
  
1. NAPIREND                 Ügyiratszám:    1/117-14 /2022.       
 
 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2022. november 25-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. október 19. Az Egészségfejlesztési Iroda által szervezett Mellrák ellenes 
séta rendezvényen vettem részt. 

2022. október 19. Tapolca Diszel városrészének a leválásával kapcsolatos 
fórumon vettem részt a Csobánc Művelődési Házban. 

2022. október 20. 
A Tapolcai Kertvárosi Óvodában, mint Veszprém megye új 
Zöld Óvoda Bázisintézményében fogadtam a Veszprém 
megyei óvodavezetőket Horváth Zoltánné intézményvezetővel. 

2022. október 20. A tapolcai 5. sz. választókerület választási képviselői keret 
felhasználásával kapcsolatos helyszíni bejárásán vettem részt. 

2022. október 20.  A tapolcai 1. sz. választókerület választási képviselői keret 
felhasználásával kapcsolatos helyszíni bejárásán vettem részt. 

2022. október 21. Dr. Navracsics Tibor miniszter úrral folytattam megbeszélést a 
város benyújtott pályázataival, lehetőségeivel kapcsolatban. 

2022. október 22. 
A tapolcai régi és új temető közösségi munka keretében 
szervezett takarításában vettem részt tapolcai civil 
szervezetekkel.  
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2022. október 23. A nemzeti ünnep alkalmából rendezett megemlékezésen és 
koszorúzáson vettem részt a Katonai Emlékparkban. 

2022. október 25. Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat munkaterület 
bejárásán voltam jelen a Kazinczy téren. 

2022. október 25. Sikos Rita intézményvezetőt fogadtam a Család-és 
Gyermekjóléti Központ áthelyezésével kapcsolatban. 

2022. október 26. 
A Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és 
Gimnázium VR@Geoparks projektjének záróeseményén 
voltam jelen a Hotel Gabriella Étteremben. 

2022. október 27. 
Fekete Károlyt a Balaton Fejlesztési Tanács képviselőjét 
fogadtam Puskás Ákos alpolgármester úrral a településvezetők 
körében végzett kutatás ügyében. 

2022. október 28. Az Új temetőben felállításra került Mindenki keresztje 
ökumenikus felszentelésén voltam jelen. 

2022. október 28. A Várostörténeti beszélgetések rendezvénysorozat előadásán 
vettem részt a Dobó közösségi házban. 

2022. október 31. Erkan Öztürk-öt, a SÜRAL natural spring water operatív 
igazgatóját fogadtam.  

2022. november 2. 

A Hungaria Nostra Város- és Faluvédők Országos Szövetsége 
jövő évi rendezvényével kapcsolatos megbeszélésen vettem 
részt a TVSZE és a Tapolcai Nőklub Egyesület képviselőivel, 
Rédli Károly igazgató úrral, valamint alpolgármester urakkal. 

2022. november 2. Traffiboxok telepítésével kapcsolatban folytattam 
megbeszélést. 

2022. november 3. 
Dr. Janech Dániel jogi tanácsadót és Csépe Zsuzsannát a 
Területfejlesztési Miniszteri Kabinet munkatársait fogadtam 
Tapolca város által benyújtott megkeresésekkel kapcsolatban. 

2022. november 5. Szépkorút köszöntöttem.  

2022. november 7. Bárdos Napok megnyitó rendezvényén vettem részt. 

2022. november 8. Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat munkaterület 
bejárásán voltam jelen a Kazinczy téren. 

2022. november 8. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda tagintézményeinek intézményi 
bejárásán vettem részt.  

2022. november 8. A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság mosdóhelyiségének 
felújításával kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem részt. 

2022. november 9. Kutasi Imre temetésén voltam jelen az Új temetőben. 

2022. november 10. Boda Zsuzsannát, a Biofuna Kft. ügyvezetőjét fogadtam. 
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2022. november 10. Wollák Tiborné temetésén voltam jelen. 

2022. november 11. A Szent Márton köpenye rendezvényen vettem részt a 
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában. 

2022. november 14. 
A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet szociális 
munka alkalmából rendezett ünnepségén vettem részt a Tamási 
Áron Művelődési Központban. 

2022. november 15. A HEMO, az egykori nőtlentiszti szálló és a volt mentőállomás 
épületét tekintettük meg a képviselő-testület tagjaival. 

