
      
1. NAPIREND                 Ügyiratszám:      1/264-1/2021.  
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2021. október 1-jei 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:  
     
2020. szeptember 24. Képviselői munkaülésen vettem részt. 

2020. szeptember 28. Az Ald Consulting Kft. képviselőivel egyeztettem a 
folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatban. 

2020. szeptember 28. Mécs Imrével, Gyarmati Tamás főépítésszel és Hal Péterrel 
egyeztettem a Tapolcát érintő naperőműpark beruházásokkal 
kapcsolatban. 

2020. szeptember 30. Pusztai Péterrel, a BNRG Greenevolution Kft. ügyvezetőjével 
folytattam megbeszélést naperőműpark ügyében.  

2020. október 1. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2020. október 5. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum gyermekkönyvtár 
részlegének ünnepélyes átadásán vettem részt. 

2020. október 6. Koszorúzáson vettem részt a régi temetőben a nemzeti 
gyásznap alkalmából. 

2020. október 6. „Amikor a harangok sírtak” című előadáson vettem részt a 
Tamási Áron Művelődési Központban. 

2020. október 7. Száraz Hajnalkával, a MOL Nyrt. képviselőjével folytattam 
megbeszélést szerződés módosítás ügyében. 
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2020. október 13. Bartha Józsefnét fogadtam az önkormányzati bérleményével 
kapcsolatban.  

2020. október 13. Egészségügyi szakmai fórumon vettem részt a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 

2020. október 14. A felső Malom-tó forrásrekonstrukciójával kapcsolatos 
egyeztetésen vettem részt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
képviselőivel a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari 
tanácstermében. 

2020. október 16. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2020. október 16. A „30 éve szabadon” című szabadtéri kiállítást nyitottam meg 
a Fő téren. 

2020. október 20.  Csonka Nándor atyával egyeztettem a halottak napi, 
Mindenszentek napi feladatokkal kapcsolatban. 

2020. október 20. A Deák F. u. 21. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos helyszíni 
szemlén vettem részt. 

2020. október 21. A régi temető takarításában vettem részt társadalmi munka 
keretében. 

2020. október 28. Az EFOP-1.5.2 pályázat előrehaladásával kapcsolatban 
tájékoztattam a projektben részt vevő települések 
polgármestereit. 

2020. október 29. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2020. október 30. Soós Attilával, a Vektorbau Invest Kft. ügyvezetőjével 
szerződést írtunk alá a Tapolca- diszeli Csobánc Művelődési 
Ház felújítására. 

2020. november 2. Pap Máté kancellár úrral, a Veszprémi Szakképzési Centrum 
vezetőjével egyeztettem jármű átadásával kapcsolatban. 

2020. november 2. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum online ülésén vettem részt. 

2020. november 3. A Bem Apó utca csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos 
egyeztetésen vettem részt a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal udvari tanácstermében. 

2020. november 6. Varga Eszterrel a Happy Dogs Cosmetics kutyakozmetika 
tulajdonosával folytattam helyszíni bejárást a Kazinczy tér 7. 
sz. alatti üzlet bérleti jogának átadásának ügyében. 

2020. november 10. Az egészségügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos informális 
polgármesteri tájékoztatót tartottam.   

2020. november 12. Informális képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2020. november 12. Soós Attilával, a Vektorbau Invest Kft. ügyvezetőjével 
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egyeztettünk a Csobánc Művelődési Ház felújításának 
munkálataival kapcsolatban. 

2020. november 16. Gorzsás Ferenc műszaki ellenőrrel folytattam megbeszélést a 
diszeli Csobánc Művelődési Ház felújításával kapcsolatban. 

2020. november 16. Fazekas Róbert közös képviselővel, Szabó Tibornéval 
folytattam megbeszélést a Fő tér 7-9. társasházzal 
kapcsolatban. 

2020. november 17. Vona Tibort és Fekete Bernadettet, az Experidance Production 
képviselőit fogadtam.   

2020. november 19. Rendkívüli polgármesteri tájékoztatót tartottam a helyi 
járványügyi intézkedésekről.  

2020. november 21. Biofuna Kft, Tapolcai Városgazdálkodási Kft, Cselle-Ház Kft 
és Tapolcai Média Kft taggyűlésén vettem részt. 

2020. november 24. Sáry Andrást, az Elmolight Bt. ügyvezetőjét fogadtam a 
lesencetomaji komposzttelep bérleti szerződése ügyében. 

2020. november 26. Informális képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2020. november 27. Online polgármesteri fogadóórát tartottam. 

2020. november 30. Varga Bálinttal, a Finnút Kft. képviselőjével folytattam 
megbeszélést. 

2020. december 1. A Csobánc laktanya víz és áram ellátásával kapcsolatos 
megbeszélésen vettem részt a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal udvari tanácstermében. 

2020. december 2. Rácz Tibort fogadtam automata kutyamosó ügyében.  

2020. december 3. A diszeli Csobánc Művelődési Ház felújításával kapcsolatos 
megbeszélésen vettem részt. 

2020. december 8. Helyi vállalkozókkal folytattam megbeszélést az adventi 
időszak árusítási lehetőségeivel kapcsolatban. 

2020. december 9. A Balatonfüredi Tankerületi Központ tankerületi 
igazgatójával, valamint Mezőssy Tamással, a Tapolcai Diák-és 
Közétkeztető Szolgáltató Kft. igazgatójával folytattam 
megbeszélést a tapolcai Sport- és turistaszálló működtetésével 
kapcsolatban.  

2020. december 10. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum online ülésén vettem részt. 

2020. december 11. Varga Tiborné igazgatóval egyeztettem a tapolcai Sport- és 
turistaszálló működtetésével kapcsolatban. 

2020. december 16. A Tapolca-Szigliget közötti kerékpárúttal kapcsolatos 
konzorciumi egyeztetésen vettem részt a Tapolcai Közös 
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Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében.  

2020. december 16. A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság működésével 
kapcsolatos megbeszélésen vettem részt a tagönkormányzatok 
polgármestereivel.  

2020. december 17. Informális képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2020. december 19. A TIAC állateledel adományának átadásán vettem részt az 
Assisi Szent Ferenc Állatmenhelyen. 

2020. december 22. A 2021. évi költségvetéssel kapcsolatos képviselői 
egyeztetésen vettem részt. 

2021. január 5. Mogyorósi Tiborral folytattam megbeszélést 
ingatlanértékesítés ügyében. 

2021. január 7. Soós Attilával a Vektorbau Invest Kft. ügyvezetőjével 
folytattam megbeszélést a diszeli Csobánc Művelődési Ház 
felújításával kapcsolatban. 

2021. január 11. Bándi Andrással, a Reperál Kft. ügyvezetőjével folytattam 
megbeszélést ingatlanértékesítés ügyében. 

2021. január 12. Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán című projekt 
megbeszélésen vettem részt a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal emeleti tanácstermében. 

2021. január 14. Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán című projekt 
helyszíni bejárásán vettem részt. 

2021. január 20. A 2021. évi költségvetéssel kapcsolatos egyeztetésen vettem 
részt.  

2021. január 20. A diszeli Csobánc Művelődési Ház felújításával kapcsolatos 
helyszíni bejáráson vettem részt. 

2021. január 21. A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság működésével 
kapcsolatos megbeszélésen vettem részt a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében. 

2021. január 25. Gyarmati Tamás főépítésszel egyeztettem a TRE és HÉSZ 
módosításával kapcsolatban.  

2021. január 25. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
munkaterület átadás-átvételén vettem részt. 

2021. január 26. Kazinczy Zoltán közös képviselőt fogadtam társasház ügyeivel 
kapcsolatban. 

2021. január 26. A 2021. évi TAO támogatási, ill. beruházási lehetőségekkel 
kapcsolatban folytattam megbeszélést Takács Gábor TIAC 
elnökkel, Gorzsás Ferenc műszaki ellenőrrel és Rédli Károly 
TVSE elnökkel.  
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2021. január 28. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. február 3. Az NHSZ Csobánc Kft és az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft 
éves taggyűlésén vettem részt.  

2021. február 4. A 2021. évi költségvetéssel kapcsolatos egyeztetésen vettem 
részt. 

2021. február 5. Bándi Andrással, a Reperál Kft. ügyvezetőjével tárgyaltam 
ingatlan hasznosítása ügyében. 

2021. február 8. A 2021. évi költségvetéssel kapcsolatos egyeztetésen vettem 
részt. 

2021. február 8. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című 
projekttel kapcsolatos kooperáción vettem részt a 
VOLÁNBUSZ Zrt. képviselőivel. 

2021. február 10. A 2021. évi költségvetéssel kapcsolatos képviselői 
egyeztetésen vettem részt.  

2021. február 10. Helyszíni szemlén vettem részt a Deák F. u. 21. sz. alatti 
ingatlanban. 

2021. február 10. dr. Büttnerné Bódi Ágnest fogadtam a Fő tér 19. sz. alatti 
helyiség hasznosításával kapcsolatban. 

2021. február 11.  Varga Ferenc r.törzszászlóst és Szőke Gábor r.törzsőrmestert 
részesítettem gratulációban, lelkiismeretes munkavégzésükért. 

2021. február 15. Albrecht Zsolt lakost fogadtam a Keszthelyi út 37. sz. 
társasház ügyében. 

2021. február 15. Soós Attilával a Vektorbau Invest Kft. ügyvezetőjével és 
Gorzsás Ferenc műszaki ellenőrrel folytattam megbeszélést a 
diszeli Csobánc Művelődési Ház felújításával kapcsolatban. 

2021. február 15. Online polgármesteri tájékoztatót tartottam. 

2021. február 16. A 2021. évi városi kitüntetések átadásával kapcsolatos 
megbeszélésen vettem részt. 

2021. február 16. Állampolgársági esküt vettem ki. 

2021. február 18.  Laktanyai helyszíni bejáráson vettem részt Ficsor Elzával, az 
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. és NHSZ Csobánc Kft. 
ügyvezetőjével. 

2021. február 18. Pusztai Péterrel, az BNRG Kft. ügyvezetőjével tárgyaltam 
naperőmű park létesítése ügyében. 

2021. február 22. Kamon Róbert lakost fogadtam Gyarmati Tamás főépítésszel a 
Liszt F. utca ügyében. 
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2021. február 23. Az EFOP-1.5.2 „Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és 
környékén” című projekt közbeszerzéseinek ügyében 
folytattam megbeszélést Lantay Ákossal, az ALD Consulting 
Kft. ügyvezetőjével.  

2021. február 23. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című 
projekttel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt. 

2021. február 24. Horváthné Somogyi Ildikóval folytattam megbeszélést a 
Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Tapolcai Közhasznú Egyesülete 
elnökével, valamint az Életlehetőség Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjével lejáró bérleti szerződések ügyében. 

2021. február 25. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. február 25. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című 
projekttel kapcsolatos polgármesteri tájékoztatót tartottam.  

2021. február 25. Vona Tibort, az Experidance Production produkciós 
igazgatóját fogadtam. 

2021. február 25. A kommunizmus áldozatairól emlékeztem meg képviselő 
társaimmal a Hősök terén. 

2021. március 1. Az Ady E. utcában kialakított ideiglenes megállóhelyeket 
tekintettük meg Blaskó Gáborral, a VOLÁNBUSZ Zrt. 
képviselőjével. 

2021. március 1. Helyszíni bejáráson vettem részt Szabó Lászlóval és Bakos 
Gábornéval a sporttelep szennyvízhálózatával kapcsolatban. 

2021. március 3.  Dombóvári Katalint fogadtam önkormányzati bérlakás 
igénylése ügyében.  

2021. március 3. Csonka Nándor atyával folytattam megbeszélést a meg nem 
született és elveszített gyermekek emlékhelyével kapcsolatban. 

2021. március 4. Gaál Jánost fogadtam ingatlan hasznosítás ügyében. 

2021. március 8. Keresztes Györggyel és Csabai Lászlóval a VOLÁNBUSZ Zrt. 
képviselőivel folytattam megbeszélést a „Fenntartható 
közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt előrehaladásával 
kapcsolatban. 

2021. március 9. Konzorciumi tájékoztatót tartottam a „Humán szolgáltatások 
fejlesztése Tapolcán és környékén” című projekttel 
kapcsolatban a konzorciumi partnertelepülések polgármesterei 
számára. 

2021. március 11. Rédli Károllyal, a Tapolca Kft. ügyvezetőjével egyeztettem a 
Belvárosi közösségi ház beruházásával kapcsolatban.  

2021. március 16. Helyszíni bejáráson vettem részt a Fő tér 12. sz. alatti ingatlan 
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homlokzatának felújításával kapcsolatban. 

2021. március 17. Az Országos Tornaterem Felújítási Programmal kapcsolatos 
megbeszélésen vettem részt. 

2021. március 17. Helyszíni bejáráson vettem részt a Csermák József 
Rendezvénycsarnok tetőfelújításával kapcsolatban. 

2021. március 18. Lantay Ákossal, az ALD Consulting Kft. képviselőjével, és 
Puskás Ákos alpolgármesterrel egyeztettem a CLLD 
pályázatokkal kapcsolatban. 

2021. március 18. A 2021. évi TAO támogatási lehetőségekkel kapcsolatban 
folytattam megbeszélést.  

2021. március 18. Dallos Ádámot, a Clean Invest Project Kft. képviselőjét 
fogadtam, mosoda kialakításával kapcsolatban. 

2021. március 19. Csiszkó Gábort, a Varga Pincészet Kft. képviselőjét fogadtam 
raktárhelyiség bérlete ügyében.  

2021. március 22. „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. március 25. A meg nem született gyermekek emlékművét adtuk át Csonka 
Nándor atyával az új temetőben. 

2021. március 29. Online polgármesteri tájékoztatót tartottam.  

2021. március 30. Rédli Károllyal, a Tapolca Kft. ügyvezetőjével, Mezőssy 
Tamással a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. 
ügyvezetőjével, valamint Bakos Gáborné városüzemeltetési 
ügyintézővel folytattam megbeszélést csoportos energia 
beszerzése ügyében.  

2021. március 31. Lantay Adriennel és Minorics Tamással egyeztettem az EFOP-
1.5.2 „Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és 
környékén” c. projekt nem építési engedélyköteles 
beruházásaival kapcsolatban. 

2021. március 31. Helyszíni bejáráson vettem részt a Belvárosi Közösségi Ház 
légtechnikájának felújításával kapcsolatban.  

2021. április 1. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. április 3. Balikó Gergely vállalkozó által felajánlott haladományt vettük 
át és eresztettük a felső Malom-tóba. 

2021. április 4.  Tapolca városért mondott szentmisén vettem részt. 

2021. április 6. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. április 8. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 



 8 

2021. április 8. Rédli Károllyal, a Tapolca Kft. ügyvezetőjével, Mezőssy 
Tamással a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. 
ügyvezetőjével, valamint Bakos Gáborné városüzemeltetési 
ügyintézővel folytattam megbeszélést csoportos energia 
beszerzése ügyében. 

2021. április 8.  Tapolca város 2021. évi Sport-és kulturális támogatás 
pályázatokkal kapcsolatban egyeztettem. 

2021. április 9.  Mátics Zoltánnal egyeztettem.  

2021. április 9.  Házi orvosokkal és a jelentkezett önkéntesekkel egyeztettem 
az oltási regisztrációban felajánlott önkormányzati 
adminisztratív segítséggel kapcsolatban.  

2021. április 12. Dalmai Melindát, az Én világom-Tapolca, a Tapolca és 
környéki autista gyermekekért Egyesület képviselőjét 
fogadtam.  

2021. április 12. Helyszíni szemlén vettem részt az Alsó Malom-tónál található 
bodonkúttal kapcsolatban. 

2021. április 15. Képviselői megbeszélésen vettem részt.  

2021. április 19. Mayer Lászlóval és Gyarmati Tamás főépítésszel folytattam 
megbeszélést a volt Kinizsi laktanya területén található egykori 
mozi épületével kapcsolatban. 

2021. április 19. Helyszíni bejáráson vettem részt a Barackos lakóparkba 
tervezett aszfaltozási munkákkal kapcsolatban. 

2021. április 19. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. április 20. Minorics Tamással, az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 sz. 
pályázat szakmai vezetőjével egyeztettem a pályázat keretein 
belül megvalósuló Tapolca kedvezménykártya rendszerrel 
kapcsolatban. 

2021. április 20. Állampolgársági esküt vettem ki. 

2021. április 21. Füstös Zsuzsannát fogadtam telekcsere ügyében. 

2021. április 23. dr. Komjáthyné Nyakó Györgyi tagintézmény-vezetőt 
fogadtam lektor szolgálati lakás kérelmével kapcsolatban. 

2021. április 23. Lantay Ákossal, az ALD Consulting Kft. képviselőjével, és 
Puskás Ákos alpolgármesterrel egyeztettem a folyamatban 
lévő pályázatokkal kapcsolatban. 

2021. április 26. Oruci Steliost, a Ksamil Taverna Kft. képviselőjét fogadtam 
étterem kialakítása ügyében.  

2021. április 27. Horváth Zoltánnét, a Tapolcai Kertvárosi Óvoda 



 9 

intézményvezetőjét fogadtam az óvodai beiratkozással, és az 
induló csoportok számával kapcsolatban. 

2021. április 28.  A Csobánc Művelődési Ház felújításával kapcsolatos helyszíni 
szemlén és megbeszélésen vettem részt.   

2021. április 29.  Kovács Balázzsal, a Tapolcai Vívóklub elnökével egyeztettem 
a vívóterem felújítása pályázat ügyében. 

2021. május 3. A felújított Lipóti Pékség megnyitóján vettem részt. 

2021. május 3.  A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. május 4. Helyszíni bejáráson vettem részt Gorzsás Ferenc műszaki 
ellenőrrel, Pass Sándor és Puskás Ákos alpolgármesterekkel az 
EFOP-1.5.2-16-2017-00012 sz. projekt keretében 
megvalósítandó beruházásokkal kapcsolatban.  

2021. május 5. Csiszkó Gáborral, a Varga Pincészet Kft. képviselőjével 
folytattam megbeszélést önkormányzati tulajdonú raktár 
hasznosítása ügyében.  

2021. május 5.  Földesi Józseffel, a TVSE futó szakosztályának vezetőjével 
egyeztettem futóverseny megrendezésével kapcsolatban.  

2021. május 5. Helyszíni bejáráson vettem részt Bándi Andrással, a Reperál 
Kft. ügyvezetőjével volt laktanyai ingatlan hasznosítása 
ügyében. 

2021. május 5. A Csobánc Művelődési Ház felújításával kapcsolatos helyszíni 
szemlén vettem részt Diszelben. 

2021. május 6. A 2021/22 évben indítható óvodai csoportok létszámáról szóló 
informális képviselő-testületi tájékoztatón vettem részt. 

2021. május 8. A Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület éves rendes 
közgyűlésén vettem részt. 

2021. május 10. Marton Istvánnal és Gyarmati Tamás főépítésszel folytattam 
megbeszélést laktanyai befektetés ügyében. 

2021. május 12.  Helyszíni szemlén vettem részt a Csobánc Művelődési Ház 
felújításával kapcsolatban Diszelben. 

2021. május 13. Nagy Krisztiánnal, a Kamocsa Gumi Kft. ügyvezetőjével 
egyeztettem a déli laktanya vízellátásával kapcsolatban. 

2021. május 13. Horváth Zoltánnal, a DRV Zrt. képviselőjével folytattam 
megbeszélést a Gördülő Fejlesztési Terv megvalósításával 
kapcsolatban. 

2021. május 14. Koncz Nikolettet fogadtam az Én városom applikációval 
kapcsolatban. 
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2021. május 14.  A Belvárosi Közösségi Ház klíma és légtechnika beruházással 
kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem részt. 

2021. május 17. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. május 17. Ádám Csabával, az Ádám-Kert Kft. ügyvezetőjével 
egyeztettem a szennyvíztelepre telepítendő véderdő kialakítása 
ügyében.  

2021. május 19. Kálmán Bélát, a Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete elnökét fogadtam.   

2021. május 19. Mike Friderikát és Gere Henriettet fogadtam az Európa 
Kulturális Fővárosa, Veszprém-Balaton 2023. pályázattal 
kapcsolatban. 

2021. május 23. Szépkorút köszöntöttem. 

2021. május 25. Helyszíni szemén vettem részt Gyarmati Tamás főépítésszel a 
Korall üzletháznál. 

2021. május 26.  A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 
társaságok taggyűlésein vettem részt. 

