
      
1. NAPIREND                 Ügyiratszám:    1/264-5/2021.       
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2021. december 17-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. október 21. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. október 21. Az Európa Kulturális Fővárosa 2023. projekt keretében civil 
szervezetek részére megjelenő pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztatón vettem részt a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal udvari tanácstermében. 

2021. október 21. A „Régi mesterségek nyomában” című kiállításon vettem részt 
a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban. 

2021. október 23. A jótékonysági autóstalálkozót nyitottam meg a Strand úton. 

2021. október 23. A nemzeti ünnepnap alkalmából megrendezett koszorúzáson 
és a „Mi volt 1956, barátom?”  című előadáson vettem részt. 

2021. október 25. Közbiztonsági-közlekedési helyszíni bejáráson vettem részt a 
Tapolcai Rendőrkapitányság képviselőivel, a Városfejlesztési 
és Üzemeltetési Iroda munkatársaival, valamint Tölgyes Zsolt 
közbiztonsági, katasztrófa elhárításért és helyi védelmi 
feladatok ellátásáért felelős tanácsnokkal.  

2021. október 25. A Tapolcai Húsáruház néhai üzletvezetőjének, Kovács 
Lajosnak állított emléktábla avatóján vettem részt. 

2021. október 26. A Vasutas Nyugdíjas Klub éves tájékoztatóján vettem részt a 
VOKE-ban. 
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2021. október 28.  Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. október 28. Szépkorút köszöntettem. 

2021. október 28. Steigerwald Tibort, az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. és az 
NHSZ Csobánc Kft. új ügyvezető igazgatóját fogadtam. 

2021. október 28. A COVID19 megbetegedéssel, javasolt intézkedésekkel 
kapcsolatos tájékoztató megbeszélésen vettem részt a helyi 
háziorvosokkal, képviselőkkel a Belvárosi Közösségi Házban. 

2021. október 29. Szabó Tímeát és Szabó Attilát fogadtam a Szent György 
Panzió ügyében.   

2021. október 29. Önkéntes munkában vettem részt a Deák Ferenc utcai 
virágágyás kialakításában.  

2021. november 2. Kiss Istvánt, az E.on Áramszolgáltató Zrt. képviselőjét 
fogadtam a tapolcai trafóállomások felújítása ügyében.   

2021. november 2. Rédli Károllyal, a Tapolca Kft. ügyvezetőjével egyeztettem a 
Tapolcai Belvárosi Közösségi Ház légtechnika pályázatával 
kapcsolatban. 

2021. november 2. Marton Lászlónét fogadtam szobor külföldre történő szállítása 
ügyében. 

2021. november 3. Mezőssy Zoltánnal, illetve ifj. Mezőssy Zoltánnal tárgyaltam 
megbeszélést az MZ/X Kft által megvásárolt 
badacsonytördemici Eldorado Camping vételárával 
kapcsolatos peren kívüli megegyezés ügyében. 

2021. november 3. A Csermák József Rendezvénycsarnok tetőjavításával 
kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem részt Kiss Ernő 
kivitelezővel, valamint Rédli Károly ügyvezető igazgatóval. 

2021. november 3. Horvai Hillenbrant Pétert, a JDR cseh befektetési csoport 
képviselőjét fogadtam tapolcai naperőmű befektetési 
szándékkal kapcsolatban.  

2021. november 3. Csordás Csabát fogadtam a tapolcai Víztorony utcában 
található régi víztorony vételi szándéka ügyében. 

2021. november 3. Az egykori Anker épületében megnyílt Vulcanus Pizzabár 
hivatalos megnyitóján vettem részt. 

2021. november 4.  Az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosítószámú, „Humán 
szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” c. pályázat 
konzorciumi települések polgármestereinek tartott 
egyeztetésén vettem részt.  

2021. november 4. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. november 8. A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú 
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
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műszaki átadás-átvételén vettem részt az önkormányzat, a 
kivitelező Via Vomito Kft., a Volánbusz Zrt. és a rendőrség 
képviselőivel. 

2021. november 10.  Mezőssy Zoltánnal, illetve ifj. Mezőssy Zoltánnal tárgyaltam 
megbeszélést az MZ/X Kft által megvásárolt 
badacsonytördemici Eldorado Camping vételárával 
kapcsolatos peren kívüli megegyezés ügyében. 

