
      
1. NAPIREND                 Ügyiratszám:    1/264-3/2021.       
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2021 október 29-i nyilvános ülésére 
 
 
 
Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb   

tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű 
határozatainak végrehajtásáról 

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

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

2021. szeptember 27. Oruci Steliost, a Ksamil Taverna Kft. képviselőjét és 
Tihanyi Zoltán építészt fogadtam étterem kialakítása 
ügyében.  

2021. szeptember 28. EFOP projektértekezleten vettem részt. 

2021. szeptember 28. Időskorúak Tanácsadó Testületének ülésén vettem részt. 

2021. szeptember 29. A Tapolca Járdányi Pál Zeneiskola - AMI 50 éves 
jubileumi koncertjével kapcsolatos megbeszélésen 
vettem részt. 

2021. szeptember 29. Magvas Zoltánt, a Tapolcai Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet szakmai vezetőjét fogadtam a 2021. 
évi KEF pályázattal kapcsolatban. 

2021. szeptember 29. A műfüves futballpálya beruházással kapcsolatos 
helyszíni bejáráson vettem részt. 

2021. szeptember 30. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 
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2021. szeptember 30. Rohály János igazgató urat és Szőczéné Sebestyén Helga 
SZM elnököt fogadtam a Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Általános Iskola megközelítési problémáival 
kapcsolatban. 

2021. szeptember 30. A Barackos lakópark, Sütő András utca lakóit fogadtam 
önkormányzati területre tervezett esetleges beruházással 
kapcsolatban.  

2021. október 1. Az ősz Hacacáré elnevezésű rendezvényt nyitottam meg. 

2021. október 4. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című 
projekt kooperációján vettem részt. 

2021. október 5. EFOP projektértekezleten vettem részt. 

2021. október 5. A Helyi Esélyegyenlőségi Program fórumon vettem részt 
a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari 
tanácstermében. 

2021. október 6. A Fehér Bot Napja alkalmából tartott megemlékezésen 
vettem részt.  

2021. október 6. dr. Géczi József közbeszerzővel egyeztettem az EFOP 
pályázattal kapcsolatban. 

2021. október 6. dr. Várnai Tamással, a KEIOK Kft. igazgatójával 
folytattam megbeszélést az EFOP pályázat keretében 
megvalósítandó rendezvények lebonyolítása ügyében. 

2021. október 6. A nemzeti gyásznap alkalmából megrendezett 
megemlékezésen és koszorúzáson vettem részt. 

2021. október 8. A Tapolca-Szigliget kerékpárút pályázattal kapcsolatos 
konzorciumi ülésen vettem részt Balassa Dániel, Bolla 
Albert és Gyurka Miklósné polgármesterekkel.  

2021. október 12. EFOP projektértekezleten vettem részt. 

2021. október 12. A Csermák József Rendezvénycsarnok tetőszerkezetének 
felújításával kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem részt 
Kopp Krisztiánnal, az Akva-Plast Kft. ügyvezetőjével, 
valamint Gorzsás Ferenc műszaki ellenőrrel. 

2021. október 13. A pályaorientációs napot nyitottam meg a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 

2021. október 13.  A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége 
(MATÁSZSZ) rendezvényén vettem részt a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 
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2021. október 14. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. október 15. Az EKF2023 program keretében megvalósuló Tiszta 
Balaton, tiszta művészet elnevezésű programsorozat 
iskolás gyerekeknek szóló edukációs rendezvényén 
vettem részt a Tapolcai Bárdos Lajos Általános 
Iskolában. 

2021. október 16. A régi temető takarításában vettem részt önkéntes 
munka keretében. 

2021. október 18.  A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal TOP-
PLUSZ pályázati lehetőségekkel kapcsolatos járási 
tájékoztató rendezvényén voltam jelen.  

2021. október 19.  A Te Szedd! országos hulladékgyűjtő akcióban vettem 
részt. 

2021. október 20. A Tapolcai Járási Közbiztonsági Fórum ülésén voltam 
jelen a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari 
tanácstermében. 

  

 
 
 
Puskás Ákos alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 

2021. szeptember 28. EFOP projektértekezleten vettem részt. 

2021. szeptember 28. Balavíz Kft  Intéző Bizottsága és Felügyelő Bizottsága 
ülésen vettem részt. 

2021. szeptember 28. Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
taggyűlésén vettem részt. 