2021. május 26. Csicsman Attilát, az OTP Bank képviselőjét fogadtam 
számlavezetési ajánlat ügyében. 

2021. május 27. Bene Sándort fogadtam ingatlanértékesítés ügyében. 

2021. május 28. Az NHSZ Csobánc Kft. és az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 
taggyűlésén vettem részt. 

2021. május 28.   A Batsányi János Gimnázium ballagási ünnepségén vettem 
részt. 

2021. május 29.  Szabadtéri fittnesspark átadó ünnepségén vettem részt a Dobó 
lakótelepen. 

2021. május 30. Hősök napi megemlékezésen vettem  részt. 

2021. május 31.  A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság közgyűlésén vettem 
részt. 

2021. május 31. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” c. projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. május 31. A Csobánc Művelődési Ház műszaki átadás-átvételén vettem 
részt Diszelben. 

2021. június 1. Az Európa Kulturális Fővárosa, Veszprém-Balaton 2023. 
pályázattal kapcsolatos egyeztetésen vettem részt. 

2021. június 1. Domán Gábor közös képviselővel egyeztettem a Fő tér 4. 
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Társasház homlokzat felújításával kapcsolatban. 

2021. június 2. Neszler Imrét fogadtam jövő évi rendezvény ügyében. 

2021. június 2. EFOP projektértekezleten vettem részt. 

2021. június 5. Gyermeknapi ünnepségen vettem részt a Tapolcai 
Termálstrandon. 

2021. június 7. Kálmán Bélát, a Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete elnökét fogadtam 
kiadvány támogatásával kapcsolatban.  

2021. június 7. dr. Gelencsér Mihály ügyvéd urat fogadtam ingatlan 
értékesítés ügyében. 

2021. június 8. EFOP pályázattal kapcsolatos polgármesteri tájékoztatón 
vettem részt. 

2021. június 8. Cseke Bencét és Kocsán Lászlót fogadtam halastó 
kialakításával kapcsolatban. 

2021. június 8.  A Kazinczy Ferenc Tagintézmény végzőseinek táncát 
tekintettem meg a Fő téren.  

2021. június 9. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola igazgatójával, 
Bajner Imrével egyeztettem a szünidei gyermekétkeztetéssel 
kapcsolatban. 

2021. június 9.  Szepesi Szilárddal, és az Ernőker Kft. képviselőjével 
folytattam megbeszélést bevásárló központ beruházással 
kapcsolatban. 

2021. június 11.  A Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola – Alapfokú Művészeti 
Iskola évzáró ünnepségén vettem részt. 

2021. június 12. A diszeli Csobánc Művelődési Ház átadó ünnepségén vettem 
részt. 

2021. június 14. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. június 15.  Pusztai Pétert, a BNRG Kft. ügyvezetőjét fogadtam 
napelempark beruházással kapcsolatban. 

2021. június 16. Dégi Szabolccsal, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
képviselőjével, valamint a DRV Zrt. képviselőivel egyeztettem 
útjavítási munkákkal kapcsolatban.  

2021. június 16.  Lelkiismeretes helytállásuk elismeréséül emléklapot adtam át 
Varga Ferenc rendőr törzszászlós és Szőke Gábor rendőr 
törzsőrmester részére.  
 

2021. június 17. Magvas Zoltánt és Pilter Balázst, esélyegyenlőségi 
referenseket fogadtam a HEP módosítása ügyében. 
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2021. június 19. A Batsányi János Tagintézmény ballagási ünnepségén vettem 

részt. 
 

2021. június 20. A Plecotus Barlangkutató Csoport nyílt napját nyitottam meg.  

2021. június 22. Harmath Ildikóval folytattam megbeszélést a diszeli volt 
Tűzoltószertár hasznosításával kapcsolatban. 

 

2021. június 24.  

 
 
A Sakk Országos Olimpiai Reménységek Tornája 
sakkversenyt nyitottam meg a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2021. június 25.  
Az új közösségi tér átadásán vettem részt a Vajda János 
utcában. 
 

2021. június 26. A Múzeumok Éjszakája rendezvény programjain vettem részt. 

2021. június 27. A Sakk Országos Olimpiai Reménységek Tornája sakkverseny 
eredményhirdetésén vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2021. június 27.  A műfüves futballpálya geodézia felmérésével kapcsolatos 
helyszíni szemlén vettem részt.  

2021. június 28.  

 

2021. június 28. 

Az Európa Kulturális Fővárosa, Veszprém-Balaton 2023. 
pályázathoz való csatlakozási szerződést írtam alá. 
 
A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. június 29. Helyszíni szemlén vettem részt Frangné Ángyán Zsuzsanna 
aljegyző asszonnyal az Ady E. u. 22. sz. alatti, valamint a 
diszeli volt tűzoltó szertár ingatlanokban. 

2021. június 30.  Semmelweis napi ünnepségen vettem részt a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 

2021. július 5.  Starcsevics Károllyal, az Tapolca Város Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülete elnökével egyeztettem a Tapolcai Önkormányzati 
Tűzoltósággal való együttműködésről, eszközhasználatról. 

2021. július 5. A Kazinczy Ferenc Tagintézmény tornaterme feletti 
tetőfelújítással kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem részt. 

2021. július 5. A magyarországi IPA szervezet (International Police 
Association) éves rendes közgyűlésén vettem részt. 

2021. július 7. A városi kitüntetések átadó ünnepségén vettem részt a Tamási 
Áron Művelődési Központban. 

2021. július 8. A Berger Károly emléktábla átadásán vettem részt a Fő tér 7. 
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sz. ingatlannál. 

2021. július 12. A Szalay Gyöngyi vívóteremmel kapcsolatos egyeztetésen 
vettem részt. 

2021. július 12. A Sümeg-Tapolca közötti kerékpárúttal kapcsolatban fogadtam 
Szecső Dániel projektvezető urat. 

2021. július 12.  A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. július 13. Lóránd György rendőrkapitány úrral folytattam település 
bejárást a hajléktalanok problémájával kapcsolatban. 

2021. július 13. Helyszíni bejáráson vettem részt a DRV Zrt. képviselőivel a 
Pacsirta utcai útbontás miatt. 

2021. július 14. Személyes egyeztetésen vettem részt a Magyar Államkincstár 
Veszprém Megyei Igazgatóságánál a TOP-3.1.1 projekttel 
kapcsolatban. 

2021. július 15. A Tapolcai Városi Képzőművészkör kiállítás megnyitóján 
vettem részt. 

2021. július 16. A tapolcai Vasútállomáson, a váróteremből nyíló helyiségben 
kialakított kiállítás megnyitóján vettem részt. 

2021. július 16. A Veszprémi Érsekség Családpasztorációs Irodája által 
szervezett Családpasztorációs Napot nyitottam meg. 

2021. július 21. Szépkorút köszöntöttem. 

2021. július 27. Szabó Szabolcsot, a Hunguest Hotel Pelion új igazgatóját 
fogadtam. 

2021. július 27. Dr. Bernáth Tibor fogorvos úrral folytattam megbeszélést 
fogorvosi praxissal kapcsolatban. 

2021. július 30.  Takács Gáborral, a TIAC VSE elnökével folytattam 
megbeszélést a műfüves futballpálya beruházás költségeivel 
kapcsolatban. 

2021. július 30. A Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai 
Csoportjának éves rendes közgyűlésén vettem részt. 

2021. július 30. Olimpiai emléktáblát avattam Siklósi Gergő olimpiai 
ezüstérmes, világbajnok párbajtőrvívóval. 

2021. augusztus 2. Helyszíni bejáráson vettem részt Gyarmati Tamás főépítésszel 
a Barackos lakóparkban. 

2021. augusztus 2. Szepesi Szilárddal, és az Ernőker Kft. képviselőjével 
folytattam megbeszélést bevásárló központ beruházással 
kapcsolatban. 
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2021. augusztus 2.  A Sakk Országos Korcsoportos Bajnokság döntőjét nyitottam 
meg a Tamási Áron Művelődési Központban. 

2021. augusztus 3. Az EFOP pályázatban részt vevő konzorciumi települések 
polgármestereivel találkoztam.   

2021. augusztus 4. Farkas Adriennt, a Vodafone Magyarország képviselőjét 
fogadtam ajánlattal kapcsolatban. 

2021. augusztus 4. Csonka Nándor atyával egyeztettem az ünnepi rendezvények 
ügyében. 

2021. augusztus 6. Szépkorút köszöntöttem. 

2021. augusztus 6. A Sakk Országos Korcsoportos Bajnokság döntőjének 
eredményhirdetésén vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2021. augusztus 9. Tóth Beátával, a Groupama Biztosító képviselőjével folytattam 
megbeszélést ingatlan bérlet ügyében. 

2021. augusztus 9. Szépkorút köszöntöttem. 

2021. augusztus 10. Dr. Bernáth Tibor fogorvos úrral folytattam megbeszélést 
fogorvosi praxissal kapcsolatban. 

2021. augusztus 10.  Tímár Krisztinát, a New Season Produkciós Iroda ügyvezetőjét 
fogadtam. 

2021. augusztus 11. Helyszíni szemlén vettem részt a Bauxit Sporttelepen a 
műfüves futballpálya beruházással kapcsolatban. 

2021. augusztus 11. Horváthné Somogyi Ildikóval, az Életlehetőség „Nonprofit” 
Kft. ügyvezetőjével, valamint a Veszprém Megyei ÉFOÉSZ 
Közhasznú Egyesülete Tapolcai szervezet elnökével folytattam 
megbeszélést bérleti szerződések ügyében. 

2021. augusztus 12.  A Csermák József Kalapácsvető Emlékverseny megnyitóján 
vettem részt. 

2021. augusztus 14. A Gödör Camp elnevezésű rendezvényt nyitottam meg 
Diszelben.  

2021. augusztus 15. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom búcsúi 
szentmiséjén vettem részt. 

2021. augusztus 17. Diszel településrészi gyűlésen vettem részt. 

2021. augusztus 18. Takács Lajos műszaki ellenőrrel folytattam megbeszélést a 
műfüves futballpálya villany kivitelezésével kapcsolatban. 

2021. augusztus 18-22. A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét rendezvény programjain 
vettem részt. 
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2021. augusztus 20. A „Taigetosz” futóverseny díjátadó ünnepségén vettem részt. 

2021. augusztus 23. Dégi Szabolccsal, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
képviselőjével egyeztettem útjavítás, felújítás, illetve 
csapadékvíz elvetés pályázatokkal kapcsolatban. 

2021. augusztus 23. Neszler Imrével, a Tapolcai Értékmegőrző Egyesület elnökével 
folytattam megbeszélést a városban elhelyezni kívánt 
botlatókövekkel kapcsolatban.  

2021. augusztus 24.  A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” c. projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. augusztus 24. A centerpálya avató ünnepségén vettem részt a Bauxit 
Sporttelepen.  

2021. augusztus 27. Hangodi László helytörténészt fogadtam  

2021. augusztus 30. Száraz Hajnalkával, a MOL Nyrt. képviselőjével folytattam 
megbeszélést ingatlan hasznosítás ügyében. 

2021. augusztus 30. Tarbuza Attilával, a Két Tarbuza Kft. ügyvezetőjével 
egyeztettem folyamatban lévő kivitelezési munkával 
kapcsolatban. 

2021. augusztus 31. Sabján Zsoltot fogadtam ingatlan vételi szándék ügyében. 

2021. szeptember 1. A Fő tér 7-9. sz Társasház közgyűlésén vettem részt. 

2021. szeptember 1. dr. Várnai Tamással, a KEIOK Kft. képviselőjével egyeztettem 
az EFOP pályázat közbeszerzési feladataival kapcsolatban. 

2021. szeptember 2. Garamvölgyi Zoltánt, a Magyar Motoros Szövetség 
képviselőjét fogadtam Tapolcán rendezendő rally bajnokság 
ügyében. 

2021. szeptember 4. A Batsányi Táncegyüttes 50 éves jubileumi ünnepi műsorán 
vettem részt a Csermák József Rendezvénycsarnokban. 

2021. szeptember 5. Bányásznapi ünnepségen vettem részt a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 

2021. szeptember 6.  A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. szeptember 6. Dégi Szabolccsal, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
képviselőjével egyeztettem útjavítás, felújítás, illetve 
csapadékvíz elvetés pályázatokkal kapcsolatban. 

2021. szeptember 6. A nyári gyermek úszásoktatás bizonyítványit osztottam ki a 
Tapolcai Termálstrandon. 

2021. szeptember 7. Tóth Csabával a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulása elnökével folytattam megbeszélést a háziorvosi 
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ügyelettel kapcsolatban.  

2021. szeptember 9. Dr. Füle Lászlót, a Víziterv Environ Kft. ügyvezetőjét 
fogadtam helyi karsztvíz emelkedés, felmérés ügyében. 

2021. szeptember 13. Helyszíni bejáráson vettem részt a szennyvíztelepre tervezett 
véderdővel kapcsolatban. 

2021. szeptember 14.  A „Sólyomszárnyról héjaszárnyra Vadászrepülő kiképzés 
Tapolcán 1941-1945” című előadáson vettem részt a Wass 
Albert Könyvtár és Múzeumban. 

2021. szeptember 16.  A Takarékbank Zrt. képviselőit fogadtam.  

2021. szeptember 16.  Vona Tibort, a TBG Production Kft. ügyvezetőjét fogadtam 
programajánlattal kapcsolatban. 

2021. szeptember 16. A „Bauxitváros-a városépítő vállalat” című előadáson vettem 
részt a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban. 

2021. szeptember 17.  A Szalay Gyöngyi vívóterem átadó ünnepségén vettem részt a 
Batsányi János Gimnáziumban. 

2021. szeptember 18. A Szüreti felvonulás rendezvényen vettem részt Diszel 
városrészben. 

2021. szeptember 19. Holokauszt megemlékezésen vettem részt a Csányi L. utcában. 

2021. szeptember 19.  Botlatókövek ünnepélyes elhelyezésén vettem részt a Tapolcai 
Értékmegőrző Egyesület szervezésében. 

2021. szeptember 20. Helyszíni bejáráson vettem részt a Csobánc laktanyában, a 
Honvédelmi Minisztérium küldöttségével haditechnikai 
eszközök elhelyezése ügyében. 

2021. szeptember 20. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” c. projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. szeptember 21.  EFOP „Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és 
környékén” c. projekttel kapcsolatos megbeszélésen vettem 
részt. 

2021. szeptember 21. Kovács Sarolta olimpiai bronzérmes öttusázót köszöntöttem.  

2021. szeptember 21. A TVSZE Nőklub éves beszámolóján vettem részt a Tamási 
Áron Művelődési Központban. 

2021. szeptember 22. Varga Tibornéval, a Batsányi János Gimnázium igazgatójával 
egyeztettem a vívóterem, valamint a kollégium épületében 
működő sportszálló működésével kapcsolatban. 

2021. szeptember 22. Kádár Tamás református lelkészt fogadtam. 
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Puskás Ákos alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 
2020. szeptember 24. Képviselői munkaülésen vettem részt. 

2020. október 1. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2020. október 5. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum gyermekkönyvtár 
részlegének ünnepélyes átadásán vettem részt. 

2020. október 6. Koszorúzáson vettem részt a régi temetőben a nemzeti 
gyásznap alkalmából. 

2020. október 6. „Amikor a harangok sírtak” című előadáson vettem részt a 
Tamási Áron Művelődési Központban. 

2020. október 13. Egészségügyi szakmai fórumon vettem részt a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 

2020. október 14. A felső Malom-tó forrásrekonstrukciójával kapcsolatos 
egyeztetésen vettem részt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
képviselőivel a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari 
tanácstermében. 

2020. október 16. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2020. október 20.  Csonka Nándor atyával folytatott egyeztetésen vettem részt a 
halottak napi, Mindenszentek napi feladatokkal kapcsolatban. 

2020. október 21. A régi temető takarításában vettem részt társadalmi munka 
keretében. 

2020. október 28. Az EFOP-1.5.2 pályázat előrehaladásával kapcsolatos 
tájékoztatáson vettem részt a projektben részt vevő települések 
polgármestereivel. 

2020. október 29. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2020. október 30. Soós Attilával, a Vektorbau Invest Kft. ügyvezetőjével történő 
szereződés aláírásán voltam jelen a Tapolca-diszeli Csobánc 
Művelődési Ház felújításával kapcsolatban. 

2020. november 10. Az egészségügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos informális 
polgármesteri tájékoztatón vettem részt.  

2020. november 12. Informális képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2020. november 16. Gorzsás Ferenc műszaki ellenőrrel folytattam megbeszélésen 
vettem részt a diszeli Csobánc Művelődési Ház felújításával 
kapcsolatban. 

2020. november 19. Rendkívüli polgármesteri tájékoztatón vettem részt a helyi 
járványügyi intézkedésekkel kapcsolatban. 

2020. november 21. Biofuna Kft, Tapolcai Városgazdálkodási Kft, Cselle-Ház Kft 
és Tapolcai Média Kft taggyűlésén vettem részt. 
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2020. november 26. Informális képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2020. november 27. Online polgármesteri fogadóórán vettem részt. 

2020. december 3. A diszeli Csobánc Művelődési Ház felújításával kapcsolatos 
megbeszélésen vettem részt. 

2020. december 16. A Tapolca-Szigliget közötti kerékpárúttal kapcsolatos 
konzorciumi egyeztetésen vettem részt a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében.  

2020. december 17. Informális képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2020. december 22. A 2021. évi költségvetéssel kapcsolatos képviselői 
egyeztetésen vettem részt. 

2021. január 12. Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán című projekt 
megbeszélésen vettem részt a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal emeleti tanácstermében. 

2021. január 14. Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán című projekt 
helyszíni bejárásán vettem részt. 

2021. január 20. A 2021. évi költségvetéssel kapcsolatos egyeztetésen vettem 
részt.  

2021. január 20. A diszeli Csobánc Művelődési Ház felújításával kapcsolatos 
helyszíni bejáráson vettem részt. 

2021. január 25. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
munkaterület átadás-átvételén vettem részt. 

2021. január 26. A 2021. évi TAO támogatási, ill. beruházási lehetőségekkel 
kapcsolatos megbeszélésen vettem részt Takács Gábor TIAC 
elnökkel, Gorzsás Ferenc műszaki ellenőrrel és Rédli Károly 
TVSE elnökkel.  

2021. január 28. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. február 3. Az NHSZ Csobánc Kft és az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft 
éves taggyűlésén vettem részt.  

2021. február 4. A 2021. évi költségvetéssel kapcsolatos egyeztetésen vettem 
részt. 

2021. február 8. A 2021. évi költségvetéssel kapcsolatos egyeztetésen vettem 
részt. 

2021. február 8. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című 
projekttel kapcsolatos kooperáción vettem részt a 
VOLÁNBUSZ Zrt. képviselőivel. 

2021. február 10. A 2021. évi költségvetéssel kapcsolatos képviselői 
egyeztetésen vettem részt.  
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2021. február 15. Soós Attilával a Vektorbau Invest Kft. ügyvezetőjével és 
Gorzsás Ferenc műszaki ellenőrrel folytatott megbeszélésen 
vettem részt a diszeli Csobánc Művelődési Ház felújításával 
kapcsolatban. 

2021. február 16. A 2021. évi városi kitüntetések átadásával kapcsolatos 
megbeszélésen vettem részt. 

2021. február 23. Az EFOP-1.5.2 „Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és 
környékén” című projekt közbeszerzéseinek ügyében folytatott 
megbeszélésen vettem részt Lantay Ákossal, az ALD 
Consulting Kft. ügyvezetőjével.  

2021. február 23. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című 
projekttel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt. 

2021. február 25. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. február 25. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című 
projekttel kapcsolatos polgármesteri tájékoztatón vettem részt. 

2021. február 25. A kommunizmus áldozatairól emlékeztem meg képviselő 
társaimmal a Hősök terén. 

2021. március 1. Az Ady E. utcában kialakított ideiglenes megállóhelyeket 
tekintettük meg Blaskó Gáborral, a VOLÁNBUSZ Zrt. 
képviselőjével. 

2021. március 3. Csonka Nándor atyával folytatott megbeszélésen vettem részt a 
meg nem született és elveszített gyermekek emlékhelyével 
kapcsolatban. 

2021. március 8. Keresztes Györggyel és Csabai Lászlóval a VOLÁNBUSZ Zrt. 
képviselőivel folytatott megbeszélésen voltam jelen a 
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
előrehaladásával kapcsolatban. 

