
 
1. NAPIREND                 Ügyiratszám:    1/117-6 /2022.       
 
 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2022. május 27-i nyilvános ülésére 
 
 
 
Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb   

tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű 
határozatainak végrehajtásáról 

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

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 
     
Dobó Zoltán polgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
    
2022. április 22. Szépkorút köszöntöttem.  

2022. április 22. Dr. Navracsics Tibor országgyűlési képviselőt fogadtam a 
várost érintő kérdésekkel kapcsolatban. 

2022. április 23. A IV. Jótékonysági Torta-és Muffinfesztivált nyitottam meg a 
Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és 
Gimnáziumban. 

2022. április 25. Kovács Péter tű. alezredest fogadtam a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósport rendezvénye 
ügyében. 

2022. április 25. dr. Bokori Balázst, a Crossing Light Kft. képviselőjét 
fogadtam okos gyalogosátkelőkkel kapcsolatban.  

2022. április 25. Gyarmati Tamás főépítész által tartott, a településrendezési 
eszközök módosításával kapcsolatos képviselő-testületi 
konzultáción vettem részt. 

2022. április 26. Nyírő Lajos közös képviselőt fogadtam társasházi ügyekkel 
kapcsolatban. 
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2022. április 26. Steigerwald Tiborral, az NHSZ Csobánc Kft. és az NHSZ 
Tapolca Nonprofit Kft. ügyvezetőjével folytattam 
megbeszélést.  

2022. április 26. A Tapolcai Nőklub Egyesület éves rendes közgyűlésén vettem 
részt a Tamási Áron Művelődési Központban. 

2022. április 27. A ravatalozók felújításával kapcsolatos egyeztetésen vettem 
részt Tavaszi István tervezővel, Gyarmati Tamás főépítésszel, 
a történelmi egyházak, valamint a helyi temetkezési 
vállalkozók képviselőivel.  

2022. április 28. A Veszprém Megyei Önkormányzat TOP-5.1.1-15-VE1-2016-
00001 azonosítószámú, a „Veszprém megyei foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködés” elnevezésű projekt 
keretén belül megrendezett „A szociális gazdaság fejlesztését, 
támogatását elősegítő Helyi Termék Kiállítás Vásár” című 
szakmai rendezvényt nyitottam meg a Tóparton. 

2022. április 28. A Tapolca Tavasz Fesztivált nyitottam meg a Tóparton. 

2022. április 30. A Városi Ballagás ünnepségen köszöntöttem a ballagókat a Fő 
téren. 

2022. május 2. Mészáros László polgármesterrel egyeztettem a laktanyát 
érintő TOP pályázattal kapcsolatban.  

2022. május 2. Horváth Zoltánné intézményvezetővel folytattam megbeszélést 
az óvodai beiratkozással kapcsolatban.  

2022. május 3. A Tapolcai Képzőművész Kör kiállítás megnyitóján vettem 
részt, mely keretében Tihanyiné Bálint Zsuzsanna leköszönő 
vezető sokéves munkáját köszöntem meg a város nevében.  

2022. május 4. A választókerületi képviselői keret felhasználásával 
kapcsolatos egyeztetést tartottam a megválasztott 
képviselőkkel a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal I. 
emeleti tanácstermében. 

2022. május 4.  Sixtus atyát, a Veszprémi Főegyházmegye képviselőjét 
fogadtam az óvodai intézményátadással kapcsolatban.  

2022. május 5. A „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért!” akció 
keretében a Tapolcai Nőklub Egyesület tagjaival és 
önkéntesekkel megtisztítottuk a Lidl parkoló és az új 
köztemető közötti területet, valamint a Veszprémi út és a 
kerékpárút környékét. 

2022. május 5. Tóthné Aczél Andreával, a DRV Zrt. üzemvezetőjével 
folytattam megbeszélést a tapolcai szennyvíztisztító telepen 
üzembehelyezett berendezések meghibásodása ügyében. 

2022. május 6. A tapolcai Szennyvíztelep garanciális bejárásán vettem részt.  
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2022. május 6. Dr. Navracsics Tibor országgyűlési képviselőt fogadtam a 
várost érintő kérdésekkel kapcsolatban. 

