéri a polgármestert, 
hogy a pályázattal kapcsolatban kialakított véleményt a Veszprémi Tankerületi Központ 
részére 2019. július 15-ég küldje meg. Határidő: 2019. július 15. Felelős: polgármester 
  

A képviselő-testületi határozatot a Veszprémi Tankerületi Központ részére megküldtük. 
 
 
115/2019. (VI. 28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- testülete a 
fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetői feladatainak 
ellátására a 53/2019. (IV. 05.) sz. határozata alapján lefolytatott pályázati eljárást 
eredménytelennek minősíti. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati felhívás 
ismételt közzétételéről, és gondoskodjon a pályázati eljárás szabályszerű lefolytatásáról. A 
pályázati felhívás tartalma: 
Munkáltató: Wass Albert Könyvtár és Múzeum 8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1. 
Betöltendő munkakör: könyvtáros/muzeológus (végzettség szerint) 
Beosztás megnevezése: intézményvezető (magasabb vezető) 
Megbízás időtartama: 5 év 
Megbízás kezdő napja: 2019. szeptember 1. 
Megbízás megszűnésének időpontja: 2024. augusztus 31. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok: Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum magasabb vezetői feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése. 
Végzettség: 
a) könyvtárosi 
 szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy 
 nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint OKJ szerinti 
segédkönyvtáros szakképesítés és 
 végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének 
megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat vagy 
b) múzeumi 
 mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász 
szakképzettség és 
 tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (államilag elismeret komplex típusú középfokú 
nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi 
teljesítéséről szóló igazolás) 
 a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének 
megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat 
 kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység 
Feltételek: 
 cselekvőképesség, 
 büntetlen előélet, 
 magyar állampolgárság 
Magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
A megbízását követő két éven belül az integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó 
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzést kell elvégeznie és az 
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azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást 
vissza kell vonni. 
Illetmény, juttatások: 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján. 
Magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 225%-a 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 a pályázó szakmai önéletrajzát, 
 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját 
 az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát 
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
 az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, 
annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül 
elvégzi 
 a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul 
 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz 
 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázatának nyilvános ülésen történő 
tárgyalásához 
A benyújtás határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 
internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 nap. A benyújtás formája, helye, 
címzettje: A pályázatot írásban Tapolca Város Polgármesteréhez kell benyújtani. (8300 
Tapolca, Hősök tere 15.)  A borítékra kérjük ráírni: ”Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
intézményvezető pályázat” A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 
30 napon belül. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat akkor érvényes, ha a 
tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a 
kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. Határidő: azonnal, illetve a 
pályázati eljárás lefolytatása tekintetében a pályázati felhívásban megadott határidőt követő 
30 napon belül Felelős: polgármester 
 

A második pályázati eljárás szabályszerűen lefolytatásra került. 
 
 
118/2019. (VII. 17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
1) összhangban „A Tapolca – Szigliget kerékpárút megvalósítása” című, TOP-3.1.1-15-
VE1-2016-00009 azonosító számú projekt Támogatási Szerződése és az annak mellékletét 
képező, a megvalósításra vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban 
foglaltakkal továbbra is fontosnak tartja a Tapolca – Raposka – Hegymagas – Szigliget 
kerékpárút megvalósítását, a térség látogatottságának növelését, a turisztikai és 
hivatásforgalmi célokat egyaránt szolgáló kerékpáros közlekedés feltételei minőségi javítását 
célzó beruházásokat a települések fejlődése érdekében. 
2) egyetért a Raposka – Hegymagas – Szigliget – Tapolca települések önkormányzatai 
részvételével létrehozott konzorcium tagjai által elfogadott Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás 1. számú módosítása dokumentumban foglaltakkal és a változások 
átvezetésével „A Tapolca – Szigliget kerékpárút megvalósítása” című, TOP-3.1.1-15-VE1-
2016-00009 azonosító számú projekt Támogatási Szerződésében annak módosításával. 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a hivatkozott dokumentumok aláírására, a 
szükséges intézkedések megtételére.  
3) egyetért azzal, hogy a Raposka – Hegymagas – Szigliget – Tapolca települések 
önkormányzatai részvételével létrehozott konzorcium által „A Tapolca – Szigliget kerékpárút 
megvalósítása” című, TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt 
megvalósítására elnyert 411.014.037, - Ft összegű támogatás részét képező, Tapolca Város 
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Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2019. (II.18) önkormányzati rendeletében szereplő K6 
Beruházások, Pályázatok, K6P8 jogcím TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosító számú, „A 
Tapolca – Szigliget kerékpárút megvalósítása” című projekt Raposka Község Önkormányzata 
konzorciumi vezetésével megnevezésű sor bruttó 165.426.233, - Ft összegre módosuljon 
egyidejűleg a felhalmozási célú állami támogatások államháztartáson belüli csökkentésével. 
A változást a soron következő költségvetési rendeletmódosítással átvezetni szükséges. Felkéri 
a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a költségvetési módosítás 
önkormányzati költségvetési rendeleti átvezetéséről gondoskodjanak. Határidő: azonnal és 
folyamatos Felelős: jegyző 

 
A soron következő költségvetés módosítási javaslatokba beépítésre kerültek a változások. 