2021. március 9. Konzorciumi tájékoztatón vettem részt a „Humán 
szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” című 
projekttel kapcsolatban a konzorciumi partnertelepülések 
polgármestereivel. 

2021. március 17. Az Országos Tornaterem Felújítási Programmal kapcsolatos 
megbeszélésen vettem részt. 

2021. március 17. Helyszíni bejáráson vettem részt a Csermák József 
Rendezvénycsarnok tetőfelújításával kapcsolatban. 

2021. március 18. Lantay Ákossal, az ALD Consulting Kft. képviselőjével 
folytatott egyeztetésen vettem részt a CLLD pályázatokkal 
kapcsolatban. 

2021. március 18. A 2021. évi TAO támogatási lehetőségekkel kapcsolatos 
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megbeszélésen voltam jelen.  

2021. március 22. „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. március 25. A meg nem született gyermekek emlékművének átadásán 
voltam jelen az új temetőben. 

2021. március 29. Online polgármesteri tájékoztatón vettem részt. 

2021. március 30. Rédli Károllyal, a Tapolca Kft. ügyvezetőjével, Mezőssy 
Tamással a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. 
ügyvezetőjével, valamint Bakos Gáborné városüzemeltetési 
ügyintézővel folytatott megbeszélésen voltam jelen csoportos 
energia beszerzése ügyében.  

2021. március 31. Lantay Adriennel és Minorics Tamással folytatott egyeztetésen 
vettem részt az EFOP-1.5.2 „Humán szolgáltatások fejlesztése 
Tapolcán és környékén” c. projekt nem építési engedélyköteles 
beruházásaival kapcsolatban. 

2021. április 1. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. április 3. Balikó Gergely vállalkozó által felajánlott haladományt vettük 
át és eresztettük a felső Malom-tóba. 

2021. április 4.  Tapolca városért mondott szentmisén vettem részt. 

2021. április 6. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. április 8. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. április 8. Rédli Károllyal, a Tapolca Kft. ügyvezetőjével, Mezőssy 
Tamással a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. 
ügyvezetőjével, valamint Bakos Gáborné városüzemeltetési 
ügyintézővel folytatott megbeszélésen voltam jelen csoportos 
energia beszerzése ügyében. 

2021. április 8.  Tapolca város 2021. évi Sport-és kulturális támogatás 
pályázatokkal kapcsolatos egyeztetésen vettem részt. 

2021. április 15. Képviselői megbeszélésen vettem részt.  

2021. április 19. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. április 20. Minorics Tamással, az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 sz. 
pályázat szakmai vezetőjével folytatott egyeztetésen vettem 
részt a pályázat keretein belül megvalósuló Tapolca 
kedvezménykártya rendszerrel kapcsolatban. 

2021. április 21. Füstös Zsuzsannával folytatott megbeszélésen vettem részt 
telekcsere ügyében. 
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2021. április 23. Lantay Ákossal, az ALD Consulting Kft. képviselőjével 
folytatott egyeztetésen vettem részt a folyamatban lévő 
pályázatokkal kapcsolatban. 

2021. április 28.  A Csobánc Művelődési Ház felújításával kapcsolatos helyszíni 
szemlén és megbeszélésen vettem részt.   

2021. április 29.  Kovács Balázzsal, a Tapolcai Vívóklub elnökével folytatott 
egyeztetésen vettem részét a vívóterem felújítása pályázat 
ügyében. 

2021. május 3. A felújított Lipóti Pékség megnyitóján vettem részt. 

2021. május 3.  A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. május 4. Helyszíni bejáráson vettem részt az EFOP-1.5.2-16-2017-
00012 sz. projekt keretében megvalósítandó beruházásokkal 
kapcsolatban.  

2021. május 5.  Földesi Józseffel, a TVSE futó szakosztályának vezetőjével 
folytatott egyeztetésen vettem részét futóverseny 
megrendezésével kapcsolatban.  

2021. május 5. A Csobánc Művelődési Ház felújításával kapcsolatos helyszíni 
szemlén vettem részt Diszelben. 

2021. május 6. A 2021/22 évben indítható óvodai csoportok létszámáról szóló 
informális képviselő-testületi tájékoztatón vettem részt. 

2021. május 12.  Helyszíni szemlén vettem részt a Csobánc Művelődési Ház 
felújításával kapcsolatban Diszelben. 

2021. május 17. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. május 19. Kálmán Bélát, a Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete elnökével 
folytatott megbeszélésen vettem részt.   

2021. május 26.  A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 
társaságok taggyűlésein vettem részt. 

2021. május 28. Az NHSZ Csobánc Kft. és az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 
taggyűlésén vettem részt. 

2021. május 28.   A Batsányi János Gimnázium ballagási ünnepségén vettem 
részt. 

2021. május 28. A TIAC-TVSE éves rendes közgyűlésén vettem részt a Bauxit 
Sporttelepen. 

2021. május 29.  Szabadtéri fittnesspark átadó ünnepségén vettem részt a Dobó 
lakótelepen. 
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2021. május 30. Hősök napi megemlékezésen vettem  részt. 

2021. május 31. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” c. projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. május 31. A Csobánc Művelődési Ház műszaki átadás-átvételén vettem 
részt Diszelben. 

2021. június 1. Az Európa Kulturális Fővárosa, Veszprém-Balaton 2023. 
pályázattal kapcsolatos egyeztetésen vettem részt. 

2021. június 2. EFOP projektértekezleten vettem részt. 

2021. június 5. Gyermeknapi ünnepségen vettem részt a Tapolcai 
Termálstrandon. 

2021. június 8. EFOP pályázattal kapcsolatos polgármesteri tájékoztatón 
vettem részt. 

2021. június 12. A diszeli Csobánc Művelődési Ház átadó ünnepségén vettem 
részt. 

2021. június 14. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. június 19. A Batsányi János Tagintézmény ballagási ünnepségén vettem 
részt. 
 

2021. június 20. A Plecotus Barlangkutató Csoport nyílt napján vettem részt. 

2021. június 24.  A Sakk Országos Olimpiai Reménységek Tornája sakkverseny 
megnyitóján voltam jelen a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2021. június 25.  
Az új közösségi tér átadásán vettem részt a Vajda János 
utcában. 
 

2021. június 28.  

 

2021. június 28. 

Az Európa Kulturális Fővárosa, Veszprém-Balaton 2023. 
pályázathoz való csatlakozási szerződés aláírásán vettem részt. 
 
A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. június 30.  Semmelweis napi ünnepségen vettem részt a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 

2021. július 5. A Kazinczy Ferenc Tagintézmény tornaterme feletti 
tetőfelújítással kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem részt. 

2021. július 7. A városi kitüntetések átadó ünnepségén vettem részt a Tamási 
Áron Művelődési Központban. 

2021. július 12. A Szalay Gyöngyi vívóteremmel kapcsolatos egyeztetésen 
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vettem részt. 

2021. július 12.  A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. július 13. Lóránd György rendőrkapitány úrral folytatott település 
bejáráson vettem részt a hajléktalanok problémájával 
kapcsolatban. 

2021. július 13. Helyszíni bejáráson vettem részt a DRV Zrt. képviselőivel a 
Pacsirta utcai útbontás miatt. 

2021. július 14. Személyes egyeztetésen vettem részt a Magyar Államkincstár 
Veszprém Megyei Igazgatóságánál a TOP-3.1.1 projekttel 
kapcsolatban. 

2021. július 15. A Tapolcai Városi Képzőművészkör kiállítás megnyitóján 
vettem részt. 

2021. július 27. Dr. Bernáth Tibor fogorvos úrral folytattam megbeszélést 
fogorvosi praxissal kapcsolatban. 

2021. augusztus 2.  A Sakk Országos Korcsoportos Bajnokság döntőjének 
megnyitó ünnepségén vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2021. augusztus 3. Az EFOP pályázatban részt vevő konzorciumi települések 
polgármestereivel találkoztam.   

2021. augusztus 4. Csonka Nándor atyával folytatott egyeztetésen vettem részét az 
ünnepi rendezvények ügyében. 

2021. augusztus 10.  Tímár Krisztinával, a New Season Produkciós Iroda 
ügyvezetőjével folytatott megbeszélésen vettem részt. 

2021. augusztus 11. Helyszíni szemlén vettem részt a Bauxit Sporttelepen a 
műfüves futballpálya beruházással kapcsolatban. 

2021. augusztus 11. Horváthné Somogyi Ildikóval, az Életlehetőség „Nonprofit” 
Kft. ügyvezetőjével, valamint a Veszprém Megyei ÉFOÉSZ 
Közhasznú Egyesülete Tapolcai szervezet elnökével folytatott 
megbeszélésen vettem részt bérleti szerződések ügyében. 

2021. augusztus 15. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom búcsúi 
szentmiséjén vettem részt. 

2021. augusztus 17. Diszel településrészi gyűlésen vettem részt. 

2021. augusztus 18. Takács Lajos műszaki ellenőrrel folytatott megbeszélésen 
vettem részt a műfüves futballpálya villany kivitelezésével 
kapcsolatban. 

2021. augusztus 18-22. A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét rendezvény programjain 
vettem részt. 
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2021. augusztus 24.  A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” c. projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. augusztus 30. Tarbuza Attilával, a Két Tarbuza Kft. ügyvezetőjével folytatott 
egyeztetésen vettem részt folyamatban lévő kivitelezési 
munkával kapcsolatban. 

2021. szeptember 1. Dr. Várnai Tamással, a KEIOK Kft. képviselőjével 
egyeztettem az EFOP pályázat közbeszerzési feladataival 
kapcsolatban. 

2021. szeptember 6.  A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. szeptember 17.  A Szalay Gyöngyi vívóterem átadó ünnepségén vettem részt a 
Batsányi János Gimnáziumban. 

2021. szeptember 19. Holokauszt megemlékezésen vettem részt a Csányi L. utcában. 

2021. szeptember 20. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” c. projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. szeptember 21.  EFOP „Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és 
környékén” c. projekttel kapcsolatos megbeszélésen vettem 
részt. 

  
 
 
Pass Sándor alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 

 
2020. szeptember 24. Képviselői munkaülésen vettem részt. 

2020. október 1. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2020. október 5. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum gyermekkönyvtár 
részlegének ünnepélyes átadásán vettem részt. 

2020. október 6. Koszorúzáson vettem részt a régi temetőben a nemzeti 
gyásznap alkalmából. 

2020. október 6. „Amikor a harangok sírtak” című előadáson vettem részt a 
Tamási Áron Művelődési Központban. 

2020. október 14. A felső Malom-tó forrásrekonstrukciójával kapcsolatos 
egyeztetésen vettem részt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
képviselőivel a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari 
tanácstermében. 

2020. október 16. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2020. október 20.  Csonka Nándor atyával folytatott egyeztetésen vettem részt a 
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halottak napi, Mindenszentek napi feladatokkal kapcsolatban. 

2020. október 21. A régi temető takarításában vettem részt társadalmi munka 
keretében. 

2020. október 29. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2020. november 12. Informális képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2020. november 19. Rendkívüli polgármesteri tájékoztatón vettem részt a helyi 
járványügyi intézkedésekkel kapcsolatban. 

2020. november 21. Biofuna Kft, Tapolcai Városgazdálkodási Kft, Cselle-Ház Kft 
és Tapolcai Média Kft taggyűlésén vettem részt. 

2020. november 26. Informális képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2020. december 8. Helyi vállalkozókkal folytatott megbeszélésen vettem részt az 
adventi időszak árusítási lehetőségeivel kapcsolatban. 

2020. december 11. Varga Tiborné igazgatóval egyeztettem a tapolcai Sport- és 
turistaszálló működtetésével kapcsolatban. 

2020. december 17. Informális képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2020. december 19. A TIAC állateledel adományának átadásán vettem részt az 
Assisi Szent Ferenc Állatmenhelyen. 

2020. december 22. A 2021. évi költségvetéssel kapcsolatos képviselői 
egyeztetésen vettem részt. 

2021. január 12. Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán című projekt 
megbeszélésen vettem részt a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal emeleti tanácstermében. 

2021. január 14. Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán című projekt 
helyszíni bejárásán vettem részt. 

2021. január 20. A 2021. évi költségvetéssel kapcsolatos egyeztetésen vettem 
részt.  

2021. január 20. A diszeli Csobánc Művelődési Ház felújításával kapcsolatos 
helyszíni bejáráson vettem részt. 

2021. január 25. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
munkaterület átadás-átvételén vettem részt. 

2021. január 28. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. február 3. Az NHSZ Csobánc Kft és az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft 
éves taggyűlésén vettem részt.  

2021. február 4. A 2021. évi költségvetéssel kapcsolatos egyeztetésen vettem 
részt. 
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2021. február 8. A 2021. évi költségvetéssel kapcsolatos egyeztetésen vettem 
részt. 

2021. február 8. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című 
projekttel kapcsolatos kooperáción vettem részt a 
VOLÁNBUSZ Zrt. képviselőivel. 

2021. február 10. A 2021. évi költségvetéssel kapcsolatos képviselői 
egyeztetésen vettem részt.  

2021. február 10. Helyszíni szemlén vettem részt a Deák F. u. 21. sz. alatti 
ingatlanban. 

2021. február 23. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című 
projekttel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt. 

2021. február 25. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. február 25. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című 
projekttel kapcsolatos polgármesteri tájékoztatót tartottam.  

2021. február 25. A kommunizmus áldozatairól emlékeztem meg képviselő 
társaimmal a Hősök terén. 

2021. március 3. Csonka Nándor atyával folytatott megbeszélésen vettem részt a 
meg nem született és elveszített gyermekek emlékhelyével 
kapcsolatban. 

2021. március 22. „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. április 8. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. április 15. Képviselői megbeszélésen vettem részt.  

2021. április 19. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. május 3. A felújított Lipóti Pékség megnyitóján vettem részt. 

2021. május 3.  A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. június 12. A diszeli Csobánc Művelődési Ház átadó ünnepségén vettem 
részt. 

2021. június 14. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. június 30.  Semmelweis napi ünnepségen vettem részt a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 

2021. július 7. A városi kitüntetések átadó ünnepségén vettem részt a Tamási 
Áron Művelődési Központban. 
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2021. július 12.  A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. július 13. Lóránd György rendőrkapitány úrral folytatott település 
bejáráson vettem részt a hajléktalanok problémájával 
kapcsolatban. 

2021. július 13. Helyszíni bejáráson vettem részt a DRV Zrt. képviselőivel a 
Pacsirta utcai útbontás miatt. 

2021. július 30. Olimpiai emléktábla avatón vettem részt Siklósi Gergő 
olimpiai ezüstérmes, világbajnok párbajtőrvívóval. 

2021. augusztus 4. Csonka Nándor atyával folytatott egyeztetésen vettem részt az 
ünnepi rendezvények ügyében. 

2021. augusztus 10.  Tímár Krisztinával, a New Season Produkciós Iroda 
ügyvezetőjével folytatott megbeszélésen vettem részt. 

2021. augusztus 11. Horváthné Somogyi Ildikóval, az Életlehetőség „Nonprofit” 
Kft. ügyvezetőjével, valamint a Veszprém Megyei ÉFOÉSZ 
Közhasznú Egyesülete Tapolcai szervezet elnökével folytatott 
megbeszélésen vettem részt bérleti szerződések ügyében. 

2021. augusztus 15. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom búcsúi 
szentmiséjén vettem részt. 

2021. augusztus 17. Diszel településrészi gyűlésen vettem részt. 

2021. augusztus 18. Takács Lajos műszaki ellenőrrel folytatott megbeszélésen 
vettem részt a műfüves futballpálya villany kivitelezésével 
kapcsolatban. 

2021. augusztus 18-22. A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét rendezvény programjain 
vettem részt. 

2021. augusztus 23. Dégi Szabolccsal, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
képviselőjével folytatott egyeztetésen vettem részt útjavítás, 
felújítás, illetve csapadékvíz elvetés pályázatokkal 
kapcsolatban. 

2021. augusztus 23. Neszler Imrével, a Tapolcai Értékmegőrző Egyesület elnökével 
folytatott megbeszélésen vettem részt a városban elhelyezni 
kívánt botlatókövekkel kapcsolatban.  

2021. augusztus 24.  A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” c. projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. augusztus 30. Tarbuza Attilával, a Két Tarbuza Kft. ügyvezetőjével folytatott 
egyeztetésen vettem részt folyamatban lévő kivitelezési 
munkával kapcsolatban. 

2021. szeptember 6.  A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
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kooperációján vettem részt. 

2021. szeptember 18. A Szüreti felvonulás rendezvényen vettem részt Diszel 
városrészben. 

2021. szeptember 20. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” c. projekt 
kooperációján vettem részt. 

2021. szeptember 22. Varga Tibornéval, a Batsányi János Gimnázium igazgatójával 
folytatott egyeztetésen vettem részt a vívóterem, valamint a 
kollégium épületében működő sportszálló működésével 
kapcsolatban. 

2021. szeptember 22. Kádár Tamás református lelkészt fogadtam. 

  
 
 
 
 
 
 
21/2020. (II. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünetet rendel 
el az alábbiak szerint: 
- 2020. július 20. és 2020. július 31. között (10 munkanap) 
- 2020. december 28 -31. között (4 munkanap). 
Az igazgatási szünet időtartama alatt a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal zárva tart. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szabadságok kiadásáról, valamint 
az igazgatási szünet közzétételéről. 
Határidő: folyamatos Felelős: jegyző  
 

Az igazgatási szüntetek közzétételre kerültek, a szabadságok kiadása megtörtént. 
 
 
22/2020. (II. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
testülete - a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bekezdése alapján létrehozott Tapolcai Települési Értéktár Bizottság 
tagjainak az alábbiakban megnevezett személyeket választja meg: 
1. Dr. Décsey Sándor elnök 8300 Tapolca, Bem A. u. 40. 
2. Hangodi László  8300 Tapolca, Csokonai u. 4. 
3. Horváth Gábor  8300 Tapolca, Klapka Gy. u. 1. 1/1. 
4. Tóth Bálint   8297 Tapolca-Diszel, Balassi B. u. 3. 
5. Vörösváry Ákos  8297 Tapolca-Diszel, Templom tér  
székhely: 1201 Budapest, Labanc u.43. 
A Tapolcai Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 
1. sz. mellékletének megfelelően elfogadja. 
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 
 

A Tapolcai Települési Értéktár Bizottság tagjainak értesítése megtörtént.  
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26/2020. (II. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 
Dobó Zoltán Tapolca Város Polgármestere 2020. évi szabadságának ütemezését az alábbiak 
szerint jóváhagyja:  

Január --- 0 nap 
Február 24-28. 5 nap 
Március 9-11.  3 nap 
Április 6-9. 4 nap 

Május 14-15. 2 nap 
Június 2-5. 4 nap 
Július 20-31. 10 nap 
Augusztus 10-14. 5 nap 
Szeptember 7-9. 3 nap 
Október 19-22. 4 nap 
November 23-25. 3 nap 
December 28-31. 4 nap 
ÖSSZESEN: 47 nap 

Határidő:  folyamatos Felelős: polgármester  
 

A 2020. évben kialakult vírushelyzet miatt a 2020. évi szabadságok igénybevétele nem az 
ütemezésnek megfelelően történt. 

 
 
55/2020. (VI. 29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Városgazdálkodási Kft-nek a helyi közösségi közlekedési tevékenység 2019.01.01. 
és 2019.12.31. közötti ellátásáról szóló beszámolóját és az ellentételezési igényét 19.566.427 
Ft, azaz Tizenkilencmillió-ötszázhatvanhatezer-négyszázhuszonhét forint összeggel elfogadja. 
Megállapítja, hogy az ellentételezi igény forrása a Tapolca város 2020. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 
4. melléklet Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5. jogcím Helyi autóbusz 
közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft. soron rendelkezésre áll. Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ellentételezési 
igényeként meghatározott 19.566.427 Ft összeg kiegyenlítését – a kettős finanszírozás 
elkerülése érdekében – a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 
támogatására kiírt pályázati eljárásban esetlegesen elnyert támogatással nem fedezett 
mértékben téríti meg. Határidő: 2020. december 15. Felelős: polgármester 
 

A veszteségpótlás kifizetése határidőn belül megtörtént. 
 