2022. május 7. A Tapolcán rendezett III. Nemzetközi Ikarus Találkozót 
nyitottam meg. 

2022. május 7. Sipos Zoltánnal, az Elektrobus Europe Zrt. ügyvezetőjével 
folytattam megbeszélést elektromos autóbusz vásárlási 
lehetőséggel kapcsolatban. 

2022. május 9. Borosné Eitner Kingát, a Balaton Vívó Klub vezetőjét 
fogadtam.  

2022. május 9. A Batsányi hét rendezvényt nyitottam meg a Bárdos Lajos 
Általános Iskola Batsányi János Tagintézményben. 

2022. május 10. Németh József az OTP Bank Észak-dunántúli régió ügyvezető 
igazgatóját és Ruzsovits Péter Pál vállalati business centrum 
vezetőt fogadtam.   

2022. május 11. Végh Tamás és Mezőssy Zoltán vállalkozókkal egyeztettem az 
idei évi Tapolcai Pisztrángfesztivál megszervezésével 
kapcsolatban. 

2022. május 11. A Veszprémi Szakképzési Centrum képviselőit, Kavalecz 
Gábor főigazgatót, Pap Máté kancellárt és Huber Rozália 
gazdasági vezetőt fogadtam Varga Béláné közművelődési és 
intézményi referenssel a VSZC Szent-Györgyi Albert 
Technikum és Kollégium Gönczy Pál Szakképző 
Intézményegysége visszaadásával kapcsolatban. 

2022. május 11. A 77. sz. főúton található vasúti átjáró biztonságosabbá 
tételével kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem részt. 

2022. május 12. A XIII. kerületi KEF nyílt napján vettem részt Labovszky 
Tamara társelnökkel, Magvas Zoltán és Pilter Balázs 
mentálhigiénés szakemberekkel.  

2022. május 12. A Batsányi hét keretében megrendezésre kerülő Batsányi Gála 
rendezvényen vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2022. május 13. Batsányi János szobránál rendezett megemlékezésen vettem 
részt a VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási 
Központban. 

2022. május 14. Novák Katalin köztársasági elnök asszony beiktatási 
ceremóniáján vettem részt.  

2022. május 16. A 77.sz. főút 11,5 tonnás, Veszprém és Lesencetomaj közötti 
szakaszának fejlesztésével kapcsolatos megbeszélésen vettem 
részt Puskás Ákos alpolgármesterrel. 
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2022. május 16. Fogadóórát tartottam. 

2022. május 17. Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. és az NHSZ Csobánc Kft. 
taggyűlésén vettem részt. 

2022. május 18. A városban megvalósuló útrekonstrukciós és aszfaltozási 
munkálatokkal kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem részt 
Vígh Antal Rókus műszaki ellenőrrel. 

2022. május 18. Az Időskorúak Tanácsadó Testületének ülésén vettem részt. 

  
 
 
Puskás Ákos alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 
2022. április 25. Gyarmati Tamás főépítész által tartott, a településrendezési 

eszközök módosításával kapcsolatos képviselő-testületi 
konzultáción vettem részt. 

2022. április 26. A Szigliget-Tapolca közötti kerékpárút munkaterület átadásán 
vettem részt Szigligeten. 

2022. április 26. A Tapolcai Nőklub Egyesület éves rendes közgyűlésén vettem 
részt a Tamási Áron Művelődési Központban. 

2022. április 27. A ravatalozók felújításával kapcsolatos egyeztetésen vettem 
részt Tavaszi István tervezővel, Gyarmati Tamás főépítésszel, 
a történelmi egyházak, valamint a helyi temetkezési 
vállalkozók képviselőivel.  

2022. április 28. A Veszprém Megyei Önkormányzat TOP-5.1.1-15-VE1-2016-
00001 azonosítószámú, a „Veszprém megyei foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködés” elnevezésű projekt 
keretén belül megrendezett „A szociális gazdaság fejlesztését, 
támogatását elősegítő Helyi Termék Kiállítás Vásár” című 
szakmai rendezvényen vettem részt a Tóparton. 

2022. április 28. A Tapolca Tavasz Fesztivál megnyitóján vettem részt a 
Tóparton. 