 
 
119/2019. (VII. 17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- testülete 
Tapolca Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosításával egyetért 
és a Közbeszerzési Tervet az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felkéri 
a jegyzőt, hogy a módosított Közbeszerzési Tervet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény előírásainak megfelelően tegye közzé. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 

 
A közbeszerzési terv 1. sz. módosítása feltöltésre került az Elektronikus Közbeszerzési 

rendszerbe. Az eljárást lefolytattuk. 
 
 
120/2019. (VII. 17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
az Önkormányzat tulajdonában lévő Tapolca, Alkotmány utca 10. sz. alatt található Sport és 
Turista Szálló modernizációja keretében a zárófödém hő- és csapadékvíz elleni szigetelés 
saját beruházásban történő megvalósításával egyetért. A munkálatok elvégzéséhez Tapolca 
Város 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
1/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 24. soráról 8.000 eHUF összeget 
csoportosít át az 5. mellékletének felújítási kiadásai K7VF12 Sport- és turistaszálló 
modernizációja sorra. Felkéri a Jegyzőt, hogy a Tapolca Kft. részére a fejlesztési célú 
támogatás átcsoportosításához szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
Árajánlatkérésre árajánlat nem érkezett. Az őszi esős időjárás miatt a kivitelezési munkákat 

megkezdeni nem javasolt. Jelenleg beázás nem tapasztalható. 
 
 
121/2019. (VII. 17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
tulajdonában levő, természetben a Fő tér 7-9. és Fő tér 21. szám alatt található alábbi 
ingatlanokat hasznosításra kijelöli: 
a) Fő tér 7-9. számú épületben 
- földszint 3. sz lakás  34 m2  (2811/2/A/3. hrsz.) 
- földszint 4. sz. lakás 35 m2  (2811/2/A/4. hrsz.) 
- földszint 5. sz. lakás 49 m2 (2811/2/A/5. hrsz.) 
- földszint 8. sz. lakás 39 m2 (2811/2/A/8. hrsz.) 
- földszint 9. sz. lakás 87 m2 (2811/2/A/9. hrsz.) 
- emelet 7. sz iroda 237 m2 (2811/2/A/7. hrsz.)  
- emelet 10. sz. egyéb helyiség 41 m2 (2811/2/A/10. hrsz.) 
- emelet 11. sz. egyéb helyiség 25 m2 (2811/2/A/11. hrsz.) 
- fsz. 1. üzlethelyiség 
b) Tapolca, Fő tér 21. szám alatti ingatlanban: 
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-  földszint 3. lakás  57 m2 (2821/A/3. hrsz.) 
- földszint 4. lakás 54 m2 (2821/A/4. hrsz.)  
-  1. emelet 6. lakás 74 m2 (2821/A/14. hrsz.) 
-  1. emelet 9. lakás 37 m2 (2821/A/17. hrsz.) 
-  II. emelet 1. lakás 40 m2 (2821/A/18. hrsz.) 
-  2. emelet 2. lakás 30 m2  2821/A/19. hrsz.) 

 
A hasznosítás módja: adásvétel útján történő értékesítés. 
Az ingatlanok forgalmi értékének minimum összegét a 2019. júliusi értékmeghatározó 
szakvélemény gyorsértékesítésre vonatkozó adatai alapján az alábbiak szerint határozza meg: 
-  a Fő tér 7-9. szám alatt található üzlethelyiség tekintetében 23.670.000,- Ft, 
-  a Fő tér 7-9. szám alatt található, a határozati javaslat a) pontjában tételesen felsorolt 
többi önkormányzati tulajdonú ingatlanrészre 64.862.377,-  Ft, 
-  a Fő tér 21. szám alatt található, a határozati javaslat b) pontjában tételesen felsorolt 
lakásokra 30.869.144,- Ft.  
Megállapítja, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 
15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése szerint az ingatlanok 
értékesítésére versenyeztetés (pályázat) útján kerülhet sor. A pályázati eljárás formáját az Ör. 
24. §-a szerinti nyílt ajánlati eljárásban határozza meg, melynek során az egyes 
ingatlanrészekre (lakás, egyéb helyiség, üzlethelyiség) külön-külön is tehető ajánlat. 
Megbízza a polgármestert a pályázati felhívás közzétételével, felhatalmazza továbbá a 
versenyeztetési eljárás lefolytatására és az ehhez szükséges valamennyi intézkedés 
megtételére. Határidő: pályázati kiírás 2019. július 19., az eljárás lefolytatása folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

A pályázat határidőben kiírásra került, a megadott határidőben bár több érdeklődő is 
jelentkezett, nem érkezett be érvényes pályázat. 