2021. szeptember 29. A Tapolca Járdányi Pál Zeneiskola - AMI 50 éves 
jubileumi koncertjével kapcsolatos megbeszélésen 
vettem részt. 

2021. szeptember 29. A műfüves futballpálya beruházással kapcsolatos 
helyszíni bejáráson vettem részt. 

2021. szeptember 30. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. szeptember 30.  Szent Erzsébet Óvoda felújított vizesblokkjainak, 
valamint új játszóudvarának ünnepélyes átadásán 
vettem részt. 
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2021. október 4. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című 
projekt kooperációján vettem részt. 

2021. október 5. EFOP projektértekezleten vettem részt. 

2021. október 5. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág 
Tagintézményében tartott egyeztetésen vettem részt. 

2021. október 6. dr. Géczi József közbeszerzővel egyeztettem az EFOP 
pályázattal kapcsolatban. 

2021. október 6. A nemzeti gyásznap alkalmából megrendezett 
megemlékezésen és koszorúzáson vettem részt. 

2021. október 8. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. október 8. A Tapolca-Szigliget kerékpárút pályázattal kapcsolatos 
konzorciumi ülésen vettem részt Balassa Dániel, Bolla 
Albert és Gyurka Miklósné polgármesterekkel. 

2021. október 12. EFOP projektértekezleten vettem részt. 

2021. október 12. A Csermák József Rendezvénycsarnok tetőszerkezetének 
felújításával kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem részt 
Kopp Krisztiánnal, az Akva-Plast Kft. ügyvezetőjével, 
valamint Gorzsás Ferenc műszaki ellenőrrel. 

2021. október 14. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. október 16. A régi temető takarításában vettem részt önkéntes 
munka keretében. 

2021. október 18. A Tapolcai Városszépítő Egyesület régiós találkozóján 
vettem részt a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban. 

2021. október 18. Wass Albert Könyvtár és Múzeum által benyújtandó 
pályázattal kapcsolatos megbeszélésen vettem részt. 

2021. október 18.  A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal TOP-
PLUSZ pályázati lehetőségekkel kapcsolatos járási 
tájékoztató rendezvényén voltam jelen.  

2021. október 19.  A Te Szedd! országos hulladékgyűjtő akcióban vettem 
részt. 

2021. október 20. A Tapolcai Járási Közbiztonsági Fórum ülésén voltam 
jelen a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari 
tanácstermében. 

2021. október 20. Székely Lajos tervezővel folytattam megbeszélést a 
csatornakorszerűsítéssel kapcsolatos pályázat ügyében. 
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2021. október 20. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 
tanácsülésén vettem részt Veszprémben. 

 
 
Pass Sándor alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 

2021. szeptember 29. A Tapolca Járdányi Pál Zeneiskola - AMI 50 éves 
jubileumi koncertjével kapcsolatos megbeszélésen 
vettem részt. 

2021. szeptember 29. A műfüves futballpálya beruházással kapcsolatos 
helyszíni bejáráson vettem részt. 

2021. szeptember 30. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. október 4. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című 
projekt kooperációján vettem részt. 

2021. október 6. A nemzeti gyásznap alkalmából megrendezett 
megemlékezésen és koszorúzáson vettem részt. 

2021. október 16. A régi temető takarításában vettem részt önkéntes 
munka keretében. 

2021. október 19.  A Te Szedd! országos hulladékgyűjtő akcióban vettem 
részt. 

  

 
26/2021. (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 törvény 
25. § (7) bekezdése alapján engedélyezi, hogy a fenntartásában működő Tapolcai 
Kertvárosi Óvodában az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a 
2021/2022-es nevelési év indításánál legfeljebb 20%-kal átléphető, továbbá 
függetlenül az indított csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során új 
gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. Határidő: 2021. szeptember 1. Felelős: 
polgármester 
 

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

 
65/2021. (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 
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2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca 
Város Önkormányzat Polgármestere a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény 
25. § (7) bekezdése alapján engedélyezi, hogy a fenntartásában működő Tapolcai 
Kertvárosi Óvodában az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a 
2020/2021-es nevelési év indításánál legfeljebb 20%-kal átléphető, továbbá 
függetlenül az indított csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során új 
gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. Határidő: 2021. szeptember 1. Felelős: 
polgármester 
 

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

 
93/2021. (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 forgalomképessé minősített Tapolca 
871/6 hrsz-ú 77 m2 beépítetlen belterület 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 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint 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. Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere a 
pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján, a Hivatal hirdetőtábláján közzéteszi. 
Határidő: 2021. szeptember 30. Felelős: polgármester 
 

Az ajánlattételi felhívás közzétételre került, az ajánlattételre nyitva álló idő:  
2021. október 20. – 2021. november 4. 