2022. április 30. A Városi Ballagás ünnepségen vettem részt a Fő téren. 

2022. május 2. Mészáros László polgármesterrel egyeztettem a laktanyát 
érintő TOP pályázattal kapcsolatban.  

2022. május 2. Albert Györgynével, a Fő tér 13. számú társasház közös 
képviselőjével egyeztettem. 

2022. május 3. A Tapolcai Képzőművész Kör kiállítás megnyitóján vettem 
részt.  
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2022. május 3. A Balavíz Kft küldöttgyűlés előkészítő megbeszélésén vettem 
részt. 

2022. május 3. A Bakony Balaton TDM közgyűlésén vettem részt. 

2022. május 4. A választókerületi képviselői keret felhasználásával 
kapcsolatos egyeztetésen vettem részt a megválasztott 
képviselőkkel a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal I. 
emeleti tanácstermében. 

2022. május 4.  Sixtus atyát, a Veszprémi Főegyházmegye képviselőjét 
fogadtam az óvodai intézményátadással kapcsolatban.  

2022. május 4. A volt Tamoil benzinkút bontásával kapcsolatos helyszíni 
bejáráson vettem részt. 

2022. május 5. A „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért!” akció 
keretében a Tapolcai Nőklub Egyesület tagjaival és 
önkéntesekkel megtisztítottuk a Lidl parkoló és az új 
köztemető közötti területet, valamint a Veszprémi út és a 
kerékpárút környékét. 

2022. május 7. A Tapolcán rendezett III. Nemzetközi Ikarus Találkozón 
vettem részt. 

2022. május 9. A Batsányi hét rendezvényen vettem részt a Bárdos Lajos 
Általános Iskola Batsányi János Tagintézményben. 

2022. május 10. Hangodi László főmuzeológus „Ragyogó Alsócsobánc” című 
előadásán voltam jelen a Wass Albert Könyvtár és 
Múzeumban. 

2022. május 10. Balavíz Kft Intéző és Felügyelőbizottsági ülésein vettem részt. 

2022. május 11. Végh Tamás és Mezőssy Zoltán vállalkozókkal egyeztettem az 
idei évi Tapolcai Pisztrángfesztivál megszervezésével 
kapcsolatban. 

2022. május 11. A Veszprémi Szakképzési Centrum képviselőit, Kavalecz 
Gábor főigazgatót, Pap Máté kancellárt és Huber Rozália 
gazdasági vezetőt fogadtam Varga Béláné közművelődési és 
intézményi referenssel a VSZC Szent-Györgyi Albert 
Technikum és Kollégium Gönczy Pál Szakképző 
Intézményegysége visszaadásával kapcsolatban. 

2022. május 11. A 77. sz. főúton található vasúti átjáró biztonságosabbá 
tételével kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem részt. 

2022. május 12. A Batsányi hét keretében megrendezésre kerülő Batsányi Gála 
rendezvényen vettem részt a Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

2022. május 13. Batsányi János szobránál rendezett megemlékezésen vettem 
részt a VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási 
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Központban. 

2022. május 16. A 77. sz. főút 11,5 tonnás, Veszprém és Lesencetomaj közötti 
szakaszának fejlesztésével kapcsolatos megbeszélésen vettem 
részt. 

2022. május 18. A városban megvalósuló útrekonstrukciós és aszfaltozási 
munkálatokkal kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem részt 
Vígh Antal Rókus műszaki ellenőrrel és Mátics Zoltánnal, a 
kivitelező cég vezetőjével. 

 
 
 
Pass Sándor alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 
2022. április 25. Gyarmati Tamás főépítész által tartott, a településrendezési 

eszközök módosításával kapcsolatos képviselő-testületi 
konzultáción vettem részt. 

2022. április 26. Steigerwald Tiborral, az NHSZ Csobánc Kft. és az NHSZ 
Tapolca Nonprofit Kft. ügyvezetőjével folytattam 
megbeszélést.  

2022. április 27. A ravatalozók felújításával kapcsolatos egyeztetésen vettem 
részt Tavaszi István tervezővel, Gyarmati Tamás főépítésszel, 
a történelmi egyházak, valamint a helyi temetkezési 
vállalkozók képviselőivel.  