 
77/2020. (VIII. 27.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
fontosnak tartja a tapolcai gyalogátkelőhelyek biztonságának növelését. Közérdekű 
kötelezettségvállalásként köszönettel fogadja a Generali a Biztonságért Alapítvány bruttó 
1.397.000,- Ft összegű pénzbeli támogatását a SafeCross intelligens gyalogátkelőhely, azaz 
„okos zebra” kivitelezéséhez. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kötelezettséget vállal arra, hogy a felajánlott támogatást a Tapolca, Juhász Gyula utca és Bem 
utca kereszteződésében lévő gyalogátkelőhely fejlesztéséhez használja fel. A beruházás teljes 
összege 2.794.000,- Ft. A fejlesztés önereje, 1.397.000,- Ft Tapolca Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Városüzemeltetés 
Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások K6 U1 jogcím, Új közlekedési létesítmények 
tervezése soron rendelkezésre áll. Felkéri a polgármestert a beruházás megvalósításához 
szükséges intézkedések megtételére, szerződések aláírására. Határidő: 2020. november 30. 
Felelős: polgármester 



 30 

 
A műszaki átadás-átvétel 2020. szeptember 13-án megtörtént. 

 
 
78/2020. (VIII. 27.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
partnerségi egyeztetés eredményét megismerte, a partnerségi egyeztetést lezárja, az 
egyeztetési anyagot a szakmai véleményezés megindítására alkalmasnak találja. Felkéri a 
polgármestert a döntés dokumentálására és közzétételére, továbbá a szakmai véleményezési 
szakasz kezdeményezésére és lebonyolítására azzal, hogy a tervdokumentációt szakmai 
véleményezésre az érdekelt államigazgatási szervek részére küldje meg. Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

A naperőművel kapcsolatos (Sümeg-Tapolca közötti út melletti terület)  
településrendezési terv módosítás lezárult, a módosított terv hatályos. 

 
 
89/2020. (IX.30.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2021. évre csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a csatlakozásról, 
valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló Nyilatkozat aláírására és a pályázati 
kiírás közzétételére. Felelős: polgármester Határidő: 2020. október 1. 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz  
történő csatlakozás megtörtént. 

 
 
90/2020. (IX.30.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2021. évi költségvetése terhére „A” és „B” típus összesen 3.000.000-Ft keretösszeg erejéig 
kötelezettséget vállal a pályázatok fedezetére. Felelős: polgármester Határidő: a 2021. évi 
költségvetés elkészítésének határideje 
 

A kötelezettségvállalás megtörtént. 
 
 
91/2020. (IX.30.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ajka 
Város Önkormányzata vezetésével konzorciumi formában pályázatot nyújt be az Európai 
Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramjában meghirdetett „EUCF - 
European City Facility - Városokkal a városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások 
támogatása” című pályázati felhívásra. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a 
pályázat benyújtásához a konzorciumi megállapodást aláírja és a szükséges nyilatkozatokat 
megtegye. Határidő: 2020. október 2. Felelős: polgármester 
 

A konzorciumi megállapodás aláírásra került a szükséges nyilatkozatokkal együtt.  
A projekt megvalósítása folyamatban van. 

 
 
96/2020. (X. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
településszerkezeti terv és településszerkezeti leírás módosítását az előterjesztés 1. számú 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja, mely alapján a TSZT-MÓD jelű tervlapon lehatárolt 
változással érintett terület normatartalma lép a 203/2019. (X. 20.) sz. határozattal elfogadott 
TSZT jelű településszerkezeti tervlap azonos területének normatartalma helyébe. A 
Településszerkezeti tervet érintő, területfelhasználás változással érintett területek változásait 
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az 1. számú melléklet 1.1. pontja tartalmazza. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete megállapítja, hogy a biológiai aktivitásérték számításról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM 
rendelet alapján a kiszámított biológiai aktivitásérték egyenlege nem változik. Határidő: 
folyamatos Felelős: polgármester  
 
A kerékpárúttal kapcsolatos településrendezési terv lezárult, a módosított szabályozási terv 

hatályos. 
 
 
97/2020. (X. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
támogatja a mellékelt záradékolt változási vázrajzon a Tapolca, 56 helyrajzi számon 
nyilvántartott 4000 m² alapterületű művelés alól „kivett közterület” megnevezésű ingatlan 
megosztásával létrejövő 56/1 hrsz-ú 217 m2 nagyságú, valamint 56/2 hrsz-ú 3783 m2 

nagyságú „kivett közterület” megnevezésű ingatlanok kialakításához hozzájárul. Határidő: 
2020. november 30. Felelős: polgármester 
 

A telekalakítás megtörtént. 
 
 
98/2020. (X. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca, 56 helyrajzi számon nyilvántartott 4000 m² alapterületű művelés alól „kivett 
közterület” megnevezésű ingatlan megosztása során létrejövő 56/1 hrsz-ú 217 m2 nagyságú 
ingatlant forgalomképes vagyonná minősíti át. Hozzájárul a kialakításra kerülő 56/1 hrsz-ú 
ingatlan „kivett közterület” művelési ágból „beépítetlen terület” művelési ágra történő 
változtatásához. Határidő: 2020. november 30. Felelős: polgármester 
 

A művelési ág változtatás az ingatlannyilvántartásban átvezetésre került. 
 
 
99/2020. (X. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
forgalomképessé minősített Tapolca, 56/1 hrsz-ú 217 m2 nagyságú beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel útján történő 
értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslés, valamint az ingatlan telekalakítási 
engedélyeztetésével kapcsolatban felmerült költségek alapul vételével állapítja meg, melyre 
tekintettel a minimális ajánlati árat 2.000.000 Ft összegben határozza meg. Megállapítja, hogy 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) 
önkormányzati rendelet 22.  § (1) és (3) bekezdései alapján az ingatlan hasznosítása során 
nem szükséges versenyeztetési eljárás lefolytatása. Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca, 
56/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az Önkormányzat honlapján és a 
helyben szokásos módon. Határidő: 2020. december 15. Felelős: polgármester 

 
Adásvételi szerződés aláírásra került. 

 
 
100/2020. (X. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
testülete a mellékelt záradékolt változási vázrajzon Tapolca, 909/3 helyrajzi számon 
nyilvántartott 1402 m² alapterületű művelés alól „kivett közterület” megnevezésű ingatlan 
megosztásával létrejövő Tapolca, 909/4 hrsz-ú 45m2 nagyságú, Tapolca, 909/5 hrsz-ú 83 m2 
nagyságú, valamint a Tapolca, 909/6 hrsz-ú 1274 m2 nagyságú „kivett közterület” 
megnevezésű ingatlanok kialakításához hozzájárul. Határidő: 2020. november 30. Felelős: 
polgármester 
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A telekalakítás megtörtént. 
 
 
101/2020. (X. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
testülete a Tapolca, 909/3 helyrajzi számon nyilvántartott 1402 m2 alapterületű művelés alól 
„kivett közterület” megnevezésű ingatlan megosztása során létrejövő 909/4 hrsz-ú 45 m2 és a 
Tapolca, 909/5 hrsz-ú 83 m2 nagyságú ingatlanokat forgalomképes vagyonná minősíti át. 
Hozzájárul a kialakításra kerülő 909/4 és 909/5 hrsz-ú ingatlanok „kivett közterület” művelési 
ágból „beépítetlen terület” művelési ágra történő változtatásához. Határidő: 2020. november 
30. Felelős: polgármester 
 

A művelési ág változtatás az ingatlannyilvántartásban átvezetésre került. 
 
 
102/2020. (X. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 
forgalomképessé minősített Tapolca, 909/4 hrsz-ú 45 m2 nagyságú beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel útján történő 
értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslés, valamint az ingatlan telekalakítási 
engedélyeztetésével kapcsolatban felmerült költségek alapul vételével állapítja meg, melyre 
tekintettel a minimális ajánlati árat 112.500 Ft összegben határozza meg. Megállapítja, hogy 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) 
önkormányzati rendelet 22.  § (1) és (3) bekezdései alapján az ingatlan hasznosítása során 
nem szükséges versenyeztetési eljárás lefolytatása. Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca, 
909/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az Önkormányzat honlapján és a 
helyben szokásos módon. Határidő: 2020. december 10. Felelős: polgármester 
 

Az adásvétel megtörtént, pénzügyileg rendezett, az ingatlannyilvántartásban az átvezetés 
megtörtént. 

 
 
103/2020. (X. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 
forgalomképessé minősített Tapolca, 909/5 hrsz-ú 83 m2-es nagyságú beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel útján történő 
értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslés, valamint az ingatlan telekalakítási 
engedélyeztetésével kapcsolatban felmerült költségek alapul vételével állapítja meg, melyre 
tekintettel a minimális ajánlati árat 207.500 Ft összegben határozza meg. Megállapítja, hogy 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) 
önkormányzati rendelet 22.  § (1) és (3) bekezdései alapján az ingatlan hasznosítása során 
nem szükséges versenyeztetési eljárás lefolytatása. Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca, 
909/5 hrsz-ú ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az Önkormányzat honlapján és a 
helyben szokásos módon. Határidő: 2020. december 10. Felelős: polgármester 
 

Az adásvétel megtörtént, pénzügyileg rendezett, az ingatlannyilvántartásban az átvezetés 
megtörtént. 

 
 
104/2020. (X. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 
Tapolcai Városgazdálkodási Kft-nek a helyi közösségi közlekedési tevékenység 2020.01.01. 
és 2020.06.30. közötti ellátásáról szóló beszámolóját és az ellentételezési igényét 18.522.493 
Ft tizennyolcmillió-ötszázhuszonkettőezer-négyszázkilencvenhárom forint összeggel 
elfogadja, annak ismeretében, hogy az ellentételezési igény forrása Tapolca város 2020. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2020. (II.24.) 
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önkormányzati rendelet 4. melléklet Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5. 
pont Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft. soron rendelkezésre 
áll. Felkéri a polgármestert a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 2020. év I. félévi 
ellentételezési igényének kiegyenlítéséhez szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 
2020. október 31. Felelős: polgármester 
 

A veszteségpótlás kifizetése határidőn belül (2020. október 29.) megtörtént. 
 
 
105/2020. (X. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 
Tapolcai Városgazdálkodási Kft-nek a helyi közösségi közlekedési tevékenység 2019.06.30. 
és 2019.12.31. közötti időszakra vonatkozó ellentételezési igényeként, az 55/2020. (VI.29.) 
Kt. határozattal elfogadott, 19.566.427 Ft összeg kiegyenlítéséhez szükséges 3.088.920 Ft, 
azaz hárommillió-nyolcvannyolcezerkilencszázhúsz forint többletforrás biztosítása érdekében 
hozzájárul ahhoz, hogy ezen összeg a Tapolca város 2020. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 
7. melléklet I. 1. Általános tartalék előirányzat jogcím terhére átcsoportosításra kerüljön a 4. 
melléklet Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5. pont Helyi autóbusz 
közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft. előirányzat jogcím sorra. Felkéri a 
polgármestert a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 2019. év II. félévi ellentételezési igényének 
kiegyenlítéséhez szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2020. december 15. Felelős: 
polgármester 
 

Az átcsoportosítás megtörtént.  
 
 
106/2020. (X. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete az 
Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint összegű 
támogatást biztosít. A támogatási összeg kizárólag a tapolcai mentőállomás részére 
beszerzésre kerülő LP15 teljes konfigurációval ellátott defibrillátor újraélesztő készülék 
vásárlására használható fel. A támogatás forrása Tapolca város 2020. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 
7. mellékletének I. Tartalék 1. Általános tartalék jogcíme. Felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A támogatási szerződés aláírásra, a támogatás utalásra került, az elszámolás megtörtént. 
 
 
107/2020. (X. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 
100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló Biofuna Kft. 2019. évi gazdálkodásáról, valamint 
a 2020. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte. Javasolja és kéri, hogy a 
társaság a jövőben nagyobb hangsúlyt fektessen újabb vállalkozások és felhasználók 
bevonására, a stabil és önerős gazdálkodás megtartására, a költségek optimalizálására. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat a Biofuna Kft részére megküldésre került. 
 
 
108/2020. (X. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 
100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló Tapolca Kft. 2019. évi gazdálkodásáról, valamint 
a 2020. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte. Javasolja és kéri, hogy a 
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társaság a jövőben nagyobb hangsúlyt fektessen az üzleti alapokon történő működésre. 
Törekedjen arra, hogy csökkenjen a ráfizetéses rendezvények száma. A Társaság vezetése 
keresse meg a dolgozói létszám és szolgáltatás optimális arányát. A 2019-es év kiemelkedő 
eredményeket hozott a társaság életében, de a pandémia miatt 2021-re új szempontok szerint 
kell tervezni a feladatokat és az ahhoz tartozó finanszírozást. Tapolca Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a fenti elvárások megfogalmazásával a beszámolót elfogadja. Határidő: 
 azonnal Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat a Tapolca Kft részére megküldésre került.  
 
 
109/2020. (X. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 
100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 
gazdálkodásáról, valamint a 2020. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót 
megismerte.  Elvárja és kéri, hogy a társaság a jövőben nagyobb hangsúlyt fektessen az 
önkormányzati ingatlanok kezelésére, a kintlévőségek behajtására, a helyi autóbusz 
közlekedés kihasználtságának és hatékonyságának javítására, a strandfürdő veszteségeinek 
csökkentésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fentiekben 
megfogalmazott javaslatokkal a beszámolót elfogadja. Határidő:  azonnal Felelős: 
polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat a Tapolcai Városgazdálkodási Kft részére megküldésre 
került.  

 
 
110/2020. (X. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 
100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló Tapolcai Városfejlesztési Kft. 2019. évi 
gazdálkodásáról, valamint a 2020. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót 
megismerte.  Kéri, hogy a társaság továbbra is nagy hangsúlyt fektessen újabb projektek 
felkutatására, a stabil és önerős gazdálkodás biztosítására, a költségek optimalizálására.   
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat a Tapolcai Városfejlesztési Kft részére megküldésre került.  
 
 
111/2020. (X. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 
100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló Cselle-Ház Kft. 2019. évi gazdálkodásáról, 
valamint a 2020. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte. Javasolja és 
kéri, hogy a társaság a jövőben nagyobb hangsúlyt fektessen bevételeinek növelésére, a stabil 
gazdálkodás biztosítására, a költségek optimalizálására. A Kft. a településüzemeltetési 
feladatok ellátásával járuljon hozzá az idegenforgalmi, turisztikai bevételek növekedéséhez. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat a Cselle-Ház Kft részére megküldésre került.  
 
 
112/2020. (X. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 
100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft. 2019. évi 
gazdálkodásáról, valamint a 2020. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót 



 35 

megismerte. Javasolja és kéri, hogy a társaság a jövőben is keresse bevételeinek növelési 
lehetőségét, törekedjen a stabil gazdálkodás biztosítására, a költségek optimalizálására.  
Pályázatok figyelésével, megfelelő árajánlat megtételével vállaljon a környező települések 
közétkeztetésében nagyobb szerepet.  A közétkeztetés mellett a piaci alapon történő 
vendéglátás feltételeit is bővíteni kell. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
fenti javaslatokkal a beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat a Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft részére megküldésre 
került.  

 
 
113/2020. (X. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 
100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média 
Kft. 2019. évi gazdálkodásáról, valamint a 2020. évi aktualizált üzleti tervéről szóló 
tájékoztatót megismerte. A beszámoló alapján megállapítható, hogy a Kft. 2019. évi 
egyszerűsített éves beszámoló szerinti eredménye 1 334 eFt, azonban az előző évben 
(években) a társaság működése veszteséges volt. A mérleg alapján, a jogszabályoknak 
megfelelően, szükséges a társaság pénzügyi és vagyoni helyzetének rendezése. (a Kft. saját 
tőkéje 826 eFt-ra csökkent)  
Mivel az elmúlt két üzleti évben (2018-2019) a társaság saját tőkéje nem érte el az adott 
társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, Tapolca Város Önkormányzata a második 
év (2019.) beszámolójának elfogadásától (2020. aug. 25.) számított 3 hónapon belül dönt a 
szükséges saját tőke biztosításáról, (pótbefizetés) vagy a társaság átalakulásáról.  
A tulajdonos elvárja, hogy a társaság vezetősége a jövőben nagyobb hangsúlyt fektessen a 
biztonságos és takarékos gazdálkodásra. Határidő: azonnal Felelős:  polgármester 
 
A képviselő-testületi határozat a Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média  Kft részére 

megküldésre került.  
 
 
114/2020. (X. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 
Tapolca Város Önkormányzata 1/1-ed tulajdonában levő, Tapolca, Fő tér 19. 1. emelet 9. 
szám alatti, belterület 2821/A/17 helyrajzi számú 37 nm alapterületű, műemlék besorolású, 
lakás megnevezésű forgalomképes ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: 
adásvétel útján történő értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslést alapul véve 
állapítja meg, melyre tekintettel a minimális ajánlati árat nettó 3.952.000,- Ft összegben 
határozza meg. Megállapítja, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás 
szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 22.  § (1) és (3) bekezdései 
alapján az ingatlan hasznosítása során nem szükséges versenyeztetési eljárás lefolytatása. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca, 2821/A/17 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó 
pályázati felhívást tegye közzé az Önkormányzat honlapján, ezzel egy időben a Hivatal 
hirdetőtábláján. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

Az első pályázati felhívásra nem érkezett ajánlat. 
A második pályázati felhívásra két ajánlat érkezett, sajnos mindkettő hiányos, érvénytelen.  

 
 
115/2020. (X. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 
Tapolca Város Önkormányzata 1/1-ed tulajdonában levő, Tapolca, Fő tér 19. 2. emelet 1. 
szám alatti, belterület 2821/A/18 helyrajzi számú 40 nm alapterületű, műemlék besorolású, 
lakás megnevezésű forgalomképes ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: 
adásvétel útján történő értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslést alapul véve 
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állapítja meg, melyre tekintettel a minimális ajánlati árat nettó 4.676.000,- Ft összegben 
határozza meg. Megállapítja, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás 
szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 22.  § (1) és (3) bekezdései 
alapján az ingatlan hasznosítása során nem szükséges versenyeztetési eljárás lefolytatása. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca, 2821/A/18 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó 
pályázati felhívást tegye közzé az Önkormányzat honlapján, ezzel egy időben a Hivatal 
hirdetőtábláján. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

Az első pályázati felhívásra nem érkezett ajánlat. 
A második pályázati felhívásra egy pályázat érkezett, de érvénytelen volt. 

 
 
116/2020. (X. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 
Tapolca Város Önkormányzata 1/1-ed tulajdonában levő, Tapolca, Fő tér 19. 2. emelet 2. 
szám alatti, belterület 2821/A/19 helyrajzi számú 30 nm alapterületű, műemlék besorolású, 
lakás megnevezésű forgalomképes ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: 
adásvétel útján történő értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslést alapul véve 
állapítja meg, melyre tekintettel a minimális ajánlati árat nettó 3.504.000,- Ft összegben 
határozza meg. Megállapítja, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás 
szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 22.  § (1) és (3) bekezdései 
alapján az ingatlan hasznosítása során nem szükséges versenyeztetési eljárás lefolytatása. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca, 2821/A/19 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó 
pályázati felhívást tegye közzé az Önkormányzat honlapján, ezzel egy időben a Hivatal 
hirdetőtábláján. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

Az első pályázati felhívásra nem érkezett ajánlat. 
A második pályázati felhívásra egy pályázat érkezett, de érvénytelen volt.  

 
 
117/2020. (X. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 
Tapolca Város Önkormányzata 1/1-ed tulajdonában levő Tapolca Halápi út belterület 3437/51 
helyrajzi számú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból kialakításra kerülő 
3437/110 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület megnevezésű forgalomképes ingatlant 
hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel útján történő értékesítés. Az ingatlan 
értékét a forgalmi értékbecslést alapul véve állapítja meg, melyre tekintettel a minimális 
ajánlati árat nettó 3.600.000,- Ft összegben határozza meg. Megállapítja, hogy az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) 
önkormányzati rendelet 22.  § (1) és (3) bekezdései alapján az ingatlan hasznosítása során 
nem szükséges versenyeztetési eljárás lefolytatása. Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca, 
3437/110 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó pályázati felhívást tegye közzé az 
Önkormányzat honlapján, ezzel egy időben a Hivatal hirdetőtábláján. Határidő: 
telekmegosztási eljárás befejezését követően azonnal Felelős:  polgármester 
 

A pályázati felhívás közzététele és az ingatlan értékesítése megtörtént. 
 