2021. november 10.  Wang Hong Yun-t, a Qiya (Nanjing) Kereskedelmi Fejlesztő 
Zrt. képviselőjét fogadtam testvérvárosi együttműködési 
lehetőséggel kapcsolatban. 

2021. november 10. Pfluger Attilával, a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság 
tűzoltóparancsnokával egyeztettem.  

2021. november 11. A szociális munka napja alkalmából rendezett ünnepségen 
vettem részt a Csobánc Művelődési Házban. 

2021. november 12. Horváthné Somogyi Ildikót fogadtam ingatlan bérleti 
szerződés meghosszabbítása ügyében. 

2021. november 12. Szent Márton napi ünnepi szentmisén vettem részt.  

2021. november 19. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. november 19. Gondosné Fitos Anikóval, a Balaton-felvidéki Vízitársulat 
igazgatójával folytattam megbeszélést a Malom-tó és Tapolca 
patak üzemeltetésével kapcsolatban. 

2021. november 21. A Cecília napi orgonakoncerten vettem részt a 
Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban. 

2021. november 22. Marton Andreát fogadtam kutyafuttató kialakítása ügyében. 

2021. november 22. A Veszprémi Érsekség intézmény átvételi szándékával 
kapcsolatos megkeresése ügyében fogadott dr. Udvardy 
György érsek úr a Veszprémi Érsekségen. 

2021. november 23. A Kaposvári Székesegyház felújításával, valamint egy 
megvalósult új egyházi intézmény beruházásával kapcsolatban 
látogattam meg dr. Varga László püspök urat, Gyarmati Tamás 
főépítésszel.  

2021. november 24. Mahler Balázst, az EPS Kereskedőház Kft képviselőjét 
fogadtam "Öko Lábnyom Kalkulátor" elnevezésű fejlesztéssel 
kapcsolatban. 

2021. november 26. Danielovits Lászlót, a D-Multikom Kft. ügyvezetőjét fogadtam 
közterület foglalási díj megfizetésével kapcsolatban.  

2021. november 27.  A Batsányi Táncegyüttes „Van még benne” című évzáró gála 
műsorán vettem részt. 

2021. november 28. Az adventi várakozás rendezvénysorozatot nyitottam meg.    
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2021. november 29. A Billege utcai büfével kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem 
részt Szaniszló Dáviddal és Gyarmati Tamás főépítésszel.  

2021. november 30. Szegedi Lászlónét fogadtam Kazinczy tér 3. sz. Társasház 
közös költség elszámolása ügyében.  

2021. november 30. Az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosítószámú, „Humán 
szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” című 
pályázat „Rendezvénytér Infrastrukturális fejlesztése” építési 
beruházás műszaki átadás-átvételén vettem részt. 

2021. december 1. Képviselői megbeszélésen vettem részt.  

2021. december 1. A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú 
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
helyszíni szemléjén vettem részt az önkormányzat, valamint a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki 
Engedélyezési Főosztály Útügyi Osztályának képviselőjével.  

2021. december 3. Rédli Károllyal, a Tapolca Kft. ügyvezetőjével, valamint 
Asbóth-Tóth Krisztina közbeszerzővel egyeztettem a Tapolcai 
Belvárosi Közösségi Ház légtechnika pályázatával 
kapcsolatban. 

2021. december 3. A Balatonfelvidéki Radetzky Huszár Egyesület kapitánya, 
Vitéz Tóth Károly temetésen vettem részt. 

2021. december 3. A Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és 
Gimnázium Szalagtűző Ünnepségén vettem részt a Csermák 
József Rendezvénycsarnokban.  

2021. december 4. A Szent Borbála nap alkalmából rendezett megemlékezésen 
vettem részt a Tamási Áron Művelődési Központnál. 

2021. december 4. A Tapolcai Musical Színpad „My fair lady” című előadásának 
premierén vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban.  

2021. december 4. Az Adventi várakozás rendezvénysorozat keretében 
megrendezett Mikulásváró ünnepségen vettem részt.  

2021. december 6. Steigerwald Tiborral, az NHSZ Csobánc Kft. ügyvezetőjével 
folytattam megbeszélést.  

2021. december 7.  Állampolgársági esküt vettem ki.  

2021. december 7. Pál Ferenc atya „Szorongástól az önbecsülésig” előadásán 
voltam jelen a Tamási Áron Művelődési Központban. 
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Puskás Ákos alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
2021. október 21. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. október 21. Az Európa Kulturális Fővárosa 2023. projekt keretében civil 
szervezetek részére megjelenő pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztatón vettem részt a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal udvari tanácstermében. 