2022. április 30. A Városi Ballagás ünnepségen vettem részt a Fő téren. 

2022. május 2. Horváth Zoltánné intézményvezetővel folytattam megbeszélést 
az óvodai beiratkozással kapcsolatban.  

2022. május 4. A választókerületi képviselői keret felhasználásával 
kapcsolatos egyeztetésen vettem részt a megválasztott 
képviselőkkel a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal I. 
emeleti tanácstermében. 

2022. május 4.  Az NHSZ Tapolca Kft és NHSZ Csobánc Kft Felügyelő 
Bizottságainak ülésén vettem részt. 

2022. május 5. A „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért!” akció 
keretében a Tapolcai Nőklub Egyesület tagjaival és 
önkéntesekkel megtisztítottuk a Lidl parkoló és az új 
köztemető közötti területet, valamint a Veszprémi út és a 
kerékpárút környékét. 

2022. május 9. A Batsányi hét rendezvényen vettem részt a Bárdos Lajos 
Általános Iskola Batsányi János Tagintézményben. 

2022. május 11. Végh Tamás és Mezőssy Zoltán vállalkozókkal egyeztettem az 
idei évi Tapolcai Pisztrángfesztivál megszervezésével 
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kapcsolatban. 

2022. május 11. A Veszprémi Szakképzési Centrum képviselőit, Kavalecz 
Gábor főigazgatót, Pap Máté kancellárt és Huber Rozália 
gazdasági vezetőt fogadtam Varga Béláné közművelődési és 
intézményi referenssel a VSZC Szent-Györgyi Albert 
Technikum és Kollégium Gönczy Pál Szakképző 
Intézményegysége visszaadásával kapcsolatban. 

2022. május 11. A 77. sz. főúton található vasúti átjáró biztonságosabbá 
tételével kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem részt. 

2022. május 13. Batsányi János szobránál rendezett megemlékezésen vettem 
részt a VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási 
Központban. 

2022. május 18. A városban megvalósuló útrekonstrukciós és aszfaltozási 
munkálatokkal kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem részt 
Vígh Antal Rókus műszaki ellenőrrel és Mátics Zoltánnal, a 
kivitelező cég vezetőjével. 

  
 
35/2022. (II.18.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a Regionális 
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által közzétett TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE-1 
azonosító számú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra „A tapolcai Városi 
Piac fejlesztése” elnevezésű pályázat benyújtásával. Felhatalmazza Tapolca Város 
Polgármesterét a pályázathoz kapcsolódó, szükséges intézkedések és jognyilatkozatok 
megtételére, aláírására. Határidő: 2022. április 22. Felelős: polgármester 
 
A pályázati kérelem (támogatási kérelem) benyújtási határideje 2022. június 1-re módosult. 

A pályázat előkészítés alatt van.  
 
 
36/2022. (II.18.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a Regionális 
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által közzétett TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE-1 
azonosító számú, „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázati 
felhívásra „A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése” 
elnevezésű pályázat benyújtásával. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a 
pályázathoz kapcsolódó, szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére, a 
dokumentumok aláírására. Határidő: 2022. április 22. Felelős: polgármester 
 

A támogatási kérelem benyújtási határideje 2022. június 1-re módosult. A pályázat 
előkészítés alatt van.  

 
 
37/2022. (II.18.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a Regionális 
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által közzétett TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE-1 
azonosító számú, „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívásra „A tapolcai Nagyköz 
utca felújítása” elnevezésű pályázat benyújtásával. Felhatalmazza Tapolca Város 
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Polgármesterét a pályázathoz kapcsolódó, szükséges intézkedések és jognyilatkozatok 
megtételére, a dokumentumok aláírására. Határidő: 2022. április 22. Felelős: polgármester 
 

A támogatási kérelem benyújtási határideje 2022. június 1-re módosult. A pályázat 
előkészítés alatt van.  