2022. november 15. 
Az InnoPan Tech Kft. telephelybővítése kapcsán tartott 
közmeghallgatáson vettem részt a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében. 

 
 
Puskás Ákos alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 

2022. október 19. Az Egészségfejlesztési Iroda által szervezett Mellrák ellenes 
séta rendezvényen vettem részt. 

2022. október 19. Tapolca Diszel városrészének a leválásával kapcsolatos 
fórumon vettem részt a Csobánc Művelődési Házban. 

2022. október 20. A tapolcai 5. sz. választókerület választási képviselői keret 
felhasználásával kapcsolatos helyszíni bejárásán vettem részt. 

2022. október 20.  A tapolcai 1. sz. választókerület választási képviselői keret 
felhasználásával kapcsolatos helyszíni bejárásán vettem részt. 

2022. október 21. 
Dr. Navracsics Tibor miniszter úrral folytatott megbeszélésen 
voltam jelen a város benyújtott pályázataival, lehetőségeivel 
kapcsolatban. 

2022. október 21. TIAC VSE közgyűlésén vettem részt. 

2022. október 22. 
A tapolcai régi és új temető közösségi munka keretében 
szervezett takarításában vettem részt tapolcai civil 
szervezetekkel.  

2022. október 23. A nemzeti ünnep alkalmából rendezett megemlékezésen és 
koszorúzáson vettem részt a Katonai Emlékparkban. 

2022. október 25. Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat munkaterület 
bejárásán voltam jelen a Kazinczy téren. 

2022. október 25. 
Dobó Zoltán polgármester úrral és Pass Sándor alpolgármester 
úrral Sikos Rita intézményvezetőt fogadtuk a Család- és 
Gyermekjóléti Központ áthelyezésével kapcsolatban. 

2022. október 25. A tapolcai 8. sz. választókerület választási képviselői keret 
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felhasználásával kapcsolatos helyszíni bejárásán vettem részt. 

2022. október 26. Tapolcai Trappolók Egyesület szervezésében Nagy Miklós az 
„Én Spartathlonom” című élménybeszámolóján vettem részt. 

2022. október 27. 

Fekete Károllyal, a Balaton Fejlesztési Tanács képviselőjével 
folytatott megbeszélésen vettem részt Dobó Zoltán 
polgármester úrral, a településvezetők körében végzett kutatás 
ügyében. 

2022. október 28. Az Új temetőben felállításra került Mindenki keresztje 
ökumenikus felszentelésén voltam jelen. 

2022. november 2. 

A Hungaria Nostra Város- és Faluvédők Országos Szövetsége 
jövő évi rendezvényével kapcsolatos megbeszélésen vettem 
részt Dobó Zoltán polgármester úrral, Pass Sándor 
alpolgármester úrral, a TVSZE és a Tapolcai Nőklub Egyesület 
képviselőivel és Rédli Károly igazgató úrral. 

2022. november 2. Traffiboxok telepítésével kapcsolatban folytattam 
megbeszélést. 

2022. november 7. Bárdos Napok megnyitó rendezvényén vettem részt. 

2022. november 8. Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat munkaterület 
bejárásán voltam jelen a Kazinczy téren. 

2022. november 8. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda tagintézményeinek intézményi 
bejárásán vettem részt.  

2022. november 9. Kutasi Imre temetésén voltam jelen az Új temetőben. 

2022. november 10. Boda Zsuzsannát, a Biofuna Kft. ügyvezetőjét fogadtam. 

2022. november 10. Wollák Tiborné temetésén voltam jelen. 

2022. november 12. Bakony Expo rendezvényén vettem részt.  

2022. november 15. A HEMO, az egykori nőtlentiszti szálló és a volt mentőállomás 
épületét tekintettük meg a képviselő-testület tagjaival. 

 
 
Pass Sándor alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 

2022. október 19. Tapolca Diszel városrészének a leválásával kapcsolatos 
fórumon vettem részt a Csobánc Művelődési Házban. 

2022. október 20. A tapolcai 5. sz. választókerület választási képviselői keret 
felhasználásával kapcsolatos helyszíni bejárásán vettem részt. 

