
  
1. NAPIREND                 Ügyiratszám:    1/117-16 /2022.       
 
 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2022. december 16-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. november 17. 

Balla Györggyel, az energia-áremelkedés miatt szükséges 
stratégiai egyeztetések koordinálásáért felelős miniszteri biztos 
úrral, valamint Puskás Ákos alpolgármester úrral folytattunk 
megbeszélést a Miniszterelnökségen, az energia-áremelkedés 
kapcsán. 

2022. november 18. 
Dr. Görcsös Mihályné Dr. Takáts Gizella Tapolcai Körkép 
című alkotásának ünnepélyes átadásán vettem részt a Tapolcai 
Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében. 

2022. november 19. A Diego tapolcai üzletének 3. születésnapja alkalmából 
rendezett ünnepségen voltam jelen. 

2022. november 21. 

Sikos Rita intézményvezetővel, Bögös Rita intézményegység-
vezetővel, valamint Pass Sándor és Puskás Ákos 
alpolgármester urakkal egyeztettünk Mikulás csomag 
adomány, illetve autista személyek nappali ellátásának a 
biztosítása ügyében.    

2022. november 21. 

Schwartz Béla polgármester úrral, dr. Horváth József és 
Dorner László alpolgármester urakkal, valamint dr. Jáger 
László címzetes főjegyző úrral tárgyaltunk az energiaválság, 
annak helyi vonatkozásai kapcsán Ajkán. 
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2022. november 21. A Tapolcai Városszépítő Egyesület projektzáró rendezvényén 
voltam jelen a Kazinczy Ferenc Tagintézményben. 

2022. november 22. A Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat munkaterület 
bejárásán voltam jelen a Kazinczy téren. 

2022. november 23. 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szakembereivel 
folytatott képviselői megbeszélésen voltam jelen a 77. sz. 
főúttal párhuzamosan tervezett kerékpárút nyomvonalával 
kapcsolatban.  

2022. november 23. 

A közúti közlekedési balesetekben életüket vesztettek és a 
súlyos sérüléseket szenvedettek emléktáblájának avatásán 
vettem részt Puskás Ákos alpolgármester úrral, Tölgyes Zsolt 
közbiztonságért, katasztrófa elhárításért és helyi védelmi 
feladatok ellátásért felelős tanácsnok úrral, valamint a Tapolcai 
Rendőrkapitányság képviselőivel a Déli városkapu parkban. 

2022. november 24. Tavaszi István tervezőt fogadtam a régi temető ravatalozójának 
végleges terveivel kapcsolatban. 

2022. november 25. 
A Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és 
Gimnázium szalagavató ünnepségén vettem részt a Hunguest 
Hotel Pelionban. 

2022. november 27. Az „Adventi várakozás Tapolcán” rendezvényt nyitottam meg. 

2022. november 29. A Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat munkaterület 
bejárásán voltam jelen a Kazinczy téren. 

2022. november 29. Rédli Károlyt, a Tapolca Kft. ügyvezetőjét fogadtam a cég 
előre nem tervezett kiadásaival kapcsolatban. 

2022. november 29. A Tapolcai Járási Helyi Védelmi Bizottság ülésén vettem részt. 

2022. november 30. 
Németh Attila vállalkozóval, valamint Bakos Gáborné 
irodavezető asszonnyal folytattam megbeszélést köztéri 
kamerák ügyében.   

2022. december 2. A Mikulással tárgyaltam a tapolcai gyerekek ügyében. 

2022. december 2. 
Dr. Navracsics Tibor miniszter úrral folytattam megbeszélést a 
város benyújtott pályázatai, a költségvetés tervezése, a város 
állapota és a várható gazdasági kihívások ügyében. 

2022. december 3. Az OMBKE tapolcai szervezetének a Szent Borbála napi 
rendezvényén vettem részt. 

2022. december 4. Az „Adventi várakozás Tapolcán” rendezvényen voltam jelen. 

2022. december 6. A Vakok és Gyengénlátók Egyesülete karácsonyi ünnepségén 
vettem részt a Tamási Áron Művelődési Központban. 
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Puskás Ákos alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  
 

2022. november 17. 

Balla Györggyel, az energia-áremelkedés miatt szükséges 
stratégiai egyeztetések koordinálásáért felelős miniszteri biztos 
úrral, valamint Dobó Zoltán polgármester úrral folytattunk 
megbeszélést a Miniszterelnökségen, az energia-áremelkedés 
kapcsán. 

2022. november 19. A TVSE Kézilabda Szakosztálya által szervezett bálon vettem 
részt Lesencetomajon.  

2022. november 21. 

Sikos Rita intézményvezetővel, Bögös Rita intézményegység-
vezetővel, valamint Dobó Zoltán polgármester és Pass Sándor 
alpolgármester urakkal egyeztettünk Mikulás csomag 
adomány, illetve autista személyek nappali ellátásának a 
biztosítása ügyében.    

2022. november 21. 

Schwartz Béla polgármester úrral, dr. Horváth József és 
Dorner László alpolgármester urakkal, valamint dr. Jáger 
László címzetes főjegyző úrral tárgyaltunk az energiaválság, 
annak helyi vonatkozásai kapcsán Ajkán. 