 
119/2020. (X. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási megállapodásának 
módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű Társulási 
megállapodást a 2. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a 
polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A társulási megállapodás aláírása megtörtént. 
 
 
121/2020. (X. 02.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 
2020/2021-es tanévre megállapított kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok 
módosítását a következő, 2021/2022-es tanévre vonatkozóan nem tartja szükségesnek. 
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Tapolca városban 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek 
létszáma - a 2020. szeptember 22-ei állapotot figyelembe véve - intézményi/ tagintézményi 
bontásban:  
• Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskolában: 13 fő, 
• Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményében:16 fő  
• Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar- Angol Két tanítási 

nyelvű Tagintézményében: - 
• Szász Márton Általános Iskolában: 1 fő, 
• Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában: 3 fő, 
összesen: 33 fő hátrányos helyzetű tanuló szerepel a jegyző nyilvántartásában. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötelező felvételt biztosító 
általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezésére vonatkozó jelen döntést, valamint a 
hátrányos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó adatszolgáltatást a Balatonfüredi 
Tankerületi Központ részére - 2020. október 15. napjáig - továbbítsa. Határidő:  2020. október 
15. Felelős: polgármester  
 

A képviselő-testületi határozat a Balatonfüredi Tankerületi Központ részére  
megküldésre került. 

 
 
132/2020. (XI.16) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere a 
TOP-3.1.1.16-VE1-2017-00009 azonosító számú „Fenntartható közlekedésfejlesztés 
Tapolcán” című projekt keretében megvalósuló építés tárgyú közbeszerzési eljárásban (Kbt. 
115. § (1) bek. szerinti eljárás) az alábbi gazdasági társaságok ajánlattétel céljából történő 
felkérését jóváhagyja: 
1. Via Vomito Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) 
2. DATI-SPED Kft. (8227 Felsőőrs, Fenyves utca 37.) 
3. Útéppark Kft. (8000 Székersfehérvár, Sóstói Ipari Park, Sóstói u. 7.) 
4. Zirci Építő Kft. (8420 Zirc, Három-Hegyi u. 2.) 
5. Skorpió Bt. (8200 Veszprém, Kodály Zoltán u. 3.) 
Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere kötelezettséget vállal az ajánlattételi eljárás 
megindítására, a szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

A közbeszerzési eljárást lefolytatták, a nyertes a Via Vomito Kft. 
 
 
137/2020. (XI.20.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat polgármestere a Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. saját 
tőkéjét 2 174 e Ft, azaz Kétmillió-egyszázhetvennégyezer Ft pótbefizetéssel az adott társasági 
formára kötelezően előírt jegyzett tőke összegére 3000 e Ft-ra, azaz Hárommillió Ft-ra 
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kiegészíti. Az összeget Tapolca város 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2020.  (II.24.) önkormányzati rendelet 
Tartalékok/Általános tartalék előirányzata terhére biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester 
 

A tőkepótlás és az alapító okirat módosítása megtörtént. 
 
  
138/2020. (XI.23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a Tapolca Város Önkormányzata 1/1-ed tulajdonában levő, 
Tapolca, Fő tér 7-9. szám alatti belterület 2812 helyrajziszámon nyilvántartott 346 nm 
alapterületű kivett épület udvar megnevezésű ingatlan, a belterület 2811/2. helyrajzi számon 
nyilvántartott 729 nm alapterületű lakóház, udvar megnevezésű társasháztulajdon, a 2811/A/2 
helyrajzi számon nyilvántartott iroda megnevezésű ingatlan és hozzá tartozó közös 
helyiségrészek kivételével hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel útján történő 
értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslést alapul véve állapítja meg, melyre 
tekintettel a minimális ajánlati árat nettó 100.000.000,- Ft összegben határozza meg. 
Megállapítja, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 
15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 22.  § (1) bekezdése alapján az ingatlan 
hasznosítása során versenyeztetési eljárás lefolytatása szükséges. Felkéri a Polgármestert, 
hogy a pályázati felhívást tegye közzé az Önkormányzat honlapján, ezzel egy időben a 
Hivatal hirdetőtábláján. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A pályázati felhívás közzététele megtörtént, nem érkezett ajánlat. 
 
 
147/2020. (XI.27.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. által fizetendő, a fizető 
parkolóhelyekre vonatkozó 2020. évi bérleti díj mértékét 14.250.000 Ft + Áfa összegben 
határozza meg, a közszolgáltatót, kérelme alapján a II. negyedéves 4.750.000 Ft + Áfa bérleti 
díj megfizetése alól mentesíti. Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere a Tapolcai 
Városgazdálkodási Kft. által fizetendő, a fizető parkolóhelyekre vonatkozó 2020. évi 
takarítási díj mértékét 900.000 Ft + Áfa összegben határozza meg, a közszolgáltatót, kérelme 
alapján a II. negyedéves 300.000 Ft + Áfa takarítási díj megfizetése alól mentesíti. Felkéri a 
jegyzőt „A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 
13/2010. (VI.21.) önkormányzati rendeletben meghatározott fizető várakozóhelyek 
üzemeltetésével, az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátásával, a fizetővárakozóhelyek 
bővítéséhez fenntartásához kapcsolódó beruházások végrehajtása” tárgyban létrejött 
Közszolgáltatási szerződés szükséges módosításának előkészítésére. Határidő: 2020. 
november 30. Felelős: jegyző 
 

A bérleti és takarítási díjak megfizetése határidőn belül megtörtént. 
 
 
148/2020. (XI.27.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. eszközbeszerzésre 
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irányuló, fejlesztési célú támogatását, 11.222.250 Ft Ft+áfa, azaz 14.252.257 Ft összegben 
jóváhagyja. A támogatás forrása a Tapolca város 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 7. 
mellékletének I. Tartalékok 1. Általános tartalék jogcíme. Tapolca Város Önkormányzat 
Polgármestere felkéri a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére. Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző  
 

A támogatási szerződés aláírása és a támogatási összeg utalása megtörtént. 
 
 
149/2020. (XI.27.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a határozat mellékletében felsorolt, Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázatban részt vevő tapolcai lakosokat a határozat melléklete szerinti összegű 
havi „A” típusú támogatásban részesíti. Az „A” típusú támogatásra jogosult pályázók 
tekintetében 2 x 5 hónapra vállal kötelezettséget. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen 
fellebbezéssel nem élhet, a támogatói döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A 
támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a 
döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes 
önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogással kapcsolatban az önkormányzat jegyzőjének 
haladéktalanul értesítenie kell a Támogatáskezelőt. Határidő: 2020. december 4. Felelős: 
Polgármester  
 

A 2020/2021. tanév 2. félévére vonatkozó ösztöndíjak összegének utalása határidőben 
megtörtént. 

 
 
152/2020. (XII.10.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca 
Város Önkormányzat Polgármestere annak érdekében, hogy a 3. számú körzet 
vonatkozásában biztosítsa a fogorvosi alapellátást, 2021. január 1. és 2021. június 30. közötti 
időtartamra Horváthné dr. Kovács Judit fogszakorvossal a fogorvosi feladatok helyettesítéssel 
történő ellátására vonatkozó, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező feladatellátási 
szerződést jóváhagyja. A feladat-ellátási szerződésben vállalt 35 Ft/hó/állandó lakos összegű, 
azaz 98.840,- Ft/hó működtetési hozzájárulás biztosítására Tapolca Város 2021. évi 
költségvetése terhére előzetes kötelezettséget vállal. Felkéri a Jegyzőt a feladatellátási 
szerződés elkészítésére. Határidő: 2020. december 31. Felelős: jegyző 
 

A feladatellátási szerződés aláírása megtörtént. 
 
 
153/2020. (XII.10.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca 
Város Önkormányzat Polgármestere annak érdekében, hogy a 3. számú körzet 
vonatkozásában biztosítsa a fogorvosi alapellátást, 2021. január 1. és 2021. június 30. közötti 
időtartamra dr. Sarlós Ágnes fogszakorvossal a fogorvosi feladatok helyettesítéssel történő 
ellátására vonatkozó, az előterjesztés 2. számú mellékletét képező feladatellátási szerződést 
jóváhagyja. A feladat-ellátási szerződésben vállalt 35 Ft/hó/állandó lakos összegű, azaz 
100.100,- Ft/hó működtetési hozzájárulás biztosítására Tapolca Város 2021. évi költségvetése 
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terhére előzetes kötelezettséget vállal. Felkéri a Jegyzőt a feladatellátási szerződés 
elkészítésére. Határidő: 2020. december 31. Felelős: jegyző 
 

A helyettesítésre vonatkozó feladatellátási szerződés aláírása megtörtént. 
 
 
156/2020. (XII.10.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca 
Város Önkormányzat Polgármestere a 2014-2020. programozási időszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendeletben, és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek 
költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendeletben 
szabályozottak szerint a közbeszerzési eljárás eredményeként felmerült költségnövekmény 
támogatása, a többletköltség végleges finanszírozása érdekében bruttó 41.900.000 Ft 
összegben meghatározott többlettámogatási igényt nyújt be a Közreműködő Szervezethez a 
TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00009 azonosító számú „Fenntartható közlekedésfejlesztés 
Tapolcán” című pályázat megvalósítása érdekében. Határidő: 2020. december 23. Felelős: 
polgármester 
 
Az igény benyújtása a Magyar Államkincstár felé megtörtént, elbírálása folyamatban van. 

 
 
159/2020. (XII.23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere az önkormányzati tulajdonú, jelenleg bérbe adott, nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának 50 %-os mértékű csökkentését - bérlő 
kezdeményezésére, egyedi mérlegelést követően - 2020. év november-december és 2021. év 
január-február hónapjaira elfogadja. Határidő: 2021. február 28. Felelős:  polgármester 
 

A bérleti díj csökkentése négy bérlő esetében megtörtént. 
 
 
160/2020. (XII.23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca 
Város Önkormányzat Polgármestere a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját, a 
koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 
gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) korm. rendelet 1. § (1) bekezésében 
foglaltakat figyelembe véve, 2021. január 01. - 2021. december 31. közötti időszakra, a 2020. 
évben megállapított bérleti díjakkal azonos összegben, az alábbiak szerint határozza meg: 
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      Ft/m2/év 
 
A Belvárosi Irodaházban alkalmazandó bérleti díj: 9.200.- Ft/m2/év 
A bérleti díjhoz kapcsolódó szolgáltatási díj: 13.000.- Ft/m2/év 
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében a felmerülő tényleges közös költséget a 
bérlő köteles megfizetni. Határidő:  2021. december 31. Felelős:  polgármester 
 

A bérleti díjak megállapítása a táblázat szerint történik. 
 
 
166/2020. (XII.23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a Tapolcai Kertvárosi Óvoda és 2021/2022-es nevelési évre 
vonatkozó beiratkozási időpontját az alábbiakban határozza meg: 
2021. április 21.(szerda) 9.00-16.00 óráig 
2021. április 22.(csütörtök) 9.00-16.00 óráig 
Az óvoda felvételi körzete: Tapolca város és Raposka község közigazgatási területe. 
Az óvodai jelentkezés helye: 
Tapolcai Kertvárosi Óvoda, 8300 Tapolca Darányi u. 4. 
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye, 8300 Tapolca, Kazinczy tér 2. 
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye, 8300 Tapolca, Dobó tér 5. 
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye, 8300 Tapolca, Alkotmány u. 9. 
A fenntartó a beiratkozás idejét és helyét, a határidőt megelőzően legalább 30 nappal 
korábban, a Városi Televízióban, Tapolcai Újságban, valamint Tapolca város honlapján 
közzéteszi. 
Határidő: 2021. március 25. Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat a Tapolcai Kertvárosi Óvoda részére megküldésre került. 
 
 
167/2020. (XII.23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a Tapolcai Kertvárosi Óvoda heti nyitvatartási idejét a 
2021/2022-es nevelési évre vonatkozóan  
- hétfőtől péntekig - 6.00 órától 17.00-óráig határozza meg. 
A Tapolcai Kertvárosi Óvoda és tagintézményei nyári nyitva tartásának ütemezése a 
2020/2021-es nevelési évben: 
Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi út):  2021. júl. 12 – júl. 23-ig 
Barackvirág Tagintézmény (Kazinczy tér):  2021. jún. 28 – júl. 09-ig 
Hársfa Tagintézmény (Alkotmány út):  2021. júl. 26 – aug. 06-ig 

    Bérlemény- 
          csoport 
 
Díjövezet 

 
A 
 

 
B 
 

 
C 
 

I.  17.160.- 6.200,- 3.520,- 

II.  13.730.- 6.200,- 2.810,- 

III.  10.380.- 6.200,- 2.080,- 
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Szivárvány Tagintézmény (Dobó tér):  2021. aug. 09 – aug. 19-ig   
A Tapolcai Kertvárosi Óvoda és tagintézményei nyári zárva tartásának ütemezése a 
2020/2021-es nevelési évben: 
Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi u.):  2021. jún. 28 – júl. 09-ig 
       2021. júl. 26 – aug.19-ig 
Barackvirág Tagintézmény (Kazinczy tér):   2021. júl. 12 – aug.19-ig 
Szivárvány Tagintézmény (Dobó tér):   2021. jún. 28 – aug. 06-ig 
Hársfa Tagintézmény (Alkotmány u.):  2021. jún. 28 – júl. 23-ig 
2021. aug. 09 – aug. 19-ig    
A Polgármester felhívja az óvodavezető figyelmét arra, hogy az óvoda a nyári zárva és 
nyitvatartási időpontjairól 2021. február 15-éig, a helyben szokásos módon, tájékoztassa a 
szülőket. 
Határidő: 2021. február 15. Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat a Tapolcai Kertvárosi Óvoda részére megküldésre került. 
 
 
168/2020. (XII.23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – 
testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca 
Város Önkormányzat Polgármestere Tapolca Város Önkormányzata Képviselő - testülete 
2021. évi munkatervét – az előzetes javaslatok áttekintését követően – jóváhagyja. Felhívja a 
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a munkatervben szereplő napirendi 
pontok előkészítéséről gondoskodjon. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 
 

A munkatervben foglalt napirendi pontok előkészítése folyamatosan történik.  
 
 
173/2020. (XII.23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca 
Város Önkormányzat Polgármestere a TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-219-00268 azonosítószámú 
„A Csobánc Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése” című projekt 
keretében megvalósuló építési tárgyú közbeszerzési eljárásban (Kbt. 115. § (1) bek. szerinti 
eljárás) az alábbi gazdasági társaságok ajánlattétel céljából történő felkérését jóváhagyja:  
1.Vektorbau Invest Kft. (8353 Zalaszántó, Keszthelyi u. 38.)  
2. Z-Szabó-Bau és Társa Kft. (8300 Tapolca, Berzsenyi u. 24.) 
3. Gáz-Coop Kft. (8300 Tapolca Vasút u. 2-4.) 
4. Alapház Kft. (8300 Tapolca, hrsz. 0311/17.) 
5. Structor Invest Kft. (8300 Sümeg, Ifjúság útja 50.)  
Tapolca Város Önkormányzatának Polgármestere kötelezettséget vállal az ajánlattételi 
eljárás megindítására, a szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. 
Határidő: 2020. december 23. Felelős: polgármester 
 

A közbeszerzési eljárás lezajlott, a nyertes a Vektorbau Invest Kft. 
 
 
1/2021. (I.14.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a Tapolcai Városszépítő Egyesületet (8300 Tapolca, Kossuth L. 
u. 2., képviseli: Varga Károlyné alelnök) feljogosítja arra, hogy a Kertész Károly által 
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szerkesztett helytörténeti dokumentum címében Tapolca város nevét (a kötet tervezett címe: 
Tapolcai Életrajzi Lexikon) mindaddig használhassa, amíg a kérelem alapját képező 
körülményekben változás nem áll be. A jogosult haladéktalanul köteles a körülményeiben 
beállt változásokat Tapolca Város Önkormányzatának jelezni. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester 
 

A névhasználatot engedélyező határozat továbbítása megtörtént, a kötet kiadásra került. 
 
 
4/2021. (II.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a Tapolca Város Önkormányzata 1/1-ed tulajdonában lévő, 
Tapolca 4511/27 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett telephely és 1 épület megnevezésű, 
összesen 2002 nm alapterületű ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel 
útján történő értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslést alapul véve állapítja 
meg, melyre tekintettel a minimális ajánlati árat nettó 35.525.000,- Ft összegben határozza 
meg. Megállapítja, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól 
szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 22.  § (1) bekezdése alapján az ingatlant 
hasznosítani csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére 
lehet. Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere a pályázati felhívást az Önkormányzat 
honlapján, a Hivatal hirdetőtábláján, esetenként a helyi sajtóban közzéteszi. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

A pályázati felhívásra nem érkezett be ajánlat. 
 
 
5/2021. (II.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a Tapolca Város Önkormányzata 1/1-ed tulajdonában levő, 
Tapolca 4507/61 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett telephely megnevezésű, összesen 
2039 nm alapterületű ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel útján 
történő értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslést alapul véve állapítja meg, 
melyre tekintettel a minimális ajánlati árat nettó 2.400.000,- Ft összegben határozza meg. 
Megállapítja, hogy az ingatlan az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás 
szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti 
értékhatárt nem éri el, azonban az ingatlan iránti kereslet megnőtt, ezért a 22. § (3) bekezdés 
értelmében hasznosítani csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot 
tevő részére lehet. Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere a pályázati felhívást az 
Önkormányzat honlapján, a Hivatal hirdetőtábláján, esetenként a helyi sajtóban közzéteszi. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

Az ingatlan adásvételi szerződés útján 2.500.000 Ft értékben értékesítésre került. 
 
 
7/2021. (II.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a Tapolca Város Önkormányzata 1/1-ed tulajdonában levő, 
Tapolca 4511/3/B helyrajzi számon nyilvántartott, épület megnevezésű, összesen 763 nm 
alapterületű ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel útján történő 
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értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslést alapul véve állapítja meg, melyre 
tekintettel a minimális ajánlati árat nettó 9.000.000,- Ft összegben határozza meg. 
Megállapítja, hogy az ingatlan az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás 
szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti 
értékhatárt nem éri el, azonban az ingatlan iránti kereslet megnőtt, ezért a 22. § (3) bekezdés 
értelmében hasznosítani csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot 
tevő részére lehet. Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere a pályázati felhívást az 
Önkormányzat honlapján, a Hivatal hirdetőtábláján, esetenként a helyi sajtóban közzéteszi. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A határozat visszavonásra került. 
 
 
8/2021. (II.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a Tapolca Város Önkormányzata 1/1-ed tulajdonában levő, 
Tapolca 4511/3/C helyrajzi számon nyilvántartott, épület megnevezésű, összesen 819 nm 
alapterületű ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel útján történő 
értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslést alapul véve állapítja meg, melyre 
tekintettel a minimális ajánlati árat nettó 30.700.000,- Ft összegben határozza meg. 
Megállapítja, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 
15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 22.  § (1) bekezdése alapján az ingatlant 
hasznosítani csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére 
lehet. Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere a pályázati felhívást az Önkormányzat 
honlapján, a Hivatal hirdetőtábláján, esetenként a helyi sajtóban közzéteszi. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

A határozat visszavonásra került. 
 
 
9/2021. (II.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a Tapolca Város Önkormányzata 1/1-ed tulajdonában levő, 
Tapolca 4507/39 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett telephely és 3 épület megnevezésű, 
összesen 6987 nm alapterületű ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel 
útján történő értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslést alapul véve állapítja 
meg, melyre tekintettel a minimális ajánlati árat nettó 52.000.000,- Ft összegben határozza 
meg. Megállapítja, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól 
szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 22.  § (1) bekezdése alapján az ingatlant 
hasznosítani csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére 
lehet. Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere a pályázati felhívást az Önkormányzat 
honlapján, a Hivatal hirdetőtábláján, esetenként a helyi sajtóban közzéteszi. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

A határozat visszavonásra került. 
 
 
12/2021. (II.17.) Kt. határozatával a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 
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Tapolca Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervét elfogadja. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

A közbeszerzési terv elfogadása után feltöltésre került az EKR rendszerbe. 
 