2021. október 23. A nemzeti ünnepnap alkalmából megrendezett koszorúzáson 
és a „Mi volt 1956, barátom?”  című előadáson vettem részt. 

2021. október 26. EKF megbeszélést folytattam a Média Kft, a Tapolca Kft és a 
Wass Albert Könyvtár és Múzeum vezetőivel. 

2021. október 28.  Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc 
Tagintézmény tornaterme tetőfelújításával kapcsolatos projekt 
helyszíni bejárásán vettem részt. 

2021. október 28. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. október 28. A COVID19 megbetegedéssel, javasolt intézkedésekkel 
kapcsolatos tájékoztató megbeszélésen vettem részt a helyi 
háziorvosokkal, képviselőkkel a Belvárosi Közösségi Házban. 

2021. október 29. Önkéntes munkában vettem részt a Deák Ferenc utcai 
virágágyás kialakításában.  

2021. november 2. Rédli Károllyal, a Tapolca Kft. ügyvezetőjével egyeztettem a 
Tapolcai Belvárosi Közösségi Ház légtechnika pályázatával 
kapcsolatban. 

2021. november 2. Marton Lászlónét fogadtam szobor külföldre történő szállítása 
ügyében. 

2021. november 3. Mezőssy Zoltánnal, illetve ifj. Mezőssy Zoltánnal tárgyaltam 
megbeszélést az MZ/X Kft által megvásárolt 
badacsonytördemici Eldorado Camping vételárával 
kapcsolatos peren kívüli megegyezés ügyében. 

2021. november 3. A Csermák József Rendezvénycsarnok tetőjavításával 
kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem részt Kiss Ernő 
kivitelezővel, valamint Rédli Károly ügyvezető igazgatóval és 
Gorzsás Ferenc műszaki ellenőrrel. 

2021. november 3. Az egykori Anker épületében megnyílt Vulcanus Pizzabár 
hivatalos megnyitóján vettem részt. 

2021. november 4.  Az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosítószámú, „Humán 
szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” c. pályázat 
konzorciumi települések polgármestereinek tartott 
egyeztetésén vettem részt.  

2021. november 4. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 



 6 

2021. november 8. A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú 
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
műszaki átadás-átvételén vettem részt az önkormányzat, a 
kivitelező Via Vomito Kft., a Volánbusz Zrt. és a rendőrség 
képviselőivel. 

2021. november 9. A felújított vívóterem bejárásán vettem részt a támogató 
BMSK képviselőjével, Varga Tibornéval, a Batsányi János 
Gimnázium és Kollégium igazgatójával és Kovács Balázzsal, a 
Tapolcai Vívóklub elnökével. 

2021. november 10.  Mezőssy Zoltánnal, illetve ifj. Mezőssy Zoltánnal tárgyaltam 
megbeszélést az MZ/X Kft által megvásárolt 
badacsonytördemici Eldorado Camping vételárával 
kapcsolatos peren kívüli megegyezés ügyében. 

2021. november 11. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. november 17. TOP Plusz Veszprém Megyei Információs Nap című 
rendezvényen vettem részt Veszprémben.  

2021. november 19. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. november 19. Gondosné Fitos Anikóval, a Balaton-felvidéki Vízitársulat 
igazgatójával folytattam megbeszélést a Malom-tó és Tapolca 
patak üzemeltetésével kapcsolatban. 

2021. november 22. A Veszprémi Érsekség intézmény átvételi szándékával 
kapcsolatos megkeresése ügyében fogadott dr. Udvardy 
György érsek úr a Veszprémi Érsekségen. 

2021. november 23. A Kaposvári Székesegyház felújításával, valamint egy 
megvalósult új egyházi intézmény beruházásával kapcsolatban 
látogattam meg dr. Varga László püspök urat, Gyarmati Tamás 
főépítésszel.  

2021. november 24. Mahler Balázst, az EPS Kereskedőház Kft képviselőjét 
fogadtam "Öko Lábnyom Kalkulátor" elnevezésű fejlesztéssel 
kapcsolatban. 

2021. november 26. Közbeszerzővel egyeztettem a várost érintő közbeszerzésekről. 

2021. november 26. Danielovits Lászlót, a D-Multikom Kft. ügyvezetőjét fogadtam 
közterület foglalási díj megfizetésével kapcsolatban.  