 
 
123/2019. (VIII.27.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-ában 
biztosított jogkörében eljárva a helyi választási bizottság tagjaivá és póttagjaivá az alábbi 
személyeket választja meg. 
TAGOK: 
Dr. Gelencsér Mihály László  Tapolca, Ady Endre u. 8/1. 
Dr. Kocsis József   Tapolca, Móricz Zsigmond u. 51. 
Magvas Zoltán   Tapolca, Móricz Zsigmond u. 11. 
 
PÓTTAGOK: 
Rédli Károly    Tapolca, Csokonai u. 11. 
Pilter Balázs   Tapolca, Kazinczy tér 1. C. 9. 5. 
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagok eskütételéről a Ve. 37. §-ában foglaltak 
szerint gondoskodjon. Határidő: azonnal, de legkésőbb 2019. szeptember 1. Felelős: 
polgármester, jegyző 
 

A Helyi Választási Bizottság tagjai és póttagjai a képviselő-testületi ülésen esküt tettek. 
 
 
124/2019. (VIII.27.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
az önkormányzat által a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által a Magyarország 2019. 
évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. pontja terhére az 
önkormányzati tűzoltóságokkal kapcsolatos feladatellátásra biztosított rendkívüli 
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önkormányzati támogatásra kiírt pályázaton elnyert rendkívüli támogatás összegét, 
10.191.136 Ft-ot a Tapolcai Önkéntes Tűzoltóság részére a 2019. évi bérintézkedések 
következtében felmerülő többletköltségek fedezetére biztosítja. Ezzel egyidejűleg a Tapolca 
Város 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében a Tapolcai Önkormányzat Önkéntes 
Tűzoltósága részére megállapított működési célú támogatás összegét 2.296 ezer forintra 
módosítja. Felhatalmazza a polgármestert a Tapolcai Önkéntes Tűzoltósággal kötött 
támogatási szerződés módosításának aláírására. Határidő: 2019. szeptember 30. Felelős: 
polgármester 

 
A Támogatási Szerződés módosításáról szóló megállapodás aláírása folyamatban van. 

 
 
125/2019. (VIII.27.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Önkormányzat Önkéntes Tűzoltósága I. határozati javaslatban írt összegű, saját 
forrásból biztosított működési támogatásán felül 5.000 eFt-ot nyújt az állomány dolgozóinak 
2019. évi jutalmazására (személyi juttatás+járulék együtt).  Felkéri a polgármestert, hogy az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítását a fentiek 
figyelembevételével terjessze elő. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jutalmazásra 
biztosított összeg átadásáról szóló megállapodást aláírja. Határidő: a költségvetési rendelet 
következő módosításának időpontja, illetve 2019. szeptember 30. Felelős: polgármester 

 
A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület  a 2019. szeptember 27-i ülésén 
fog dönteni, az előterjesztés tartalmazza az összeg átvezetését. Megállapodás aláírására ezt 

követően kerül majd sor. 
 
 
126/2019. (VIII.27.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
támogatja pályázat benyújtását az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak a települési 
önkormányzatok helyi közösségi közlekedése támogatására kiírt pályázati felhívására. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázati eljárás során szükséges nyilatkozatok és joghatást 
kiváltó cselekmények megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
2019. augusztus 23-án a pályázati anyag megküldésre került a Magyar Államkincstárnak. 

A pályázat befogadásáról 2019. augusztus 29-én érkezett elektronikus levél. 2019. 
szeptember 5-én hiánypótlási felszólítás érkezett, amelyet 2019. szeptember 9-én 

megválaszoltunk, illetve a hiánypótlást személyesen benyújtottuk. A támogatási döntésre 
várunk.  

 
 
129/2019. (VIII.27.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
mint a 21-29434-1-008-00-12 MEKH kóddal rendelkező, DRV_S_205 kódszámú, Tapolca 
szennyvízelvezető és tisztító rendszer ellátásért felelős képviselő, a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiak: 
DRV Zrt.) által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és 
felújítási-pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2020. 
évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli. Egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester 
 

A Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásához szükséges nyilatkozatokat a DRV Zrt. részére 
megküldtük. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni, és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 

 H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 
 

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

Tapolca, 2019. szeptember 19. 
 
 
   Dobó Zoltán   
   polgármester 