 
 
67/2022. (IV.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Tapolca város hatályos településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezi a Raaba 
Flow Kft. kérelmében foglalt Tapolca, 0222/1 hrsz-ú ingatlan tervezett megosztása szerinti 
Tapolca, 0222/5 és 0222/6 hrsz-ú ingatlanok területére vonatkozóan. A településrendezési 
terv módosítása során létrejövő KbNe-3 övezet megengedett legnagyobb beépítettségi 
mutatója a szükséges mértékben, de legfeljebb 5%-ra változik, a többi paraméter a KbNe-2 
övezet mutatóival megegyezően kerül megállapításra. A településrendezési terv módosítása 
szükséges a település jövőbeni fejlődése, a fejlesztési beruházások megvalósítása, és Tapolca 
város népességmegtartó erejének erősítése érdekében. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester  
 

A tájékoztatási szakasz 2022. május 4-én megindult. 
 
 
68/2022. (IV.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
partnerek, az államigazgatási szervek, az érintett területi, és települési önkormányzatok 
véleményezési szakaszban beérkezett véleményét megismerte. A Képviselő-testület a 
településrendezési terv módosításának partnerségi és véleményezési szakaszát lezárja, az 
egyeztetési anyagot a záró véleményezés megindítására alkalmasnak találja. Felkéri a 
Polgármestert a döntés dokumentálására és közzétételére, valamint a záró véleményezési 
szakasz kezdeményezésére és lebonyolítására azzal, hogy a tervdokumentációt végső szakmai 
véleményezésre az Állami Főépítésznek küldje meg. Határidő: azonnal Felelős:   
polgármester  
 

A tervdokumentáció 2022. május 4-én záró szakmai véleményezésre megküldésre került. 
 
 
70/2022. (IV.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Önkormányzata tulajdonát képező, a Tapolca 1954/25 hrsz-ú és a 1958/1 hrsz-
ú kivett beépítetlen területek megnevezésű ingatlanokat forgalomképtelen vagyoni körből 
fogalomképes vagyonná átminősíti. Határidő: 2022. április 30. Felelős: polgármester 
 

Az átminősítés a vagyonrendeletben átvezetésre került. 
 
 
71/2022. (IV.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
forgalomképessé minősített, Tapolca 1954/25 helyrajzi számú 2393 m2 nagyságú, „kivett, 
beépítetlen terület” megnevezésű 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú ingatlant 
hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel útján történő értékesítés. Az ingatlan 
minimális vételárát a forgalmi értékbecslés, valamint az ingatlan telekalakítási 
engedélyezésével kapcsolatban felmerült költségek alapul vételével állapítja meg, melyre 
tekintettel a minimális ajánlati árat nettó 8.000.000 Ft + 27 % Áfa, összesen bruttó 10.160.000 
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, ezért a (3) bekezdésben foglaltak alapján 
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versenyeztetési eljárás lefolytatása nem szükséges. Felkéri a polgármestert, hogy a Tapolca 
1954/25 hrsz-ú ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az Önkormányzat honlapján és a 
helyben szokásos módon. Határidő: a vagyonrendelet hatálybalépését követően azonnal 
Felelős: polgármester  
 

A pályázat közzététele folyamatban van. 
 
 
72/2022. (IV.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
forgalomképessé minősített, Tapolca 1958/1 helyrajzi számú 1065 m2 nagyságú, „kivett, 
beépítetlen terület” megnevezésű 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú ingatlant 
hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel útján történő értékesítés. Az ingatlan 
minimális vételárát a forgalmi értékbecslés, valamint az ingatlan telekalakítási 
engedélyezésével kapcsolatban felmerült költségek alapul vételével állapítja meg, melyre 
tekintettel a minimális ajánlati árat nettó 4.500.000 Ft + 27 % Áfa, azaz összesen bruttó 
5.715.000 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, ezért a (3) bekezdésben foglaltak 
alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nem szükséges. Felkéri a polgármestert, hogy a 
Tapolca 1958/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az Önkormányzat 
honlapján és a helyben szokásos módon. Határidő: a vagyonrendelet hatálybalépését követően 
azonnal Felelős: polgármester 
 

A pályázat közzététele folyamatban van. 
 
 
73/2022. (IV.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
48/2022. (III.21.), a 49/2022. (III.21.), az 50/2022. (III.21.), valamint az 51/2022. (III.21.) 
számú képviselő-testületi határozatait visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A képviselő-testületi határozatok visszavonásra kerültek. 
 