 
13/2021. (II.17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere az Asana Spital Leuggern svájci egészségügyi intézmény által 
Tapolca Város Önkormányzata részére adományozott, az adományozási okmánnyal (1. sz. 
mell.) megegyezően az alábbiakban felsorolt, összesen 690 euró maradványértéken 
nyilvántartott humanitárius segélyszállítmányt köszönettel elfogadja.  
Eszközök az adományozási okmány alapján: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere gondoskodik az adomány fogadásával, 
elhelyezésével kapcsolatos intézkedések megtételéről. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester  
 

Az adományt Tapolca Város Önkormányzata átvette. 
 
 
14/2021. (II.17.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

sorsz. mennyiség 
db. 

megnevezés EUR 

1. 1 kádemelő 10 
2. 13 betegágy 260 
3. 13 éjjeliszekrény 65 
4. 1 mobil hajmosó 5 
5. 8 asztal 10 
6. 40 szék 100 
7. 5 komód 25 
8. 3 polc 15 
9. 1 tolókocsi 5 
10. 2 falra szerelhető TV 50 
11. 1 állólámpa 5 
12. 2 fotel 5 
13. 1 kanapé 5 
14. 1 rádió kicsi 5 
15. 2 irodai szék 10 
16. 2 szekrény 20 
17. 1 iratmegsemmisítő 5 
18. 1 műtőasztal 30 
19. 2 íróasztal 10 
20. 1 sterilizátor 30 
21. 4 állvány pl. operációhoz 20 
összesen  690 



 46 

232. § (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatalban igazgatási szünetet rendel el az alábbiak szerint: 
- 2021. július 19. és 2021. augusztus 1 között (10 munkanap) 
- 2021. december 27 -31. között (5 munkanap). 
Az igazgatási szünet időtartama alatt a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal zárva tart. 
A Polgármester felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szabadságok kiadásáról, valamint az 
igazgatási szünet közzétételéről. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző  
 

A nyári igazgatási szünet közzététele 2021. július 5. napján megtörtént. 
 
 
19/2021. (II.23.) Kt. határozatával a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörben eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a 203/2019. (XII. 20.) sz. határozattal elfogadott TSZT jelű 
településszerkezeti terv és M-1 jelű településszerkezeti terv leírás módosítását a csatolt 1. és 
2. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. A TSZT jelű településszerkezeti terv az 1. 
mellékleten lehatárolt, változással érintett területen jelölt normatartalom szerint módosul. Az 
M-1 jelű településszerkezeti terv leírás a 2. melléklet szerint módosul. A biológiai 
aktivitásérték egyenlege nem változik, a fennálló +290,98 Biológiai aktivitásérték pont a 
soron következő TSZT módosítások alkalmával felhasználható. A Polgármester a 
településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos további szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodik. Határidő: azonnali, továbbá a településrendezési eszközök 
nyilvánosságáról az elfogadást követő 15 napon belül gondoskodik Felelős: polgármester  
 

A naperőművel kapcsolatos (Sümeg-Tapolca közötti út melletti terület) településrendezési 
terv módosítás lezárult, a módosított terv hatályos. 

 
 
22/2021. (III. 5.) Kt. határozatával A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a Tapolca Város Önkormányzata 1/1-ed tulajdonában levő, 
Tapolca 4511/3/B helyrajzi számon nyilvántartott, épület megnevezésű, összesen 763 nm 
alapterületű ingatlant és a hozzá tartozó 4511/3 helyrajzi számon nyilvántartott, „kivett 
telephely és beépített terület megnevezésű” ingatlanból 2043/4102 tulajdoni hányadot - mely 
a természetben 2043 nm térmértékű terület - hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: 
adásvétel útján történő értékesítés. Az épület és érintett földrészlet együttes értékét a forgalmi 
értékbecslést alapul véve állapítja meg, melyre tekintettel a minimális ajánlati árat nettó 
9.000.000,- Ft összegben határozza meg. Megállapítja, hogy az ingatlan az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati 
rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti értékhatárt nem éri el, azonban az ingatlan iránti kereslet 
megnőtt, ezért a 22. § (3) bekezdés értelmében hasznosítani csak versenyeztetés útján, az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére lehet. Tapolca Város Önkormányzat 
Polgármestere a pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján, a Hivatal hirdetőtábláján, 
esetenként a helyi sajtóban közzéteszi. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A határozat visszavonásra került. 
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23/2021. (III. 5.) Kt. határozatával A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a Tapolca Város Önkormányzata 1/1-ed tulajdonában levő, 
Tapolca 4511/3/C helyrajzi számon nyilvántartott, épület megnevezésű, összesen 819 nm 
alapterületű ingatlant és a hozzá tartozó 4511/3 helyrajzi számon nyilvántartott, „kivett 
telephely és beépített terület megnevezésű” ingatlanból 2059/4102 tulajdoni hányadot - mely 
a természetben 2059 nm térmértékű terület - hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: 
adásvétel útján történő értékesítés. Az épület és érintett földrészlet együttes értékét a forgalmi 
értékbecslést alapul véve állapítja meg, melyre tekintettel a minimális ajánlati árat nettó 
30.700.000,- Ft összegben határozza meg. Megállapítja, hogy az önkormányzat vagyonáról és 
a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 22.  § (1) 
bekezdése alapján az ingatlant hasznosítani csak versenyeztetés útján, az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot tevő részére lehet. Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere a 
pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján, a Hivatal hirdetőtábláján, esetenként a helyi 
sajtóban közzéteszi. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A határozat visszavonásra került. 
 
 
24/2021. (III.5.) Kt. határozatával a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a Tapolca 3449/A/98 helyrajzi számú, természetben a 8300, 
Tapolca, Kazinczy tér 5. fsz. 2. szám alatti, „műhely” megnevezésű, 1/1 hányadban 
önkormányzati tulajdonú, társasházi, forgalomképes ingatlant hasznosításra kijelöli. A 
hasznosítás módja: adásvétel útján történő értékesítés. Az ingatlan minimális vételárát a 
forgalmi értékbecslés alapulvételével nettó 2.900.000.-Ft-ban állapítja meg. Megállapítja, 
hogy az ingatlan az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 
15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti értékhatárt nem éri el, 
azonban az ingatlan iránti kereslet megnőtt, ezért a 22. § (3) bekezdés értelmében hasznosítani 
csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére lehet. 
Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere a pályázati felhívást az Önkormányzat 
honlapján, a Hivatal hirdetőtábláján, esetenként a helyi sajtóban közzéteszi. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
A raktár térítésmentes használatban van 2023. február 15-ig. Az értékbecslés aktualizálása 

folyamatban van. Megérkezése után a pályázatot közzé lehet tenni. 
 
 
25/2021. (III.5.) Kt. határozatával A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a 2021/2022-es nevelési évben a  
Tapolcai Kertvárosi Óvodában (székhely) 5 csoport, 
Barackvirág Tagintézményben   6 csoport, 
Szivárvány Tagintézményében   4 csoport, 
Hársfa Tagintézményben    3 csoport, 
összesen 18 óvodai csoport indítását engedélyezi. 
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Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat a Tapolcai Kertvárosi Óvoda részére megküldésre került. 
 
 
27/2021. (III.5.) Kt. határozatával A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere az Asana Spitál Leuggern svájci egészségügyi intézménytől 
kapott adományból 13 db betegágyat és 13 db éjjeliszekrényt, összesen 325 euró értékben, a 
Megbecsülés Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. (8300 Tapolca, Arany 
János u. 8., képviseli: Nagy Judit intézményvezető) részére ingyenesen átad. Tapolca Város 
Polgármestere gondoskodik az átadással kapcsolatos intézkedések megtételéről. Határidő: 
azonnal Felelős: polgármester  
 

A képviselő-testületi határozat a Megbecsülés Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú 
Nonprofit Kft részére megküldésre került. 

  
 
28/2021. (III.5.) Kt. határozatával a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a határozat mellékletét képező közművelődési pályázati kiírást 
elfogadja. A Polgármester gondoskodik a pályázati felhívás Tapolcai Újságban és Tapolca 
város honlapján történő közzétételéről. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A pályázati felhívás közzététele, a beérkezett pályázatok elbírálása és a támogatási 
szerződések aláírása megtörtént. A támogatási összegek utalásra kerültek. 

 
 
29/2021. (III.5.) Kt. határozatával a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a határozat mellékletét képező városi diák-, szabadidő- és 
versenysport támogatására vonatkozó pályázati kiírást elfogadja. A Polgármester 
gondoskodik a pályázati felhívás Tapolcai Újságban és Tapolca város honlapján történő 
közzétételéről. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A pályázati felhívás közzététele, a beérkezett pályázatok elbírálása és a támogatási 
szerződések aláírása megtörtént. A támogatási összegek utalásra kerültek.  

 
 
30/2021. (III.5.) Kt. határozatával a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere 
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a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83.§ (4) h) pontjában meghatározott 
véleményezési joga alapján egyetért azzal, hogy a Batsányi János Gimnázium és Kollégium 
szakmai alapdokumentumából a 
„6. Köznevelési alapfeladatai 
6.1. 8300 Tapolca, Liszt Ferenc utca 12-14 
6.1.1. gimnáziumi nevelés-oktatás 
6.1.1.5. köznevelési típusú sportiskola” törlésre kerüljön. 
A törlést az indokolja, hogy az intézmény ténylegesen nem látja el a feladatot, annak szakmai 
és személyi feltételeivel nem rendelkezik. Határidő: 2021. március 26. Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat a Balatonfüredi Tankerületi Központ részére megküldésre 
került. 

  
 
31/2021. (III.5.) Kt. határozatával A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83.§ (4) h pontjában meghatározott 
véleményezési joga alapján egyetért azzal, hogy a Batsányi János Gimnázium és Kollégium 
szakmai alapdokumentumában a 
„6. Köznevelési alapfeladatai 
6.2. 8300 Tapolca Alkotmány utca 10. 
6.2.1. kollégiumi nevelés 
6.2.1.1 nappali rendszerű felvehető maximális tanulólétszám” pontba a 105 fő helyett 49 fő 
kerüljön. 
A módosítás következtében a ténylegesen felvehető, a valós felvételi igényeket is kielégítő 
létszám kerül be a szakmai alapdokumentumba. 
Határidő: 2021. március 26. Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat a Balatonfüredi Tankerületi Központ részére megküldésre 
került. 

 
32/2021. (III.5.) Kt. határozatával a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83.§ (4) h pontjában meghatározott 
véleményezési joga alapján egyetért azzal, hogy a Batsányi János Gimnázium és Kollégium 
szakmai alapdokumentumából a 
„6. Köznevelési alapfeladatai 
6.1. 8300 Tapolca, Liszt Ferenc utca 12-14 
6.1.1. gimnáziumi nevelés-oktatás 
6.1.1.4. nyelvi előkészítő” törlésre kerüljön. 
A törlést az indokolja, hogy „iskolahasználói” igény hiányában évek óta nem indult nyelvi 
előkészítő évfolyam az intézményben. 
Határidő: 2021. március 26. Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat a Balatonfüredi Tankerületi Központ részére megküldésre 
került. 
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33/2021. (III.5.) Kt. határozatával a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere feljogosítja a Boldog Özséb Alapítványt (8300 Tapolca, Ady 
E. u. 16., képviseli: Fekete Gábor Róbert elnök) arra, hogy az Alapítvány elnevezésében 
Tapolca város nevét használja mindaddig, amíg a kérelem alapját képező körülményekben 
változás nem áll be. A jogosult haladéktalanul köteles a körülményeiben beállott változásokat 
Tapolca Város Önkormányzatának jelezni. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A névhasználat engedélyezése megtörtént, a bírósági bejegyzés folyamatban van. 
 
 
34/2021. (III. 16.) Kt. határozatával a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a Tapolca Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 
Tapolca belterület 3466/4 hrsz. alatti kivett lakóház, udvar megnevezésű, 387 m2 területű, 
természetben a 8300 Tapolca, Radnóti Miklós utca 26. szám alatti ingatlant a 100 %-os 
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társasága, a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 
vagyonkezelésébe adja. A vagyonkezelésbe adás célja az ingatlan felújításával az ingatlan 
bérbeadásra alkalmassá tétele a lakás- és helyiséggazdálkodás hatékonyságának növelése 
érdekében. Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere a Tapolcai Városgazdálkodási Kft-
vel kötendő vagyonkezelési szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A vagyonkezelői szerződés aláírása megtörtént. 
 
 
36/2021. (III. 16.) Kt. határozatával a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a Tapolca Város Önkormányzata 1/1-ed tulajdonában levő, 
Tapolca 4511/3/B helyrajzi számon nyilvántartott, épület megnevezésű, összesen 763 nm 
alapterületű ingatlant és a hozzá tartozó 4511/3 helyrajzi számon nyilvántartott, „kivett 
telephely és beépített terület megnevezésű” ingatlanból 2043/4102 tulajdoni hányadot - mely 
a természetben 2043 nm térmértékű terület - hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: 
adásvétel útján történő értékesítés. Az épület és a nevezett földterület együttes értékét a 
forgalmi értékbecslést alapul véve állapítja meg, melyre tekintettel a minimális ajánlati árat 
nettó 30.700.000,- Ft összegben határozza meg. Megállapítja, hogy az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati 
rendelet 22.  § (1) bekezdése alapján az ingatlant hasznosítani csak versenyeztetés útján, az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére lehet. Tapolca Város Önkormányzat 
Polgármestere a pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján, a Hivatal hirdetőtábláján, 
esetenként a helyi sajtóban közzéteszi. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A pályázati felhívás közzététele megtörtént, az ingatlan értékesítése folyamatban van. 
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37/2021. (III. 16.) Kt. határozatával a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a Tapolca Város Önkormányzata 1/1-ed tulajdonában levő, 
Tapolca 4511/3/C helyrajzi számon nyilvántartott, épület megnevezésű, összesen 819 nm 
alapterületű ingatlant és a hozzá tartozó 4511/3 helyrajzi számon nyilvántartott, „kivett 
telephely és beépített terület megnevezésű” ingatlanból 2059/4102 tulajdoni hányadot - mely 
a természetben 2059 nm térmértékű terület - hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: 
adásvétel útján történő értékesítés. Az épület és a nevezett földterület együttes értékét a 
forgalmi értékbecslést alapul véve állapítja meg, melyre tekintettel a minimális ajánlati árat 
nettó 9.000.000,- Ft összegben határozza meg. Megállapítja, hogy az ingatlan az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) 
önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti értékhatárt nem éri el, azonban az 
ingatlan iránti kereslet megnőtt, ezért a 22. § (3) bekezdés értelmében hasznosítani csak 
versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére lehet. Tapolca 
Város Önkormányzat Polgármestere a pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján, a 
Hivatal hirdetőtábláján, esetenként a helyi sajtóban közzéteszi. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester 
 

A pályázati felhívás közzététele megtörtént, az ingatlan értékesítése folyamatban van. 
 
 
38/2021. (III. 16.) Kt. határozatával a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere feljogosítja  
a Nőklubot (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6., elnök: Varga Károlyné) arra, hogy 
elnevezésében Tapolca város nevét használja mindaddig, amíg a kérelem alapját képező 
körülményekben változás nem áll be.  
A jogosult haladéktalanul köteles a körülményeiben beállott változásokat Tapolca Város 
Önkormányzatának jelezni. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A névhasználat engedélyezése és átvezetése megtörtént. 
 
 
47/2021. (III. 31.) Kt. határozatával A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a 20/2021. (III. 5.) Kt. határozatot visszavonja. Határidő: 
azonnal Felelős: polgármester  
 

Az  új képviselő-testületi határozat elfogadásra került a szükséges módosítással.  
 
 
48/2021. (III. 31.) Kt. határozatával a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 



 52 

Önkormányzat Polgármestere támogatási igényt nyújt be a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 
3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A tervezett beruházás célja az 
önkormányzat tulajdonában lévő Tapolca Stadion utca járda, útburkolat, csapadékcsatorna 
(1895, 1913, 1914 hrsz), a Keszthelyi út járdaszakasz (2009, 2023, 2052, 2090, 2131, 2140 
hrsz), a Május 1. utcai járdaszakasz (1973/3 hrsz), a Halápi úti járdaszakasz (3172/5 hrsz) 
valamint a Juhász Gyula úti járdaszakasz (3425/5, 3437/80 hrsz) felújítása. A projekt teljes 
költsége bruttó 64.990.383 Ft, melyből az igényelt támogatás összege bruttó 40.000.000 Ft, a 
szükséges önerő bruttó 24.990.383 Ft, melynek forrása Tapolca Város 2021. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2.2.1. Felhalmozási célú pályázati tartalék jogcíme. 
A polgármester jogosult a pályázat benyújtásával és megvalósításával kapcsolatos valamennyi 
szükséges intézkedés, jognyilatkozat megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a 
Támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester  
 

A tervek elkészítése folyamatban van. 
 
 
49/2021. (IV.12.) Kt. határozatával a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere Tapolca város hatályos településrendezési eszközeinek 
módosítását kezdeményezi az alábbiak szerint: 
a) az 1945 hrsz-ú iparterület északi részéhez új közúti kapcsolat biztosítása, a 1948 hrsz-
ú ingatlanon keresztül; 
b) a 4370/5, 4370/21 hrsz-ú ingatlanokon telekhatár rendezés érdekében a közlekedési 
terület és a lakóterület határának módosítása; 
c) a 3436/5 hrsz-ú Gksz1 építési övezetbe sorolt ingatlanon az építési hely kijelölésének 
felülvizsgálata, az épületállomány bővítése érdekében; 
d) a 2624 hrsz-ú Keü építési övezetbe sorolt ingatlan építési paramétereinek 
felülvizsgálata, új parklóhelyek kialakítása érdekében; 
e) a 937, 938, 939 hrsz-ú ingatanok beépíthetősége érdekében a kisvárosias lakóterület 
övezeti előírásainak felülvizsgálata; 
f) a 960, 961, 962 hrsz-ú ingatlanok beépíthetőségének felülvizsgálata, a meglévő 
sörfőző üzem fejlesztésének biztosítása érdekében; 
g) a 77. sz. főút és a Barackos lakópark közlekedési kapcsolatának biztosítása, a 
zöldterületbe átsorolt korábbi közlekedési terület visszaállításával; 
h) a 4511/3 hrsz-ú Vt-13 építési övezetbe sorolt ingatlan telekalakítási előírásainak 
felülvizsgálata, az ingatlan megoszthatóságának biztosítása érdekében; 
i) a Barackos lakópark területét érintő Lke3, Lke4 építési övezetek beépíthetőségének 
módosítása oldalhatáron állóról szabadon állóra; 
j) az Lk14 építési övezet korábbi 40 %-os beépíthetőségének visszaállítása; 
k) a 011/8 hrsz-ú major és a szomszédos közlekedési terület eredeti szabályozási és 
övezeti határvonalainak visszaállítása; 
l) a Rockwool telephely megközelítését szolgáló, korábban közút ismételten közlekedési 
területbe sorolása, a szomszédos telkek feltárásának biztosítása érdekében; 
m) a 806 hrsz-ú Vt-6 építési övezetbe sorolt épület (Tapolca Áruház) övezeti 
határvonalának módosítása a kialakult állapotnak megfelelően;  
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n) a 0449/1 hrsz-ú Má0 övezeti besorolású földrészlet átsorolása Má1 övezetbe, 
mezőgazdasági rendeltetésű épület kialakítása érdekében; 
o) a 0292/1, 0292/2 hrsz-ú ingatlanok átsorolása Ln építési övezetből Lk építési 
övezetbe, az ingatlanok családi házas beépítésének biztosítása érdekében; 
p) a Tapolca-Diszel, 4367, 4370/19 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatos övezeti 
határ módosítása; 
q) a 383 hrsz-ú gyalogút Lk8 övezetbe átsorolása; 
r) a Tapolca, 3603 és 3735 hrsz-ú ingatlanok övezeti módosítása Lke övezetbe, családi 
sorházas telkek folytatásának kialakítása; 
s) a Tapolca, 3437/111 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának részleges módosítása, 
kereskedelmi, szolgáltató területhasznosítás céljából, zöldterületi mérleg biztosítása mellett. 
A Polgármester a településrendezési terv módosítását szükségesnek tartja a település jövőbeni 
fejlődése, a fejlesztési beruházások megvalósítása, és a népességmegtartó erő erősítése 
érdekében. Határidő: azonnal Felelős: polgármester  
 

A tájékoztatási szakasz és a partnerségi egyeztetés megindult, a kiegészített területekre az 
előzetes tájékoztatási szakaszra megküldtük az anyagokat és az érkező véleményeket 

folyamatosan továbbítjuk a településtervezőnek. Az előzetes tájékoztatási szakasz 2021. 
július 6-án zárult le és kezdődött el a véleményezési szakasz.  