  
97/2021. (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 forgalomképessé minősített, Tapolca, 
874/1 helyrajziszámú 101 m2 beépítetlen belterület 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 3.200.000,- Ft, azaz hárommillió-
kettőszázezer forint 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 ingatan hasznosítása 
során nem szükséges versenyeztetési eljárás lefolytatása. Tapolca Város 
Önkormányzatának Polgármestere a pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján, 
a Hivatal hirdetőtábláján közzéteszi. Határidő: 2021. szeptember 30. Felelős: 
polgármester 
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Az ajánlattételi felhívás közzétételre került, az ajánlattételre nyitva álló idő:  

2021. október 20. – 2021. november 4. 
 
123/2021. (IX. 20.)  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 
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására a 
pályázati költségvetésen felüli többletforrás, bruttó 1.270.000,- Ft, biztosítására 
kötelezettséget vállal. A többletforrás fedezete Tapolca város 2021. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. 
(II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklet I. Tartalékok 1. Általános tartalék 
jogcíme. Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatásához 
szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 

A nyertes ajánlattevő kiválasztása megtörtént, a megbízási szerződés megkötésre 
került. 

 
124/2021. (IX. 20.) 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 bruttó 8.500.000,- Ft keretösszeget biztosít, melynek fedezete a 
2021/Z sorozatszámú Önkormányzati Magyar Államkötvény. Felhatalmazza a 
polgármestert a kivitelezés megvalósításához szükséges intézkedések, 
jognyilatkozatok megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A kivitelezéshez szükséges intézkedések folyamatban vannak. 
 

125/2021. (IX. 20.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete annak érdekében, hogy a tulajdonát képező, a Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény tornaterem és öltözők lapostető 
felújítása projekt megvalósítása a leghatékonyabban, a lehető legjobb minőségben 
valósuljon meg, a műszaki ellenőrzési feladatok elvégzésére szakértőt bíz meg. A 
műszaki szakértői díj 1.200.000 Ft+áfa, melynek forrása Tapolca város 2021. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. 
(II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklet I. Tartalékok 2. Céltartalék, Intézményi 
működési tartalék jogcíme. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester  

 
A megbízási szerződés készítése folyamatban van. 

 
126/2021. (IX. 20.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2022. évre csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz. Felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozásról, valamint az 
elektronikus adatbázis használatáról szóló Nyilatkozat aláírására és a pályázati kiírás 
közzétételére. Felelős: polgármester Határidő: 2021. október 1. 

 
A Nyilatkozat aláírása megtörtént, a pályázatot elfogadták, a pályázati kiírás 

közzétételre került. 
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128/2021. (IX. 20.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete annak érdekében, hogy a 3. számú körzet vonatkozásában biztosítsa a 
fogorvosi alapellátást, 2021. október 1. és 2021. december 31. 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 98.875,- Ft/hó működtetési hozzájárulás forrása 
Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklet Működési 
célú támogatások államháztartáson kívülre 25.  Fogorvosok támogatása jogcíme. 
Felkéri a Jegyzőt a feladatellátási szerződés elkészítésére.  Határidő: 2021. 
szeptember 30. Felelős: jegyző 

 
A feladatellátási szerződés aláírásra került, a NEAK és VEMKH Balatonfüredi 
Járási Hivatal, Népegészségügyi Osztálya felé a működési engedély kiadásához 

szükséges iratok benyújtásra kerültek. 
 

129/2021. (IX. 20.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete annak érdekében, hogy a 3. számú körzet vonatkozásában biztosítsa a 
fogorvosi alapellátást, 2021. október 1. és 2021. december 31. 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 forrása Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati 
rendelet 4. melléklet Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 25.  
Fogorvosok támogatása jogcíme. Felkéri a Jegyzőt a feladatellátási szerződés 
elkészítésére. Határidő: 2021. szeptember 30. Felelős: jegyző 
 

A feladatellátási szerződés aláírásra került, a NEAK és VEMKH Balatonfüredi 
Járási Hivatal, Népegészségügyi Osztálya felé a működési engedély kiadásához 

szükséges iratok benyújtásra kerültek. 
 