 
78/2022. (IV.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában álló, Tapolca belterület 4350 
helyrajzi számú „kivett, beépítetlen terület” művelési ágban nyilvántartott, 632 m2 - Tapolca-
Diszel, Ács Ferenc utca 4.- forgalomképes ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás 
módja: adásvétel útján történő értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslést alapul 
véve állapítja meg, amelyre tekintettel a minimális ajánlati árat nettó 4.820.000 Ft + 27 % 
Áfa, azaz összesen bruttó 6.121.400 Forintban 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 feltételezhető, hogy jelen ingatlan iránti kereslet megnőtt, 
ezért a 22. § (3) bekezdés értelmében hasznosítani csak versenyeztetés útján lehet. Felkéri a 
polgármestert, hogy a Tapolca 4350 hrsz-ú ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az 
Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester  
 

A pályázat közzététele folyamatban van. 
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79/2022. (IV.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában álló, Tapolca belterület 4370/11 
helyrajzi számú „kivett, beépítetlen terület” művelési ágban nyilvántartott, 763 m2 - Tapolca-
Diszel, Bán Sándor utcában található - forgalomképes ingatlant hasznosításra kijelöli. A 
hasznosítás módja: adásvétel útján történő értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi 
értékbecslést alapul véve állapítja meg, amelyre tekintettel a minimális ajánlati árat nettó 
5.000.000 Ft + 27 % Áfa, azaz összesen bruttó 6.350.000 Forintban 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 feltételezhető, hogy 
jelen ingatlan iránti kereslet megnőtt, ezért a 22. § (3) bekezdés értelmében hasznosítani csak 
versenyeztetés útján lehet. Felkéri a polgármestert, hogy a Tapolca 4370/11 hrsz-ú ingatlan 
hasznosítási lehetőségét tegye közzé az Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos 
módon. Határidő: azonnal Felelős: polgármester  
 

A pályázat közzététele folyamatban van. 
 
 
80/2022. (IV.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Korszerű Oktatásért Alapítvány 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint összegű támogatását 
jóváhagyja. A támogatási összeg kizárólag a TBLÁI Kazinczy Ferenc Tagintézmény 
intézményi fejlesztéséhez használható fel. A támogatás forrása Tapolca város 2022. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) 
önkormányzati rendelet 10. mellékletének 2. Céltartalék 2.1.2. Polgármesteri keret jogcíme. 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester 
 

A támogatási szerződés aláírása megtörtént. 
 
 
81/2022. (IV.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Medicopter Alapítvány részére 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint összegű támogatást 
biztosít. A támogatási összeg kizárólag a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. részére hűtőtáska 
és vérhűtő vásárlására használható fel. A támogatás forrása Tapolca város 2022. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) 
önkormányzati rendelet 10. mellékletének I. Tartalék 1. Általános tartalék, közérdekű 
kötelezettségvállalás bevétel jogcíme. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A támogatási szerződés aláírás céljából a Medicopter Alapítvány részére megküldésre 
került. 

 
 
82/2022. (IV.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány részére 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer 
forint összegű támogatást biztosít. A támogatási összeg kizárólag az Oroszország és Ukrajna 
közötti háború humanitárius következményeinek enyhítésére, az ezzel kapcsolatos közhasznú 
tevékenységek eredményesebb megvalósítására használható fel. A támogatás forrása Tapolca 
város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 10. mellékletének I. Tartalék 1. Általános tartalék, 
közérdekű kötelezettségvállalás bevétel jogcíme. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A támogatási szerződés a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány részére 

megküldésre került aláírás céljából. 
 
 
83/2022. (IV.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Szentes Város Önkormányzatának részére 100.000,- Ft, azaz Százezer forint összegű 
támogatást biztosít. A támogatási összeg kizárólag a dr. Papp László Városi Sportcsarnok 
felújítására használható fel. A támogatás forrása Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 
10. mellékletének 2. Céltartalék 2.1.2. Polgármesteri keret jogcíme. Felhatalmazza a 
Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
A támogatási szerződés aláírás céljából Szentes Város Önkormányzata 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, 2022. május 19. 
 
   Dobó Zoltán   
   polgármester 
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