2021. november 27.  A Batsányi Táncegyüttes „Van még benne” című évzáró gála 
műsorán vettem részt. 

2021. november 28. Az adventi várakozás rendezvénysorozaton vettem részt. 

2021. november 29. CLLD konzorciumi ülésen és fórumon vettem részt. 

2021. november 30. Szegedi Lászlónét fogadtam Kazinczy tér 3. sz. Társasház 
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közös költség elszámolása ügyében.  

2021. november 30. Az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosítószámú, „Humán 
szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” című 
pályázat „Rendezvénytér Infrastrukturális fejlesztése” építési 
beruházás műszaki átadás-átvételén vettem részt. 

2021. december 1. Képviselői megbeszélésen vettem részt.  

2021. december 1. A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú 
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
helyszíni szemléjén vettem részt az önkormányzat, valamint a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki 
Engedélyezési Főosztály Útügyi Osztályának képviselőjével.  

2021. december 3. Rédli Károllyal, a Tapolca Kft. ügyvezetőjével, valamint 
Asbóth-Tóth Krisztina közbeszerzővel egyeztettem a Tapolcai 
Belvárosi Közösségi Ház légtechnika pályázatával 
kapcsolatban. 

2021. december 3. A Balatonfelvidéki Radetzky Huszár Egyesület kapitánya, 
Vitéz Tóth Károly temetésén vettem részt. 

2021. december 3. A Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és 
Gimnázium Szalagtűző Ünnepségén vettem részt a Csermák 
József Rendezvénycsarnokban.  

2021. december 4. A Szent Borbála nap alkalmából rendezett megemlékezésen 
vettem részt a Tamási Áron Művelődési Központnál. 

2021. december 4. A Tapolcai Musical Színpad „My fair lady” című előadásának 
premierén vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban.  

2021. december 5. Csobánc Művelődési Ház udvarán tartott vásáron vettem részt. 

2021. december 6. Steigerwald Tiborral, az NHSZ Csobánc Kft. ügyvezetőjével 
folytattam megbeszélést.  

 
 
 
 
Pass Sándor alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 
2021. október 21. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. október 23. A nemzeti ünnepnap alkalmából megrendezett koszorúzáson 
és a „Mi volt 1956, barátom?”  című előadáson vettem részt. 

2021. október 28.  Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. október 28. A COVID19 megbetegedéssel, javasolt intézkedésekkel 
kapcsolatos tájékoztató megbeszélésen vettem részt a helyi 
háziorvosokkal, képviselőkkel a Belvárosi Közösségi Házban. 
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2021. október 29. Önkéntes munkában vettem részt a Deák Ferenc utcai 
virágágyás kialakításában.  

2021. november 2. Rédli Károllyal, a Tapolca Kft. ügyvezetőjével egyeztettem a 
Tapolcai Belvárosi Közösségi Ház légtechnika pályázatával 
kapcsolatban. 

2021. november 2. Marton Lászlónét fogadtam szobor külföldre történő szállítása 
ügyében. 

2021. november 3. Mezőssy Zoltánnal, illetve ifj. Mezőssy Zoltánnal tárgyaltam 
megbeszélést az MZ/X Kft által megvásárolt 
badacsonytördemici Eldorado Camping vételárával 
kapcsolatos peren kívüli megegyezés ügyében. 

2021. november 4. Képviselői megbeszélésen vettem részt. 

2021. november 8. A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú 
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
műszaki átadás-átvételén vettem részt az önkormányzat, a 
kivitelező Via Vomito Kft., a Volánbusz Zrt. és a rendőrség 
képviselőivel. 

2021. november 10.  Mezőssy Zoltánnal, illetve ifj. Mezőssy Zoltánnal tárgyaltam 
megbeszélést az MZ/X Kft által megvásárolt 
badacsonytördemici Eldorado Camping vételárával 
kapcsolatos peren kívüli megegyezés ügyében. 

2021. november 19. Képviselői megbeszélésen vettem részt.  

2021. november 19. Gondosné Fitos Anikóval, a Balaton-felvidéki Vízitársulat 
igazgatójával folytattam megbeszélést a Malom-tó és Tapolca 
patak üzemeltetésével kapcsolatban. 

2021. november 24. Mahler Balázst, az EPS Kereskedőház Kft képviselőjét 
fogadtam "Öko Lábnyom Kalkulátor" elnevezésű fejlesztéssel 
kapcsolatban. 