132/2021. (X.1.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – 
testülete  
- tudomásul veszi Rózsa Rajmond a Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság külsős 

tagjának bizottsági tagságáról 2021. augusztus 19. napjával történő lemondását, 
- a megüresedett bizottsági tagsági helyre 2021. október 1. napjától Ádám Csaba 

8300 Tapolca, Víztorony u. 1. szám alatti lakost megválasztja.  
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

Ádám Csaba bizottsági tag a 2021. október 1-jei képviselő-testületi ülésen 
megválasztásra került, az esküt letette. 

 
136/2021. (X.1.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Baski Sándor, Tapolca Város saját halottja síremlékének elkészíttetését támogatja, 
kivitelezési munkáinak fedezetére 1.778.000 Ft-ot biztosít. A kivitelezési munkák 
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költségének forrása Tapolca Város 2021 évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. 
melléklet I. Tartalékok 1. Általános tartalék jogcíme. Felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
A megvalósítás folyamatban van, melynek határideje 2021. október 30. 

 
137/2021. (X.1.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Tapolcai Média Közalapítvány részére – működésének zavartalan fenntartása 
céljából – 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint összegű támogatást biztosít. 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 1. Általános tartalék 
jogcíme. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: 
azonnal Felelős: polgármester 

 
A pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodás elkészült. 

 
138/2021. (X.1.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Tapolca Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, Tapolca belterület 
3449/A/98 helyrajzi számon nyilvántartott, 8300 Tapolca, Kazinczy tér 5. társasház 
földszint 2. szám alatti, 24 m2 alapterületű, „műhely” megnevezésű, forgalomképes 
ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel útján történő 
értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslés alapján - azzal kapcsolatban 
felmerült költségeket is alapul véve- állapítja meg, ezért az ingatlan minimális vételi 
ajánlati árát bruttó 2.000.0000,- Ft, azaz Kettőmillió forint összegben határozza meg. 
Megállapítja, hogy az ingatlan értéke az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 22. § 
(1) bekezdés szerinti értékhatárt nem éri el, így az ingatlan hasznosítása során 
versenyeztetési eljárás lefolytatása nem szükséges, azonban az ingatlan iránti kereslet 
megnőtt, ezért a 22. § (3) bekezdés értelmében hasznosítani csak versenyeztetés útján 
lehet. Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca 3449/A/98 helyrajzi számú ingatlan 
hasznosítási lehetőségét tegye közzé az Önkormányzat honlapján és a helyben 
szokásos módon. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 
 

A pályázati felhívás közzététele folyamatban van. 
 
139/2021. (X.1.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Tapolca Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, Tapolca belterület 
4350 helyrajzi számon nyilvántartott, 8297 Tapolca-Diszel, Ács Ferenc u. 4. szám 
alatti, 632 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, forgalomképes 
ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel útján történő 
értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslés alapján - azzal kapcsolatban 
felmerült költségeket is alapul véve- állapítja meg, ezért az ingatlan minimális vételi 
ajánlati árát bruttó 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint összegben határozza meg. 
Megállapítja, hogy az ingatlan értéke az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 22. § 
(1) bekezdés szerinti értékhatárt nem éri el, így az ingatlan hasznosítása során 
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versenyeztetési eljárás lefolytatása nem szükséges, azonban az ingatlan iránti kereslet 
megnőtt, ezért a 22. § (3) bekezdés értelmében hasznosítani csak versenyeztetés útján 
lehet. Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca belterület 4350 helyrajzi számú 
ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az Önkormányzat honlapján és a 
helyben szokásos módon. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 

 
A pályázati felhívás közzététele folyamatban van. 

 
140/2021. (X.1.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Tapolca Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, Tapolca külterület 
0101/1 helyrajzi számon nyilvántartott, 7 ha 2554 m2 területű, rét megnevezésű, 
forgalomképes ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel útján 
történő értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslés alapján - azzal 
kapcsolatban felmerült költségeket is alapul véve- állapítja meg, ezért az ingatlan 
minimális vételi ajánlati árát bruttó 13.600.000,- Ft, azaz Tizenhárommillió-
hatszázezer forint összegben határozza meg. Megállapítja, hogy az ingatlan értéke az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 
29.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti értékhatárt nem éri el, így az 
ingatlan hasznosítása során versenyeztetési eljárás lefolytatása nem szükséges. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca külterület 0101/1 helyrajzi számú ingatlan 
hasznosítási lehetőségét tegye közzé az Önkormányzat honlapján és a helyben 
szokásos módon. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 
 

A pályázati felhívás közzététele folyamatban van. 
 