2022. október 20.  A tapolcai 4. sz. választókerület választási képviselői keret 
felhasználásával kapcsolatos helyszíni bejárásán vettem részt. 
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2022. október 20.  A tapolcai 1. sz. választókerület választási képviselői keret 
felhasználásával kapcsolatos helyszíni bejárásán vettem részt. 

2022. október 21. A TIAC VSE közgyűlésén vettem részt. 

2022. október 22. 
A tapolcai régi és új temető közösségi munka keretében 
szervezett takarításában vettem részt tapolcai civil 
szervezetekkel.  

2022. október 23. A nemzeti ünnep alkalmából rendezett megemlékezésen és 
koszorúzáson vettem részt a Katonai Emlékparkban. 

2022. október 25. Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat munkaterület 
bejárásán voltam jelen a Kazinczy téren. 

2022. október 25.  A tapolcai 8. sz. választókerület választási képviselői keret 
felhasználásával kapcsolatos helyszíni bejárásán vettem részt. 

2022. október 25. 
Dobó Zoltán polgármester úrral és Puskás Ákos alpolgármester 
úrral Sikos Rita intézményvezetőt fogadtuk a Család- és 
Gyermekjóléti Központ áthelyezésével kapcsolatban. 

2022. október 28. Az Új temetőben felállításra került Mindenki keresztje 
ökumenikus felszentelésén voltam jelen. 

2022. október 28. A Várostörténeti beszélgetések rendezvénysorozat előadásán 
vettem részt a Dobó közösségi házban. 

2022. november 2. 

A Hungaria Nostra Város- és Faluvédők Országos Szövetsége 
jövő évi rendezvényével kapcsolatos megbeszélésen vettem 
részt Dobó Zoltán polgármester úrral, Puskás Ákos 
alpolgármester úrral, a TVSZE és a Tapolcai Nőklub Egyesület 
képviselőivel és Rédli Károly igazgató úrral. 

2022. november 8. Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat munkaterület 
bejárásán voltam jelen a Kazinczy téren. 

2022. november 8. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda tagintézményeinek intézményi 
bejárásán vettem részt.  

2022. november 15. A HEMO, az egykori nőtlentiszti szálló és a volt mentőállomás 
épületét tekintettük meg a képviselő-testület tagjaival. 

 
 
 
 
163/2022. (X.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Tapolca város hatályos településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezi a Tapolca, 
0235/2, 0235/3, 0235/4, 0236, 0237/1, 0237/2, 0237/3, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 
0244, 0245, 0246, 0247, 0255/1, 0255/2, 0256, 0257, 0258/1, 0261, 0262/1, 0262/2, 0263, 
0264/1, 0264/2, 0264/3, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269/1, 0269/16, 0271/9, 0274, 0275/1, 
0275/8, 0281/1, 0281/2, 0281/3, 0282/1, 0282/7, 0282/8, 0282/9, 0282/10, 0282/11, 0282/12, 
0282/13, 0282/14, 0282/15, 0282/16, 0282/17, 0282/18, 0282/19, 0283/2, 0283/3, 0283/4, 
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0283/5, 0283/6, 0283/7, 0283/8, 0283/9, 0283/10, 0283/11, 0283/12, 0283/13, 0283/14, 
0283/16 helyrajzi számú ingatlanok tekintetében, hogy az érintett területek napelemes 
kiserőművek telepítésére alkalmassá váljanak. Felhatalmazza a Polgármestert a 
településtervezéshez szükséges háromoldalú megállapodás megkötésére és a 
településrendezési eszközök módosítási eljárásának megindítására. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester  
 

A háromoldalú szerződés előkészítése megkezdődött, mely jelenleg is folyamatban van. 
 
 
164/2022. (X.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
130/2022. (VIII.17.) számú képviselő-testületi határozatát úgy módosítja, hogy a Szász 
Márton Általános Iskola a részére a Nyújts Kezet Alapítványon keresztül biztosított 300.000 
Ft összegű támogatást teljes egészében a 8300 Tapolca, Iskola utca 5. szám alatti intézmény 
udvarának korszerűsítésére, fejlesztésére használhatja fel. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester 
 

A támogatási szerződés aláírásra került. 
 