2021. november 27.  A Batsányi Táncegyüttes „Van még benne” című évzáró gála 
műsorán vettem részt. 

2021. november 28. Az adventi várakozás rendezvénysorozatot nyitottam meg.    

2021. december 1. Képviselői megbeszélésen vettem részt.  

2021. december 1. A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú 
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” c. projekt 
helyszíni szemléjén vettem részt az önkormányzat, valamint a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki 
Engedélyezési Főosztály Útügyi Osztályának képviselőjével.  

2021. december 3. Rédli Károllyal, a Tapolca Kft. ügyvezetőjével, valamint 
Asbóth-Tóth Krisztina közbeszerzővel egyeztettem a Tapolcai 
Belvárosi Közösségi Ház légtechnika pályázatával 
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kapcsolatban. 

2021. december 3. A Balatonfelvidéki Radetzky Huszár Egyesület kapitánya, 
Vitéz Tóth Károly tiszteletére tartott gyászmisén, valamint az 
azt követő temetésen vettem részt. 

2021. december 3. A Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és 
Gimnázium Szalagtűző Ünnepségén vettem részt a Csermák 
József Rendezvénycsarnokban.  

2021. december 4. A Szent Borbála nap alkalmából rendezett megemlékezésen 
vettem részt a Tamási Áron Művelődési Központnál. 

 
 
 
130/2021. (IX. 20.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca 3. számú fogorvosi körzet működtetésére a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
által (a továbbiakban: NEAK) havi szinten nyújtott forrás kiesésének biztosítására - 150.000 
Ft/hó – kötelezettséget vállal. A kieső 450.000 Ft összeg 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. Felkéri a 
Jegyzőt, az érintett településekkel a kieső NEAK finanszírozás – lakosságszám arányos - 
megfizetése tárgyában szükséges megállapodások előkészítésére. Határidő: 2021. november 
30. Felelős: jegyző 
 

A kieső NEAK finanszírozás megfizetése tárgyában az érintett településekkel a 
megállapodások aláírásra kerültek. 

 
135/2021. (X.1.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság részére biztosított 2021. évi működési célú támogatás 
előirányzatának összegét 12.034.804 Ft összegre módosítja. Felkéri a Jegyzőt az 
előirányzatmódosítás átvezetéséhez szükséges intézkedések megtételére. Határidő: a 2021. évi 
költségvetés soron következő módosítása Felelős: jegyző 
 

A 2021. évi költségvetés soron következő módosítása a határozatnak megfelelően 
megtörtént. 

 
 
159/2021. (X. 29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Tapolca Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában álló, Tapolca belterület 4012 
helyrajzi számú, 82 m2 alapterületű, „kivett tűzoltóság” megnevezésű ingatlant a korlátozottan 
forgalomképes vagyoni körből forgalomképes vagyonná átminősíti. Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Az átminősítés megtörtént, a vagyonrendeletben átvezetésre került. 
 
 
160/2021. (X. 29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Tapolca Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában álló, Tapolca belterület 4012 
helyrajzi számú, 82 m2 alapterületű, „kivett tűzoltóság” megnevezésű 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 6.500.000,- Ft összegben 
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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, így az ingatlan hasznosítása során a versenyeztetési 
eljárás lefolytatása nem szükséges, azonban az ingatlanok iránti kereslet megnőtt, ezért a 22. § 
(3) bekezdés értelmében hasznosítani csak versenyeztetés útján lehet. Felkéri a polgármestert, 
hogy az ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az Önkormányzat honlapján és a 
helyben szokásos módon. Határidő: a vagyonrendelet hatályba lépését követően azonnal 
Felelős: polgármester 
 

A pályázati kiírás közzététele folyamatban van. 
 
 
162/2021. (X. 29.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú „Tapolca-Szigliget közötti 
kerékpárút megvalósítása” című pályázat kivitelezési munkáihoz kapcsolódó, Szigliget, mint 
konzorciumvezető által lebonyolításra kerülő, közös közbeszerzési eljárás lefolytatásához. 
Hozzájárul továbbá a támogatás építési beruházáshoz kapcsolódó költségeinek - bruttó 
165.426.233 Ft - a módosítási igény jóváhagyását követően történő átadásához a 
konzorciumvezető, Szigliget település, részére. A módosítási igény jóváhagyásának 
eredményeként a marketingkommunikációs szolgáltatások keretében szemléletformálási 
tevékenységre, 1.507.200 Ft kerül átadásra Tapolca Város Önkormányzata részére. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás módosításának 
aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester  
 

A módosítási igényhez a határozatot megküldtük a projektmenedzsernek. A módosítási 
igény benyújtásra került. 