141/2021. (X.1.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Tapolca Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, Tapolca zártkert 
7632/2 helyrajzi számon nyilvántartott, 9308 m2 területű, szántó és út megnevezésű 
forgalomképes ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel útján 
történő értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslés alapján - azzal 
kapcsolatban felmerült költségeket is alapul véve- állapítja meg, ezért az ingatlan 
minimális vételi ajánlati árát bruttó 2.150.000,- Ft, azaz Kettőmillió-százötvenezer 
forint összegben határozza meg. Megállapítja, hogy az ingatlan értéke az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 
29.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti értékhatárt nem éri el, így az 
ingatlan hasznosítása során versenyeztetési eljárás lefolytatása nem szükséges. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca zártkert 7632/2 helyrajzi számú ingatlan 
hasznosítási lehetőségét tegye közzé az Önkormányzat honlapján és a helyben 
szokásos módon. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 
 

A pályázati felhívás közzététele folyamatban van. 
 
142/2021. (X.1.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Tapolca Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, Tapolca belterület 
2811/1 helyrajzi számon nyilvántartott, 182 m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” 
megnevezésű forgalomképes ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: 
adásvétel útján történő értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslés 
alapján - azzal kapcsolatban felmerült költségeket is alapul véve- állapítja meg, ezért 
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az ingatlan minimális vételi ajánlati árát bruttó 2.500.000,- Ft, azaz Kettőmillió-
ötszázezer forint összegben határozza meg. Megállapítja, hogy az ingatlan értéke az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 
29.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti értékhatárt nem éri el, így az 
ingatlan hasznosítása során versenyeztetési eljárás lefolytatása nem szükséges. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca belterület 2811/1 helyrajzi számú ingatlan 
hasznosítási lehetőségét tegye közzé az Önkormányzat honlapján és a helyben 
szokásos módon. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester  
 

A pályázati felhívás közzététele folyamatban van. 
 
143/2021. (X.1.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Tapolca Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező Tapolca 
2793/1/A/47 helyrajzi számú, Tapolca, Deák F. u. 7. földszint 47. szám alatt 
található, 14.2 m2 nagyságú, „üzlethelyiség” megnevezésű forgalomképes ingatlant 
hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel útján történő értékesítés. Az 
ingatlan értékét a forgalmi értékbecslés alapján - azzal kapcsolatban felmerült 
költségeket is alapul véve - állapítja meg, ezért az ingatlan minimális vételi ajánlati 
árát bruttó 3.500.000,- Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer forint összegben határozza 
meg. Megállapítja, hogy az ingatlan értéke az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 22. § 
(1) bekezdés szerinti értékhatárt nem éri el, így az ingatlan hasznosítása során 
versenyeztetési eljárás lefolytatása nem szükséges, azonban az ingatlan iránti kereslet 
megnőtt, ezért a 22. § (3) bekezdés értelmében hasznosítani csak versenyeztetés útján, 
az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére lehet. Felkéri a Polgármestert, 
hogy a Tapolca 2793/1/A/47 helyrajzi számú ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye 
közzé az Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

A pályázati felhívás közzététele 2021. október 18-án megtörtént. 
 
152/2021. (X.1.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata-Képviselő-testülete 
a 2021/2022-es tanévre megállapított kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok 
módosítását a következő, 2022/2023-as 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 2021. október 1-jei 
állapotot figyelembe véve - intézményi/ tagintézményi bontásban:  
• Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskolában: 21 fő, 
• Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményében:14 fő  
• Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar- Angol Két tanítási 
nyelvű Tagintézményében:0 fő, 
• Szász Márton Általános Iskolában: 2 fő, 
• Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában: 2 fő, 
összesen: 39 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 
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adatszolgáltatást a Balatonfüredi Tankerületi Központ részére -2021. október 15. 
napjáig - továbbítsa. Határidő: 2021. október 15. Felelős: polgármester  
 

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

 
154/2021. (X.1.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2020. évi könyvtári tevékenységéről szóló 
beszámolóját és 2021. évi munkatervét elfogadja. Felkéri az intézményvezetőt, hogy 
az elfogadott dokumentumokat az illetékes megyei hatókörű városi könyvtár részére 
küldje meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester  

 
A képviselő-testületi határozat a Wass Albert Könyvtár és Múzeum részére 

megküldésre került.  
 
 
 
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. október 22. 
 
   Dobó Zoltán   
   polgármester 
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