 
167/2022. (X.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, Tapolca 1896/1 helyrajzi számú 
„kivett sporttelep” megnevezésű, 1.0000 m2 – Tapolca, Keszthelyi út – alapterületű ingatlant 
a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből fogalomképes vagyonná átminősíti. Határidő: 
azonnal Felelős: polgármester 
 

Az átminősítés átvezetése a vagyonrendeletben megtörtént. 
 
 
168/2022. (X.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
forgalomképessé minősített Tapolca Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában álló, 
Tapolca belterület 1896/1 helyrajzi számú, „kivett sporttelep” megnevezésű, 1.0000 m2 
alapterületű – Tapolca, Keszthelyi út - forgalomképes ingatlant hasznosításra kijelöli. A 
hasznosítás módja: adásvétel útján történő értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi 
értékbecslés alapján – az azzal kapcsolatban felmerült költségeket is figyelembe véve - 
állapítja meg, amelyre tekintettel az ingatlan minimális ajánlati árát bruttó 55.700.000 Ft 
összegben 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 eléri, így versenyeztetési eljárás lefolytatása szükséges.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca 1896/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye 
közzé az önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon.  Határidő: a vagyonrendelet 
hatálybalépését követően azonnal Felelős: polgármester  
 

A hasznosítási lehetőségre vonatkozó pályázati felhívás közzététele megtörtént. 
 
 
170/2022. (X.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
1/1 arányú tulajdonában álló Tapolca 577/3 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” 
megnevezésű, 3280 m2 nagyságú forgalomképes ingatlant hasznosításra kijelöli. A 
hasznosítás módja: adásvétel útján történő értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi 
értékbecslés alapján – az azzal kapcsolatban felmerült költségeket is figyelembe véve - 
állapítja meg, amelyre tekintettel az ingatlan minimális ajánlati árát nettó 105.040.000,- Ft + 
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27 % ÁFA, azaz bruttó 133.400.800,- Ft-ban állapítja meg. Megállapítja, hogy az ingatlan az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) 
önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti értékhatárt eléri, így versenyeztetési 
eljárás szükséges. Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca 577/3 helyrajzi számú ingatlan 
hasznosítási lehetőségét tegye közzé az Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos 
módon. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A hasznosításra vonatkozó pályázati felhívás Tapolca város honlapján  
megjelentetésre került. 

 
 
171/2022. (X.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában álló Tapolca belterület 311 helyrajzi 
számú „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 99 m2 – Tapolca, Kinizsi utca 
14. szám alatti - 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 5.925.000, - 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, azonban a 
hasznosítási lehetőséget nyilvánosan közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján és a 
helyben szokásos módon. Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca 311 hrsz-ú ingatlan 
hasznosítási lehetőségének közzétételéről gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester 
 

A hasznosítási lehetőségre vonatkozó pályázati felhívás közzététele megtörtént. 
 
 
172/2022. (X.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és 
környékén” c. projekt keretében a KEIOK Kft. (1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.) által 
kiállított KEI-2022-128, KEI-2022-133, E-KEI-2022-27 és E-KEI-2022-25 sorszámú sorban 
álló számlák, valamint a Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. (8300 Tapolca, 
Kisfaludy u. 2-6.) által kiállított TPLC-2022-57 sorszámú sorban álló számla pénzügyi 
teljesítéséhez összesen 31.532.094,- Ft összegű forrást biztosít Tapolca város 2022. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) 
önkormányzati rendelete 10. melléklet/K513 Tartalékok/1. Általános tartalék terhére, azzal, 
hogy a számlák elszámolását követően a pályázatból lehívott támogatási összegek 
visszavezetésre kerülnek ugyanezen költségsorra. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A határozatban foglalt pénzösszeg átvezetésre került a projekt pénzforgalmi számlájára, 
ahonnan a sorban álló számlák összegei kifizetésre kerültek. 

 
 
173/2022. (X.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Frang Zsolt Tapolca, Batsányi János u. 22. szám alatti lakost feljogosítja arra, hogy a 2022. 
december 30. napján elinduló online zeneszolgáltatás URL címében Tapolca város nevét 
mindaddig használja, amíg a kérelem alapját képező körülményekben változás nem áll be. A 
jogosult haladéktalanul köteles a körülményeiben beállott változásokat Tapolca Város 
Önkormányzatának jelezni. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A névhasználatot engedélyező határozat a kérelmező 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. november 17. 
 
   Dobó Zoltán   
   polgármester 
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