 
 
164/2021. (X. 29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. a fizikai dolgozói állományának 
2021. évi béreit és járulékait rendezze, megemelje, melyhez a szükséges 2.275.149 Ft, azaz 
Kettőmillió-kettőszázhetvenötezer-egyszáznegyvenöt forint pénzeszközt átadja a gazdasági 
társaság részére működési célú támogatásként. A támogatás a Tapolca város 2021. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) 
önkormányzati rendelet 4. melléklet Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7. 
Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása (39 fő) soron és a helyi adók többletbevételének 
terhére rendelkezésre áll. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A támogatási szerződés módosítása megtörtént, a támogatás kifizetése 
 folyamatban van. 

 
 
163/2021. (X. 29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadja a Tapolcai Városgazdálkodási Kft-nek a helyi közösségi közlekedési tevékenység  
- 2020.01.01. és 2020.12.31. közötti ellátásáról szóló beszámolóját és az ellentételezési 
igényét 19.010.000 Ft tizenkilencmillió-tíz forint összeggel,  

- 2021.01.01. és 2021.06.30. közötti ellátásáról szóló beszámolóját és az ellentételezési 
igényét 19.363.000 Ft tizenkilencmillió-háromszázhatvanháromezer forint összeggel,  
annak ismeretében, hogy az összességében 38.373 eFt-ot ellentételezési igény forrása Tapolca 
város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklet Működési célú támogatások 
államháztartáson kívülre 5. pont Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása 
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Városgazdálkodási Kft. soron és a helyi adók többletbevételének terhére rendelkezésre áll. 
Felkéri a polgármestert a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ellentételezési igényének 
kiegyenlítéséhez szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2021. november 30. Felelős: 
polgármester 
 

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft részére a 38.373 eFt ellentételezési igény kifizetése 
megtörtént. 

 
 
165/2021. (X. 29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Bakony és Balaton Turisztikai Nonprofit Kft-ben (székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 2., 
cégjegyzékszám: 19-09-513956) levő üzletrészének, Nemesvámos Község Önkormányzata 
részére, a Társasági szerződés I.10. pontja szerinti névértéken -6.25%, 187. 500 Ft - történő 
értékesítéséhez hozzájárul. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, 
valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester 
 

A képviselő-testületi határozat Nemesvámos Község Önkormányzata részére megküldésre 
került. 

 
 
166/2021. (X. 29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az 
előterjesztés mellékletét képező - Tapolca Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési 
tervének módosítását elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A módosított közbeszerzési terv az EKR rendszerbe feltöltésre került. 
 
 
168/2021. (X. 29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosító számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és 
környékén” című projekthez kapcsolódó, a „Malom-tó és környezete infrastrukturális 
fejlesztése- Tapolca, Alsó-tó parti fahíd szerkezetének cseréje, Tapolca, Négy Évszak udvar 
homlokzati fal vakolása” elnevezésű építési beruházás megvalósításához lefolytatandó 
közbeszerzési eljárásban az alábbi gazdasági társaságok ajánlattétel céljából történő felkérését 
jóváhagyja: 
1. „HORVÁTH-ÉP” Közmű-, Út- és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (8360 
Keszthely, Sömögyei út 1.) 
2. KRÁTERTEAM Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8372 
Cserszegtomaj, Iskola u. 88.) 
3. KÉT TARBUZA Korlátolt Felelősségű Társaság (8788 Zalaszentlászló, Rákóczi 
Ferenc utca 27.) 
4. Structor Invest Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8330 
Sümeg, Ifjúság útja 50.)  
5. VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8200 
Veszprém, Kádártai út 27.) 
Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
ajánlattételi eljárás megindítására, a szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

Az ajánlattételi eljárás megindítása folyamatban van. 
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169/2021. (X. 29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
116/2019. (VI.28.) számú határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját - 
törvényi kötelezettségének eleget téve - áttekintette. A dokumentum áttekintését követően 
megállapította, hogy az elmúlt két évben az Intézkedési tervben változások történtek, ezért azt 
- a megváltozott igényeknek/körülményeknek megfelelően - módosítani szükséges. Tapolca 
Város Önkormányzata-Képviselő-testülete a 2019. 116/2019. (VI.28.) számú határozattal 
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot az előterjesztés melléklete szerinti módosított 
intézkedési tervvel elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