 
 
50/2021. (IV.12.) Kt. határozatával a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tapolca Város 
Önkormányzata tulajdonát képező, Tapolca 2034 hrsz-ú, természetben 8300, Tapolca, 
Alkotmány u. 7. szám alatti ingatlan – a Csermák József Rendezvénycsarnok - tetőszerkezet 
felújítását a Tapolca Városi Sportegyesület Kézilabda Szakosztálya egy sikeres TAO pályázat 
keretében megvalósítsa. A Polgármester felkéri a Jegyzőt, hogy a tulajdonosi hozzájárulást a 
Tapolcai Városi Sportegyesület elnökének továbbítsa. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 

A tulajdonosi hozzájárulás a TVSE elnöke részére megküldésre került. 
 
 
51/2021. (IV.12.) Kt. határozatával a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tapolca Város 
Önkormányzata tulajdonát képező, Tapolca 1894 hrsz-ú, természetben 8300, Tapolca, Stadion 
u. 16. szám alatti ingatlan - a  Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János 
Tagintézmény - vizesblokkjainak felújítását a Tapolca Városi Sportegyesület Kézilabda 
Szakosztálya egy sikeres TAO pályázat keretében megvalósítsa. A Polgármester felkéri a 
Jegyzőt, hogy a tulajdonosi hozzájárulást a Tapolcai Városi Sportegyesület elnökének 
továbbítsa. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 

A tulajdonosi hozzájárulás a TVSE elnöke részére megküldésre került. 
 
 
52/2021. (IV.12.) Kt. határozatával a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a 



 54 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tapolca Város 
Önkormányzata tulajdonát képező, Tapolca 2034 hrsz-ú, természetben 8300, Tapolca, 
Alkotmány u. 7. szám alatti ingatlan – a Csermák József Rendezvénycsarnok - tetőszerkezet 
felújítását a Tapolca Városi Sportegyesület Kosárlabda Szakosztálya egy sikeres TAO 
pályázat keretében megvalósítsa. A Polgármester felkéri a Jegyzőt, hogy a tulajdonosi 
hozzájárulást a Tapolcai Városi Sportegyesület elnökének továbbítsa. Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

A tulajdonosi hozzájárulás a TVSE elnöke részére megküldésre került. 
 
 
53/2021. (IV.12.) Kt. határozatával a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tapolca Város 
Önkormányzata tulajdonát képező, Tapolca 3437/47 hrsz-ú, természetben 8300, Tapolca, 
Kazinczy tér 4. szám alatti ingatlanhoz - Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy 
Ferenc Tagintézmény - kapcsolódó tornaterem és öltözők lapostető korszerűsítését a Tapolca 
Városi Sportegyesület Kosárlabda Szakosztálya egy sikeres TAO pályázat keretében 
megvalósítsa. A Polgármester felkéri a Jegyzőt, hogy a tulajdonosi hozzájárulást a Tapolcai 
Városi Sportegyesület elnökének továbbítsa. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 

A tulajdonosi hozzájárulás a TVSE elnöke részére megküldésre került. 
 
 
54/2021. (IV.12.) Kt. határozatával a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tapolca Város 
Önkormányzata tulajdonát képező, Tapolca 1894 hrsz-ú, természetben 8300, Tapolca, Stadion 
u. 16. szám alatti ingatlan -  a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János 
Tagintézmény - vizesblokkjainak felújítását a Tapolca Városi Sportegyesület Kosárlabda 
Szakosztálya egy sikeres TAO pályázat keretében megvalósítsa. A Polgármester felkéri a 
Jegyzőt, hogy a tulajdonosi hozzájárulást a Tapolcai Városi Sportegyesület elnökének 
továbbítsa. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 

 
A tulajdonosi hozzájárulás a TVSE elnöke részére megküldésre került. 

 
55/2021. (IV.26.) Kt. határozatával a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a SP-21 azonosító számú (sporttevékenység támogatása) 
pályázati felhívásra benyújtott 2021. évi sporttevékenységi pályázatokat az előterjesztés 2. 
melléklete szerint elfogadja. Felkéri a Jegyzőt a támogatási szerződések előkészítésére. 
Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 
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A támogatási szerződések megkötése, a támogatási összegek utalása megtörtént. 
 
 
56/2021. (IV.26.) Kt. határozatával a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a KM-21 azonosító számú (közművelődési tevékenységek 
támogatása) pályázati felhívásra benyújtott 2021. évi közművelődési pályázatokat az 
előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja. Felkéri a Jegyzőt a támogatási szerződések 
előkészítésére. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 
 

A támogatási szerződések megkötése, a támogatási összegek utalása megtörtént. 
 
 
58/2021. (IV.26.) Kt. határozatával a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a Tapolca Város Önkormányzata 1/1-ed tulajdonában levő, 
Tapolca 4507/39 helyrajzi számon nyilvántartott kivett telephely és épület megnevezésű – 
földterülettel- összesen 6987 nm alapterületű ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás 
módja: adásvétel útján történő értékesítés. Az ingatlan értékét – földterülettel - a forgalmi 
értékbecslést alapul véve állapítja meg, melyre tekintettel a minimális ajánlati árat nettó 
52.000.000,- Ft összegben határozza meg. Megállapítja, hogy az önkormányzat vagyonáról és 
a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 22.  § (1) 
bekezdése alapján az ingatlant hasznosítani csak versenyeztetés útján, az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot tevő részére lehet. Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere a 
pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján, a Hivatal hirdetőtábláján, esetenként a helyi 
sajtóban közzéteszi. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

Az adás-vételi szerződés aláírásra került. 
 
59/2021. (IV.26.) Kt. határozatával a 27/2021. (II.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a TIAC VSE 2021. évre tervezett TAO-s beruházásai 
megvalósításához összesen bruttó 6.963.520,- Ft összegű támogatást biztosít, az alábbi 
felosztásban:  
- kisbusz: bruttó 3.972.500 Ft 
- öltözők korszerűsítése: bruttó 813.270 Ft 
- eredményjelző: bruttó 2.375.750 Ft. 
A támogatás forrása Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca város 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) 
önkormányzati rendelete 7. melléklet I. Tartalékok 2. Céltartalék 2.2. Felhalmozási célú 2.2.3. 
TAO pályázatok önrésze jogcíme.  
Felkéri a Jegyzőt a támogatás biztosításáról szóló szerződés elkészítésére. Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

A támogatási szerződés aláírása és támogatási összeg utalása megtörtént. 
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60/2021. (IV.26.) Kt. határozatával a 27/2021. (II.29.) Kormányrendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzata Polgármestere a Tapolca Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában álló, 
Tapolca külterület 020/1 hrsz-ú „szántó” művelési ágban nyilvántartott, 2.3290 ha.m2 
forgalomképes ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adás-vétel útján történő 
értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslést alapul véve határozta meg, amelyre 
tekintettel a minimális ajánlati árat nettó 3 000 000 Ft-ban állapítja meg. Megállapítja, hogy 
az ingatlan az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. 
(IV.29.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti értékhatárt nem éri el, így 
versenyeztetési eljárás nem szükséges; azonban az ingatlan értékesítése csak a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény alapján történhet, az ott meghatározott 
szerződési képességgel bíró ajánlatot tevő részére. Tapolca Város Önkormányzata 
Polgármestere az ajánlattételi felhívást Tapolca Város Önkormányzata honlapján, a Tapolcai 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, esetenként a helyi sajtóban teszi közzé. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester  
 

Az ajánlattételi felhívás 2021. július 7. napján közzétételre került. 
 
 
61/2021. (V.4.) Kt. határozatával a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a koronavírus járványügyi helyzet következtében 
megnövekedett feladatok ellátása, a közrend és a közbiztonság, valamint a lakosság 
nyugalmának biztosítása érdekében bruttó 1 500e Ft, azaz bruttó Egymillió ötszázezer Ft 
„célzott” pénzadományt biztosít technikai eszközök beszerzésére a Tapolcai 
Rendőrkapitányság részére. Ezen összeget a tárgyi eszköz/ dologi eszköz, ezen belül technikai 
eszközök beszerzésére kell fordítani. A pénzadomány forrása Tapolca Város 2021. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.28.) 
önkormányzati rendelet 4. melléklet, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, 
Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás jogcím. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
az adomány felhasználásáról 2021. december 31. napjáig, elszámolásáról pedig 2022. február 
28. napjáig intézkedik. A Polgármester felkéri a Jegyzőt megállapodás aláírásával, a 
pénzösszeg átutalásával kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: 
Jegyző 

 
A képviselő-testületi határozat a Tapolcai Rendőrkapitányság részére megküldésre került. 

 
 

62/2021. (V.4.) Kt. határozatával a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a Tapolca 3. számú fogorvosi körzet alapellátási feladatainak 
biztosítására a határozati javaslat 1. számú mellékletét képező tartalommal pályázati felhívást 
tesz közzé. Felkéri a Jegyzőt pályázati felhívás közzétételével kapcsolatos intézkedések 
megtételére. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
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A fogorvosi körzet alapellátási feladatainak biztosítására vonatkozó pályázati felhívás 
közzététele megtörtént. Pályázat ezidáig sajnos nem érkezett. 

 
 
64/2021. (V.4.) Kt. határozatával a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a 2021/2022-es nevelési évben a  
Tapolcai Kertvárosi Óvodában (székhely) 6 csoport, 
Barackvirág Tagintézményben   5 csoport, 
Szivárvány Tagintézményében   4 csoport, 
Hársfa Tagintézményben    3 csoport, 
összesen 18 óvodai csoport indítását engedélyezi. 
Az intézmény hosszú távú, biztonságos, gazdaságos és hatékony működtetése, valamint a 
fenntartható óvodai csoportok számának meghatározása érdekében - 2021. június 1-jétől 
december 31-éig - vizsgálatot kezdeményez a köznevelési intézmény jelenlegi és várható 
gyermeklétszámára, a székhely és tagintézmények személyi és tárgyi feltételeire, valamint a 
szülők óvodáztatási igényeire vonatkozóan. Felhívja a Tapolcai Kertvárosi Óvoda 
intézményvezetőjét, hogy a vizsgálat idejére a nyugdíjba vonuló, más munkahelyet választó 
óvodapedagógusok, egyéb munkavállalók helyére csak határozott időre szóló kinevezéssel 
létesítsen jogviszonyt. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat a Tapolcai Kertvárosi Óvoda részére megküldésre került. 
 

 
66/2021. (V.4.) Kt. határozatával a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00009 azonosító számú 
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című pályázat megvalósításához szükséges 
ideiglenes megállóhelyek létesítéséből származó többletköltségek biztosítására - két 
költségvetési évre bontva - kötelezettséget vállal. A többletköltségek 2021. évet érintő 
fedezetének forrása, 5 millió Ft + áfa, Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 
7. mellékletének I. Tartalékok 1. Általános tartalék jogcíme. Tapolca Város Önkormányzat 
Polgármestere a többletköltség 2022. évet érintő fedezetének biztosítására, 5 millió Ft + áfa, 
előzetes kötelezettséget vállal a 2022. évi költségvetés terhére. Határidő:  azonnal Felelős: 
polgármester 
 

A többletköltségek fizetésére vonatkozóan a megállapodás 2021. június 9-én aláírásra 
került. 

 
 
68/2021. (V.17.) Kt. határozatával a 27/2021. (II.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - A 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti -hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere Tapolca Város Önkormányzata 1/1-ed tulajdonában levő, 
Tapolca, Fő tér 7-9. szám alatti belterület 2812 helyrajziszámon nyilvántartott 346 nm 
alapterületű kivett beépítetlen területet, továbbá a 2811/2/A/1 108,3 nm üzlethelyiség, 
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2811/2/A/3 34,3 nm lakás, 2811/2/A/4 34,7 nm lakás, 2811/2/A/5 48,1 nm lakás, 2811/2/A/6 
30,2 nm egyéb helyiség, 2811/2/A/7 237,5 nm iroda, 2811/2/A/8 39 nm lakás, 2811/2/A/9 
86,5 nm lakás, 2811/2/A/10 41,5 nm lakás, 2811/2/A/11 25,7 nm lakás megnevezésű 
ingatlanokat és a hozzájuk tartozó közös helyiségrészeket hasznosításra kijelöli. A hasznosítás 
módja: adásvétel útján történő értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslést alapul 
véve állapítja meg, melyre tekintettel a minimális ajánlati árat nettó 88.000.000,- Ft összegben 
határozza meg. Megállapítja, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás 
szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 22.  § (1) bekezdése alapján az 
ingatlan hasznosítása során versenyeztetési eljárás lefolytatása szükséges. Felkéri a 
Polgármestert, hogy a pályázati felhívást tegye közzé az Önkormányzat honlapján, ezzel egy 
időben a Hivatal hirdetőtábláján. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A pályázati felhívás közzététele megtörtént. 
 
 
71/2021. (V.25.) Kt. határozatával a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 
2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel meghosszabbított 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere Tapolca Város Önkormányzata 1/1-ed tulajdonában levő 
Tapolca 4511/1 helyrajziszámú kivett telephely, épület megnevezésű 4623 nm területű 
ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel útján történő értékesítés. Az 
ingatlan értékét a forgalmi értékbecslést alapul véve állapítja meg, melyre tekintettel a 
minimális ajánlati árat nettó 52.000.000,- Ft összegben határozza meg. Megállapítja, hogy az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) 
önkormányzati rendelet 22.  § (1) bekezdése alapján az ingatlan hasznosítása során 
versenyeztetési eljárás lefolytatása szükséges. A Polgármester felkéri a Jegyzőt, hogy 
gondoskodjon a pályázati felhívásnak az Önkormányzat honlapján, s a Hivatal hirdetőtábláján 
történő közzétételéről. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző 
 

Az adásvételi szerződés aláírásra került. 
 
 
72/2021. (V.25.) Kt. határozatával a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 
2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel meghosszabbított 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a Tapolca, 2824/A helyrajzi számú, a természetben 8300 
Tapolca, Fő tér 21/2. A épület szám alatti, „lakóház” megnevezésű, 70 m2 nagyságú, 1/1 
arányban önkormányzati tulajdonú önálló építményt hasznosításra kijelöli. A hasznosítás 
módja: adásvétel útján történő értékesítés. Az ingatlan minimális vételárát a forgalmi 
értékbecslés alapulvételével nettó 2 900 000 Ft-ban, azaz nettó Kettőmillió-kilencszázezer 
forintban határozza meg. Megállapítja, hogy az ingatlan az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 22. § (1) 
bekezdése szerinti értékhatárt nem éri el, ezért a (3) bekezdésben foglaltak alapján 
versenyeztetési eljárás lefolytatása nem szükséges, azonban a hasznosítási lehetőséget 
nyilvánosan közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon.  
Határidő: azonnal Felelős: polgármester  
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A pályázati felhívás közzététele megtörtént. Az ingatlan értékesítése, az adásvételi szerződés 
megkötése folyamatban van. 

  
 
74/2021. (V.31.) Kt. határozatával a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 
2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel meghosszabbított 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00009 azonosító számú 
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt kivitelezése során felmerült 
pótmunkákból adódó többletköltségek biztosítására kötelezettséget vállal. A többletköltség 
bruttó összege: 31.115.508,- forint, melynek forrása Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, 
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati 
rendelet 7. mellékletének I. Tartalékok 1. Általános tartalék jogcíme. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
A vállalkozóval kötött szerződés módosítása megtörtént a pótmunkára vonatkozó 

többletköltségek tekintetében 2021. június 8-án. 
 
 
75/2021. (VI.2.) Kt. határozatával a 27/2021. (II.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a Tapolca város hatályos településrendezési eszközeinek 
módosítása tárgyában hozott 49/2021. (IV.12.) Képviselő-testületi határozatát az alábbi 
pontokkal egészíti ki: 
t)  a 868, 870, 871/1-5. hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolása Vt5 építési övezetből Vt6 építési 

övezetbe kerül átsorolásra, a korábbi szabályozási terv tartalmának megfelelően 
(hibajavítás); 

u) a 02/1, 02/2, 02/4, 04, 0617. hrsz-ú földrészletek övezeti besorolásának felülvizsgálata, a 
HÉSZ-ben nem található Eo övezet átsorolása más erdő, vagy mezőgazdasági övezetbe. 

A Polgármester a településrendezési terv módosítását szükségesnek tartja a település jövőbeni 
fejlődése, a fejlesztési beruházások megvalósítása, és a népességmegtartó erő erősítése 
érdekében. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

Tájékoztatási szakasz és a partnerségi egyeztetés megindult, a kiegészített területekre az 
előzetes tájékoztatási szakaszra megküldtük az anyagokat, és az érkező véleményeket 

folyamatosan továbbítjuk a településtervezőnek. Az előzetes tájékoztatási szakasz 2021. 
július 6-án zárult le és kezdődött el a véleményezési szakasz.  

 
 
76/2021. (VI.2.) Kt. határozatával a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosítószámú, Humán 
szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén című projekt megvalósításához szükséges- a 
pályázati költségvetés részét nem képező - geodéta és tervező szolgáltatások költségeinek 
biztosítására kötelezettséget vállal. A felmerült költségek bruttó összege: 2.654.500 Ft, 
melynek forrása Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos 
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egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének I. 
Tartalékok 1. Általános tartalék jogcíme. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A szerződés aláírásra került. 
 
 
78/2021. (VI.2.) Kt. határozatával a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a pályázati eljárás eredményeként megállapítja, hogy a Tapolca 
4507/39 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett telephely és épület megnevezésű, összesen 
6987 nm alapterületű ingatlant adásvétel útján, a nyertes ajánlattevő, a Norris Electronics Kft. 
(ügyvezető: Marton Viktor, székhely: 8300 Tapolca, Keszthelyi út 2.) részére értékesíti. A 
Tapolca 4507/39 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett telephely és épület megnevezésű 
összesen 6987 nm alapterületű ingatlan vételárát 52.000.000,- Ft, azaz ötvenkétmillió forint 
összegben állapítja meg. A Polgármester gondoskodik az ingatlan adásvételéhez szükséges 
intézkedések és nyilatkozatok megtételéről, az adásvételi szerződés aláírásáról. Határidő: 
azonnal Felelős: polgármester 
 

A szerződés aláírásra került. 
 
 
80/2021. (VI.2.) Kt. határozatával a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a pályázati eljárás eredményeként megállapítja, hogy a Tapolca 
4511/3/B helyrajzi számon nyilvántartott épület megnevezésű, összesen 763 nm alapterületű 
és a hozzá tartozó 4511/3 helyrajzi számon nyilvántartott kivett telephely és beépített terület 
megnevezésű ingatlanból 2043/4102 tulajdoni hányadú - mely a természetben 2043 nm 
ingatlant adásvétel útján, a nyertes ajánlattevő, a Reperál Kft. (ügyvezető: Bándi András, 
székhely: 8330 Sümeg, Építők útja 3.) részére értékesíti. A Tapolca 4511/3/B helyrajzi 
számon nyilvántartott, épület megnevezésű, összesen 763 nm alapterületű és a hozzá tartozó 
4511/3 helyrajzi számon nyilvántartott kivett telephely és beépített terület megnevezésű 
ingatlanból 2043/4102 tulajdoni hányad - mely a természetben 2043 nm - ingatlan vételárát 
30.700.000,- Ft, azaz harmincmillió-hétszázszázezer forint összegben állapítja meg. A 
Polgármester gondoskodik az ingatlan adásvételéhez szükséges intézkedések és nyilatkozatok 
megtételéről, az adásvételi szerződés aláírásáról. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A szerződés aláírásra került. 
 
 
81/2021. (VI.2.) Kt. határozatával a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a Tapolca, Ady Endre utcai Intelligens gyalogosátkelő rendszer 
„áthelyezésének” és ’erősáramú kiállás kiépítése „okoszebra” vezérlőközpont részére’ 
kivitelezési munkák forrásának biztosítására kötelezettséget vállal. A kivitelezési munkák 
bruttó összege: 6.552.108,- forint, melynek forrása Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, 
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati 



 61 

rendelet 7. mellékletének I. Tartalékok 1. Általános tartalék, valamint 2. Céltartalék 2.2. 
Felhalmozási célú, Pályázati tartalék jogcíme. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
A kivitelezés tekintetében a vállalkozási szerződés a Solarway Kft-vel és a Dobos-Vill Kft-vel 

megkötésre került, a kivitelezés folyamatban van. 
 
 
83/2021. (VI.10.) Kt. határozatával a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a pályázati eljárás eredményeként megállapítja, hogy a Tapolca, 
Fő tér 7-9. szám alatti belterület 2812 helyrajziszámon nyilvántartott 346 nm alapterületű 
kivett beépítetlen területet, továbbá a 2811/2/A/1 108,3 nm üzlethelyiség, 2811/2/A/3 34,3 nm 
lakás, 2811/2/A/4 34,7 nm lakás, 2811/2/A/5 48,1 nm lakás, 2811/2/A/6 30,2 nm egyéb 
helyiség, 2811/2/A/7 237,5 nm iroda, 2811/2/A/8 39 nm lakás, 2811/2/A/9 86,5 nm lakás, 
2811/2/A/10 41,5 nm lakás, 2811/2/A/11 25,7 nm lakás megnevezésű ingatlanokat és a 
hozzájuk tartozó közös helyiségrészeket adásvétel útján, a nyertes ajánlattevő, Bicsérdi Csaba 
( 8300 Tapolca, Királykúti utca 18.) részére értékesíti. Tapolca Város Önkormányzat 
Polgármestere a Tapolca, Fő tér 7-9. szám alatti belterület 2812 helyrajziszámon 
nyilvántartott 346 nm alapterületű kivett beépítetlen területet, továbbá a 2811/2/A/1 108,3 nm 
üzlethelyiség, 2811/2/A/3 34,3 nm lakás, 2811/2/A/4 34,7 nm lakás, 2811/2/A/5 48,1 nm 
lakás, 2811/2/A/6 30,2 nm egyéb helyiség, 2811/2/A/7 237,5 nm iroda, 2811/2/A/8 39 nm 
lakás, 2811/2/A/9 86,5 nm lakás, 2811/2/A/10 41,5 nm lakás, 2811/2/A/11 25,7 nm lakás 
megnevezésű ingatlanok és a hozzájuk tartozó közös helyiségrészek vételárát 88.000.000,- Ft, 
azaz nyolcvannyolcmillió forint összegben állapítja meg. A Polgármester gondoskodik az 
ingatlan adásvételéhez szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételéről, az adásvételi 
szerződés aláírásáról. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

Az adásvételi szerződés megkötése folyamatban van. 
 
 
85/2021. (VI.10.) Kt. határozatával a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a pályázati eljárás eredményeként megállapítja, hogy a Tapolca 
4511/1 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett telephely, épület megnevezésű, összesen 4623 
nm nagyságú ingatlant adásvétel útján, a nyertes ajánlattevő, a Reperál Kft. (ügyvezető: Bándi 
András, székhely: 8330 Sümeg, Építők útja 3.) részére értékesíti. Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere Tapolca 4511/1 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett 
telephely, épület megnevezésű összesen 4623 nm nagyságú ingatlan vételárát 52.000.000,- Ft, 
azaz ötvenkettőmillió forint összegben állapítja meg. A Polgármester gondoskodik az ingatlan 
adásvételéhez szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételéről, az adásvételi szerződés 
aláírásáról. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

Az adásvételi szerződés aláírásra került. 
 
 
87/2021. (VI.10.) Kt. határozatával a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
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CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában biztosított jogköre alapján, a 
Tapolcai Városi Sport- és Szabadidő Centrum 8300 Tapolca, Sümegi u. 40. sz. (1938 hrsz.) 
alatti közintézmény nevének Tapolcai Bauxit Sport- és Szabadidő Centrum-ra (rövidített 
név: Bauxit Sportcentrum) történő megváltoztatásával egyetért. Felkéri a Tapolca Kft. 
ügyvezető igazgatóját, mint üzemeltetőt, hogy a név változtatásával kapcsolatos teendőkről 
intézkedni szíveskedjen. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat a Tapolca Kft részére megküldésre került. 
 
 
88/2021. (VI.10.) Kt. határozatával a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§ (4) bekezdésének megfelelően, Tapolca 
Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálati időpontját 2021. június 26-ról 
2021. október 31-ére módosítja. A módosítás indoka az, hogy a felülvizsgálathoz (az azt 
megelőző áttekintéshez) - a koronavírus veszélyhelyzet miatt – az eredeti időpont esetében 
csak online HEP fórum megtartása lehetséges. A program készítői, a HEP fórum tagjainak 
igényei, valamint a hiteles, tényszerű és teljeskörű áttekintés - szükség esetén felülvizsgálat – 
érdekében, on-line fórum helyett, a személyes részvétellel történő HEP fórum megtartását 
követően kívánják felülvizsgálati javaslataikat megtenni. A módosított felülvizsgálati 
időpontig a 2019-ben jóváhagyott HEP érvényes. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat Magvas Zoltán helyi esélyegyenlőségi referens  
részére megküldésre került. 

  
 
89/2021. (VI.10.) Kt. határozatával a 27/2021. (II.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgármestere a TVSE Kézilabda Szakosztálya, a Csermák József 
Rendezvénycsarnokban megvalósuló, 2021. évre tervezett TAO-s beruházásai 
megvalósításához összesen bruttó 5.001.741,- Ft összegű támogatást biztosít, az alábbi 
felosztásban:  
- eredményjelző: bruttó 2.914.629 Ft 
- hangtechnikai eszközök beszerzése: bruttó 2.087.112 Ft. 
A támogatás forrása Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca város 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) 
önkormányzati rendelete 7. melléklet I. Tartalékok 2. Céltartalék 2.2. Felhalmozási célú 2.2.3. 
TAO pályázatok önrésze jogcíme. Felkéri a Jegyzőt a támogatás biztosításáról szóló 
szerződés elkészítésére. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 

A támogatási szerződés aláírásra került, a támogatási összeg utalása megtörtént. 
 
 
90/2021. (VI.10.) Kt. határozatával a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
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katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzatának Polgármestere a Tapolca Város Önkormányzata tulajdonát képező 
Tapolca 871/3 hrsz-ú, 0.0954 ha nagyságú, „kivett közterület” megnevezésű ingatlan - 
mellékelt változási vázrajz szerinti – megosztásához és területe egy részének a 871/4 hrsz-ú, 
0.0017 ha nagyságú, „kivett közterület” megnevezésű ingatlannal történű összevonásához 
(kialakítva így a 871/6 hrsz-ú, 0.0077 ha nagyságú, „kivett közterület” megnevezésű 
ingatlant), továbbá a 871/3 hrsz-ú ingatlan fennmaradó területrészének és a 871/5 hrsz-ú, 
0.0017 ha nagyságú, „kivett közterület” megnevezésű ingatlannak összevonásához (kialakítva 
így a 871/7 hrsz-ú, 0.0911 ha nagyságú, „kivett közterület” megnevezésű ingatlant) 
hozzájárul. Határidő: 2021. július 31. Felelős: polgármester 

 
Az ingatlan megosztása megtörtént. 

 
 
91/2021. (VI.10.) Kt. határozatával a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzatának Polgármestere a Tapolca Város Önkormányzata tulajdonát képező 
Tapolca 871/3 hrsz-ú, 871/4 és 871/5 hrsz-ú földrészleteket érintő, fentiekben ismertetett 
telekcsoport újraosztásával létrejövő Tapolca 871/6 hrsz-ú, 0.0077 ha nagyságú, „kivett 
közterület” megnevezésű ingatlan művelési ágának „beépítetlen terület” művelési ágra történő 
változtatásához hozzájárul. Határidő: 2021. július 31. Felelős: polgármester 
 

A művelési ág változtatási kérelem a Földhivatalhoz benyújtásra került. 
 
 
92/2021. (VI.10.) Kt. határozatával a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzatának Polgármestere a Tapolca Város Önkormányzata tulajdonát képező 
Tapolca 871/3, a 871/4 és 871/5 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekcsoport újraosztásával 
létrejövő Tapolca, 871/6 hrsz-ú, művelési ág változtatás után „beépítetlen belterület” 
megnevezésű ingatlant forgalomképtelen vagyoni körből fogalomképes vagyonná átminősíti. 
Határidő: 2021. július 31. Felelős: polgármester 
 

Az ingatlan forgalomképes vagyoni körbe történő minősítése megtörtént.  
 
 
94/2021. (VI.10.) Kt. határozatával a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzatának Polgármestere a Tapolca Város Önkormányzata tulajdonát képező 
Tapolca 874 hrsz-ú, 0.9741 ha nagyságú, „kivett közterület” megnevezésű ingatlan - mellékelt 
változási vázrajz szerinti – megosztásával létrejövő Tapolca 874/1 hrsz-ú, 0.0101 ha 
nagyságú, „kivett közterület” megnevezésű és a Tapolca 874/2 hrsz-ú, 0.9640 ha nagyságú, 
„kivett közterület” megnevezésű ingatlanok kialakításához hozzájárul. Határidő: 2021. július 
31. Felelős: polgármester 
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Az ingatlan megosztása megtörtént.  
 
 
95/2021. (VI.10.) Kt. határozatával a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzatának Polgármestere a Tapolca Város Önkormányzata tulajdonát képező, a 
Tapolca 874 hrsz-ú, 0.9741 ha nagyságú, „kivett közterület” megnevezésű ingatlan 
megosztásával létrejövő Tapolca 874/1 hrsz-ú, 0.0101 ha nagyságú, „kivett közterület” 
megnevezésű ingatlan művelési ágának „beépítetlen terület” művelési ágra történő 
változtatásához hozzájárul. Határidő: 2021. július 31. Felelős: polgármester 
 

A művelési ág változtatás iránti kérelem a Földhivatalhoz benyújtásra került. 
 
 
96/2021. (VI.10.) Kt. határozatával a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolca Város 
Önkormányzatának Polgármestere a Tapolca Város Önkormányzata tulajdonát képező, a 
Tapolca 874 hrsz-ú ingatlan megosztásával létrejövő Tapolca 874/1 hrsz-ú, művelési ág 
változtatás után „beépítetlen belterület” megnevezésű ingatlant forgalomképtelen vagyoni 
körből fogalomképes vagyonná átminősíti. Határidő: 2021. július 31. Felelős: polgármester 
 

Az ingatlan forgalomképes vagyoni körbe történő minősítése megtörtént.  
 
 
99/2021. (VI.24.) Kt. határozatával a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában álló, Tapolca belterület 2811/1 
helyrajzi számú, 182 m2 alapterületű „kivett közterület” megnevezésű ingatlan „kivett 
beépítetlen terület” művelési ágra történő változtatásához hozzájárul. Határidő: 2021. július 
31. Felelős: polgármester 
 
Folyamatban van, az értékbecslés 2021. augusztus 25-én érkezett. Az értékesítésre történő 

kijelölés a szeptemberi képviselő-testületi ülésre kerül beterjesztésre. Az átminősítés 
megtörtént. 

 
 
100/2021. (VI.24.) Kt. határozatával a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában álló, Tapolca belterület 2811/1 
helyrajzi számú, 182 m2 alapterületű ingatlant „kivett beépítetlen terület” művelési ágra 
történő változtatása után a forgalomképtelen vagyoni körből forgalomképes vagyonná 
átminősíti. Határidő: 2021. július 31. Felelős: polgármester 

 
Az ingatlan értékesítésre történő kijelölése soron következő testületi ülés napirendjei között 

szerepel, és a vagyonrendeleten történő  átvezetése megtörtént. 
 
 
101/2021. (VI.24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosítószámú, Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és 
környékén című projektben történő felújítási munkák megvalósítására, valamint a műszaki 
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ellenőr tevékenység ellátására a pályázati költségvetésen felüli többletforrás, bruttó 
38.996.178,- Ft, biztosítására kötelezettséget vállal. A többletforrás fedezete a 2021/Z 
sorozatszámú Önkormányzati Magyar Államkötvény (Badacsonylábdi ingatlan értékesítés 
bevétele). Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A műszaki ellenőri tevékenység ellátására a szerződés megkötésre került. 
 
 
102/2021. (VI.24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
csatlakozni kíván a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz. 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a tárgyévet megelőző év december 31-i állapotnak 
megfelelő lakosságszám (állandó bejelentett lakos) alapján a 2 euró/fő/év hozzájárulás 
Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány részére történő megfizetésére. A 2021. 
évre esedékes összeg, 11.100.000 Ft, forrása Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Tapolca város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 7. melléklet I. Tartalékok 1. 
Általános tartalék jogcíme. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. és 
2023. évre eső hozzájárulás megfizetésére, 11.100.000 Ft/év, előzetes kötelezettséget vállal a 
tárgyévi költségvetés terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
előterjesztés mellékletét képező háromoldalú együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

Az együttműködési megállapodás aláírásra került, a 2021. évi hozzájárulási díj utalása 
2021. július hónapban megtörtént. 

 
 
103/2021. (VI.24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Ifjak Atlétikai Club Városi Sportegyesület részére (képviseli: Takács Gábor elnök), 
a 8300 Tapolca, Sümegi u. 40. (1938 hrsz.) szám alatti ingatlanon megvalósuló építési 
beruházás - műfüves futballpálya létrehozása – megvalósításához összesen bruttó 5.200.000 
Ft összegű támogatást biztosít az alábbi felbontásban: 
- közbeszerzési eljárás lebonyolításának díja: bruttó 1.500.000 Ft 
- építési műszaki ellenőri tevékenység elvégzésének díja: bruttó 3.700.000 Ft. 
A támogatás forrása Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca város 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) 
önkormányzati rendelete 7. melléklet I. Tartalékok 2. Céltartalék 2.2 Felhalmozási célú 2.2.3 
TAO pályázatok önrésze jogcím. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A támogatási szerződés aláírása megtörtént. 
 
 
104/2021. (VI.24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. tevékenységi feladatainak magas szintű ellátása érdekében 
tett javaslatot (gépbeszerzés) elfogadja és egyetért azzal, hogy a beszerzéshez szükséges nettó 
10.576.300- Ft tízmillió-ötszázhetvenhatezer-háromszáz forint pénzeszközt Tapolca város 
2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. 
(II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklet Működési célú támogatások államháztartáson 
kívülre 28. pont Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása, Gépbeszerzés során biztosítja 
a 2021/Z Önkormányzati Magyar Államkötvény terhére. Felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A támogatási szerződés megkötése megtörtént. 
 
 
111/2021. (VIII. 05.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
pályázatot kíván benyújtani a Magyarország Kormánya által meghirdetett VP6-7.2.1.1-21 
kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívásra. A pályázat 
benyújtását megelőzően az érintett útszakaszok felújítására/fejlesztésére vonatkozó műszaki 
dokumentáció/árazott költségvetés, engedélyezésre alkalmas tervek elkészíttetésének költsége 
a legkedvezőbb árajánlat alapján 6.200.000 Ft+áfa, összesen bruttó 7.874.000 Ft, melynek 
forrása Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1. Tartalék, 
Általános tartalék, Működési célú tartalék jogcíme. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges szerződés aláírására. Határidő: 
azonnal Felelős: polgármester  

 
A tervezésre vonatkozó szerződés aláírása megtörtént 2021. augusztus 16-án. A geodézia 

elkészült, a tervezési munkák folyamatban vannak. 
 
 
112/2021. (VIII. 05.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
útrekonstrukciós és aszfaltozási munkálatok megvalósítása céljából megbízza a VIA Project 
& Plan Kft-t a közbeszerzés lefolytatásához szükséges tervdokumentáció elkészítésével. A 
dokumentáció elkészítésének költsége 5.500.000 Ft+áfa, összesen bruttó 6.985.000 Ft, 
melynek forrása Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1. 
Tartalék, Általános tartalék, Működési célú tartalék jogcíme. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges szerződés 
aláírására. Határidő:  azonnal Felelős: polgármester  

 
A tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges szerződés aláírása 2021. augusztus 16-án 

megtörtént. A geodézia elkészült, a tervezési munkák folyamatban vannak. 
 
 
113/2021. (VIII. 05.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Kft. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-0026 azonosító számú „A Belvárosi Közösségi 
Ház kulturális és közösségi tereinek légtechnikai felújítása” címmel elnyert beruházásának 
megvalósításához összesen bruttó 5.439.234,- Ft összegű többletforrást biztosít. A 
többletforrás fedezete Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének I. 
Tartalékok 2.2.1. Pályázati tartalék jogcíme. Felkéri a Jegyzőt a többletforrás biztosításáról 
szóló szerződés elkészítésére. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 

A szerződés aláírása és a támogatási összeg utalása megtörtént. 
 

 
114/2021. (VIII. 05.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
mint a 21-29434-1-008-00-12 MEKH kóddal rendelkező, DRV_S_205 Tapolca 
szennyvízelvezető és tisztító rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2022-2036. 
időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét 
elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2022. évre vonatkozó 
munkálatokat a DRV Zrt. - től megrendeli. Tudomásul veszi, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv 



 67 

beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint 
ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai 
szerint. A Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által 
kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja 
fel. Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. Határidő: 
azonnal Felelős: polgármester  

 
A Gördülő Fejlesztési Terv beadásához a határozatok, nyilatkozatok, számlakivonatok a 

DRV Zrt részére megküldésre kerültek. 
 
 
116/2021. (VIII. 17.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
100 %-ban önkormányzati tulajdonában álló Cselle Ház Kft. által, a TOP-7.1.1-16-H-014-1 
kódszámú, Épített és szabadtéri terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés című 
pályázati felhívásra, „Közösségi tér megújítása a tapolcai Dobó városrészben” címen 
benyújtott pályázat megvalósításához szükséges bruttó 9.101.362 Ft összegű többletforrást 
biztosít. A támogatás forrása Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének 7. 
melléklet I. Tartalékok 1. Általános tartalék jogcíme. Felkéri a Jegyzőt a támogatási szerződés 
elkészítésére. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 

A támogatási szerződés aláírása és a többletforrás utalása megtörtént. 
 
117/2021. (VIII. 17.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
TIAC Városi Sportegyesület 2021. évre tervezett TAO-s beruházásai megvalósításához 
összesen bruttó 6.200.000,- Ft összegű támogatást biztosít, melyet a Városi Sporttelepen 
napkollektor park kialakítására, a műfüves játéktér villanyvilágításának kiépítésére és a 
Csermák József Rendezvénycsarnok melletti kispályás műfüves játéktér szőnyegcseréjének 
saját forrás által nem biztosított költségeinek fedezetére használhat fel. A támogatás forrása 
Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének 7. melléklet I. Tartalékok 1. Általános 
tartalék jogcíme. Felkéri a Jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére. Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

A szerződés aláírása és a támogatási összeg utalása megtörtént. 
 
 
118/2021. (VIII. 17.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2021-2035 évekre elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv 2021. évi céljai, a beruházások 
megvalósítása érdekében egyetért azzal, hogy Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 
általános tartalékából – megelőlegezéssel – 4.000.000, - Ft négymillió forint keretösszeg 
kerüljön átcsoportosításra az Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások, 
K6EV2 Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások megnevezésű előirányzat 
emelésére, azzal a feltétellel, hogy a  képződő 2021. évi eszközhasználati díj terhére ez az 
összeg visszapótlásra kerül.  Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A költségvetés módosításakor a Pénzügyi Iroda végrehajtja az átcsoportosítást. 
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119/2021. (VIII. 17.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. végezze el 11 db napelemes lámpa 
telepítését az alábbi közterületeken: 
- Tapolca, Diszel városrész, Patak utca (Gyulaffy László utca felől) 3 db, 
- Tapolca, Kazinczy tér 3437/93 hrsz-ú közterület, járda mellett 2 db, 
- Tapolca, Viszló utca 1-3. társasház mögötti, 1884/10 hrsz-ú közterület 5 db, 
- Tapolca, Sümegi út 22. mögött, garázssor 1 db, 
 amelyhez a szükséges 3.059.430, - Ft, azaz hárommillió-ötvenkilencezer-négyszázharminc 
forint pénzeszközt átadja a gazdasági társaság részére fejlesztési célú támogatásként. A 
támogatást a Képviselő-testület a Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 
Beruházások, Közvilágítással kapcsolatos beruházások K6KZV1 és K6KZV2 
előirányzatainak terhére 1.440 eFt és a 7. melléklete I. 1. Általános tartalék előirányzatának 
terhére 1.620 eFt összegben biztosítja. Határidő: azonnal Felelős:  polgármester 
 
 

A támogatásról szóló szerződés megkötése megtörtént a támogatás átutalásával. 
 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni, és a határozati javaslatot 
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, 2021. szeptember 23. 
 
 
 
 
   Dobó Zoltán   
   polgármester 
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