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

 
 
170/2021. (X. 29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
megalakuló „Trappolók Sport Egyesületet” feljogosítja arra, hogy az egyesület elnevezésében 
(az egyesület tervezett elnevezése: Tapolcai Trappolók Sport Egyesület) Tapolca város nevét 
mindaddig használja, amíg a kérelem alapját képező körülményekben változás nem áll be. Az 
engedély feltétele: a megalakuló Egyesület székhelye, telephelye vagy fióktelephelye Tapolca 
város közigazgatási területén található. A jogosult haladéktalanul köteles a körülményeiben 
beállott változásokat Tapolca Város Önkormányzatának jelezni. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester 
 

A névhasználatot engedélyező határozat a megalakulandó egyesület részére továbbításra 
került. 

 
 
171/2021. (X. 29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 
49/2021. (IV.12.) képviselő-testületi határozata kiegészül az alábbi ponttal:  
v) A 2810, 2813, 2814/5-6, 2816, 2818, 2819, 2820, 2821, 2823, 2824 hrsz-ú ingatlanok a 
szabályozási terven a tömbbelsőt feltáró tervezett közlekedési terület átsorolása 
településközpont vegyes területbe. A tömbbelsőben az építési övezetek határvonalait a 
telekhatárokhoz kell igazítani. A településrendezési terv módosítása szükséges, 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 a tárgyi ügyben megkezdődött és 
folyamatban van. Érkeznek az állásfoglalások, a partnerségi egyeztetés november 24-én 

zárult le. 
 
 
173/2021. (XI. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Balaton Fejlesztési Tanács által a településfejlesztési beruházások támogatására közzétett 
pályázati konstrukció keretében benyújtott pályázatot támogatja. A projekthez legfeljebb 
25.000.000,-Ft, azaz Huszonötmillió forint összegű saját forrást biztosít előzetes 
kötelezettségvállalással a 2022. évi önkormányzati költségvetés terhére. A Képviselő-testület 
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére, az egyedi 
pályázati dokumentumok aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester   
 

A pályázat határidőben benyújtásra került. Jelenleg a bírálat van folyamatban. 
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174/2021. (XI. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Kft. részére – működésének zavartalan fenntartásához – bruttó 23.434.000 Ft, azaz 
Huszonhárommillió-négyszázharmincnégyezer forint összegű támogatást biztosít. A 
támogatás összege Tapolca Város Önkormányzata 2023/Z. sorozatszámú Államkötvény 
terhére kerül kifizetésre. Felkéri a Jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére. 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 

A pénzeszköz átadására vonatkozó szerződés aláírásra került. 
 
 
175/2021. (XI. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Kft. részére - 2021. évben az általa üzemeltetett intézményekben megvalósult 
fejlesztésekre - bruttó 23.300.000 Ft, azaz Huszonhárommillió-háromszázezer forint összegű 
támogatást biztosít. A támogatás összege Tapolca Város Önkormányzata 2023/Z. 
sorozatszámú Államkötvény terhére kerül kifizetésre. Felkéri a Jegyzőt a támogatási 
szerződés elkészítésére. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő:  azonnal Felelős: polgármester, jegyző 
 

A pénzeszköz átadására vonatkozó szerződés aláírásra került. 
 
 
176/2021. (XI. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Kft. részére – a 2021. évi rendezvények lebonyolítására - bruttó 8.400.000 Ft, azaz 
Nyolcmillió-négyszázezer forint keretösszeget biztosít. A támogatás összege Tapolca Város 
Önkormányzata 2023/Z. sorozatszámú Államkötvény terhére kerül kifizetésre. Felkéri a 
Jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző 
 

A pénzeszköz átadására vonatkozó szerződés aláírásra került. 
 
 
177/2021. (XI. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
TIAC Városi Sportegyesület 2021. évre tervezett tárgyi beruházásai megvalósításához 
összesen bruttó 1.935.356 Ft összegű támogatást biztosít, melyet műszaki ellenőri, statikai, 
könyvvizsgálói díjazás, illetve a Batsányi János Gimnázium udvarán lévő kispályás műfű 
kapcsán felmerülő többlet kiadások saját forrás által nem biztosított költségeinek fedezetére 
használhat fel. 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. Felkéri a Jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére. Felhatalmazza a 
Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, 
jegyző 
 

A pénzeszköz átadására vonatkozó szerződés aláírásra került. 
 
 
178/2021. (XI. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, Tapolca belterület 105/1 
helyrajzi számon nyilvántartott, 243 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 
forgalomképes ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel útján történő 
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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 
1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-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 105/1 helyrajzi számú ingatlan hasznosítási 
lehetőségét tegye közzé az Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon. Határidő: 
azonnal Felelős: polgármester 
 

A pályázat közzétételre került, a pályáztatás folyamatban van. 
 
 
179/2021. (XI. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, Tapolca külterület 0355/17 
helyrajzi számon nyilvántartott, 0,9609 ha alapterületű „szántó” művelési ágú, forgalomképes 
ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: bérbeadás. Az ingatlan bérleti díját a 
KSH statisztikai adatok és a beérkezett bérleti ajánlatok alapján – a hasznosításra kijelöléssel 
kapcsolatban felmerült költségeket is alapul véve - állapítja meg, ezért az ingatlan minimális 
bérleti díját bruttó 55.000,- Ft/ha/év, azaz Ötvenötezer forint/ hektár/év ajánlati összegben 
határozza meg. Megállapítja, hogy az ingatlant hasznosítása csak a mező- és erdőgazdasági 
földek forgalmáról szóló törvény alapján történhet, a földhasználati jogosultság 
megszerzésére vonatkozó feltételek figyelembevételével. Felkéri a Polgármestert, hogy a 
Tapolca külterület, 0355/17 helyrajzi számú ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az 
Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester 
 

A pályázat közzétételre került, a pályáztatás folyamatban van. 
 
 
180/2021. (XI. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, Tapolca külterület 0292/44 
helyrajzi számon nyilvántartott, 4.0420 ha alapterületű „legelő” művelési ágú, forgalomképes 
ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: bérbeadás. Az ingatlan bérleti díját a 
KSH statisztikai adatok és a beérkezett bérleti ajánlatok alapján – a hasznosításra kijelöléssel 
kapcsolatban felmerült költségeket is alapul véve - állapítja meg, ezért az ingatlan minimális 
bérleti díját bruttó 55.000,- Ft/ha/év, azaz Ötvenötezer forint/ hektár/év ajánlati összegben 
határozza meg. Megállapítja, hogy az ingatlant hasznosítása csak a mező- és erdőgazdasági 
földek forgalmáról szóló törvény alapján történhet, a földhasználati jogosultság 
megszerzésére vonatkozó feltételek figyelembevételével. Felkéri a Polgármestert, hogy a 
Tapolca belterület 0292/44 helyrajzi számú ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az 
Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon. Határidő: azonnal Felelős: 
Polgármester 
 

A pályázat közzétételre került, a pályáztatás folyamatban van. 
 
 
181/2021. (XI. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, Tapolca külterület 0271/6 
helyrajzi számon nyilvántartott, 8.1716 ha alapterületű „legelő, erdő” művelési ágú, 
forgalomképes ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: bérbeadás. Az ingatlan 
bérleti díját a KSH statisztikai adatok és a beérkezett bérleti ajánlatok alapján – a 
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hasznosításra kijelöléssel kapcsolatban felmerült költségeket is alapul véve - állapítja meg, 
ezért az ingatlan minimális bérleti díját bruttó 55.000,- Ft/ha/év, azaz Ötvenötezer forint/ 
hektár/év ajánlati összegben határozza meg. Megállapítja, hogy az ingatlant hasznosítása csak 
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény alapján történhet, a földhasználati 
jogosultság megszerzésére vonatkozó feltételek figyelembevételével. Felkéri a Polgármestert, 
hogy a Tapolca belterület 0271/6 helyrajzi számú ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye 
közzé az Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon. Határidő: azonnal Felelős: 
Polgármester 
 

A pályázat közzétételre került, a pályáztatás folyamatban van. 
 
 
183/2021. (XI. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási megállapodásának 
módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű 
Társulási megállapodást az előterjesztés 2. melléklete szerinti formában és tartalommal 
elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Határidő: 
azonnal Felelős: polgármester 
 

A társulási megállapodás aláírásra 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. december 8. 
 
   Dobó Zoltán   
   polgármester 
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