2022. november 21. A Tapolcai Városszépítő Egyesület projektzáró rendezvényén 
voltam jelen a Kazinczy Ferenc Tagintézményben. 

2022. november 22. A Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat munkaterület 
bejárásán voltam jelen a Kazinczy téren. 

2022. november 23. 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szakembereivel 
folytatott képviselői megbeszélésen voltam jelen a 77. sz. 
főúttal párhuzamosan tervezett kerékpárút nyomvonalával 
kapcsolatban.  

2022. november 23. 

A közúti közlekedési balesetekben életüket vesztettek és a 
súlyos sérüléseket szenvedettek emléktáblájának avatásán 
vettem részt Dobó Zoltán polgármester úrral, Tölgyes Zsolt 
közbiztonságért, katasztrófa elhárításért és helyi védelmi 
feladatok ellátásért felelős tanácsnok úrral, valamint a Tapolcai 
Rendőrkapitányság képviselőivel a Déli városkapu parkban. 

2022. november 24. 
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás ülésen vettem részt 
Veszprémben. 

2022. november 24. TÖOSZ fórumon vettem részt Zalakaroson.  

2022. november 25. 
A Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és 
Gimnázium szalagavató ünnepségén vettem részt a Hunguest 
Hotel Pelionban. 

2022. november 27. Az „Adventi várakozás Tapolcán” rendezvényen vettem részt. 
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2022. november 29. A Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat munkaterület 
bejárásán voltam jelen a Kazinczy téren. 

2022. november 29. Rédli Károlyt, a Tapolca Kft. ügyvezetőjét fogadtam a cég 
előre nem tervezett kiadásaival kapcsolatban. 

2022. november 30. 
Németh Attila vállalkozóval, valamint Bakos Gáborné 
irodavezető asszonnyal folytattam megbeszélést köztéri 
kamerák ügyében.   

2022. december 1. Város- és Faluvédők Országos Találkozójával kapcsolatos 
egyeztetésen vettem részt. 

2022. december 4. Az „Adventi várakozás Tapolcán” rendezvényen voltam jelen. 

2022. december 5. TIAC VSE garanciális bejárásán vettem részt a Városi 
Sporttelepen. 

2022. december 6. A Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat munkaterület 
bejárásán voltam jelen a Kazinczy téren. 

 
 
Pass Sándor alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:  

2022. november 21. 

Sikos Rita intézményvezetővel, Bögös Rita intézményegység-
vezetővel, valamint Dobó Zoltán polgármester és Puskás Ákos 
alpolgármester urakkal egyeztettünk Mikulás csomag 
adomány, illetve autista személyek nappali ellátásának a 
biztosítása ügyében.    

2022. november 22. A Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat munkaterület 
bejárásán voltam jelen a Kazinczy téren. 

2022. november 23. 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szakembereivel 
folytatott képviselői megbeszélésen voltam jelen a 77. sz. 
főúttal párhuzamosan tervezett kerékpárút nyomvonalával 
kapcsolatban.  

2022. november 23. 

A közúti közlekedési balesetekben életüket vesztettek és a 
súlyos sérüléseket szenvedettek emléktáblájának avatásán 
vettem részt Dobó Zoltán polgármester úrral, Puskás Ákos 
alpolgármester úrral, Tölgyes Zsolt közbiztonságért, 
katasztrófa elhárításért és helyi védelmi feladatok ellátásért 
felelős tanácsnok úrral, valamint a Tapolcai 
Rendőrkapitányság képviselőivel a Déli városkapu parkban. 

2022. november 24. Tapolcai Kertvárosi Óvoda Darányi utcai ingatlan udvarának 
munkaterület átadásán vettem részt.  

2022. november 24. Rendőrségi beszámolón vettem részt. 

2022. november 24. Egry utcai játszótér, Fenyves utcai közösségi tér munkaterület 
átadását vettem részt.  
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2022. november 24. Tavaszi István tervezőt fogadtam a régi temető ravatalozójának 
végleges terveivel kapcsolatban. 

2022. november 24. Lantai Gyula tervezővel területbejáráson vettem részt a 
Stadion utcában, illetve a volt Mereszjev pályán.  

2022. november 25. 
A Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és 
Gimnázium szalagavató ünnepségén vettem részt a Hunguest 
Hotel Pelionban. 

2022. november 27. Az „Adventi várakozás Tapolcán” rendezvényen vettem részt. 

2022. november 29. A Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat munkaterület 
bejárásán voltam jelen a Kazinczy téren. 

2022. november 29. Rédli Károlyt, a Tapolca Kft. ügyvezetőjét fogadtuk a cég 
előre nem tervezett kiadásaival kapcsolatban. 

2022. december 1. 
Adományt, Mikulás csomagot vittünk aknaszlatinai gyerekek 
részére a Tiszabecsi határátkelőhöz Tölgyes Zsolttal és 
Bertalan Csabával. 

2022. december 5. 
Vígh Antal Rókussal, Kozma Péterrel, Puskás Ákossal és 
Rédli Károllyal a műfüves pálya garanciális bejárásán vettem 
részt. 

 

 
 

 
 
216/2021. (XII. 17.)  Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő - testülete 2022. évi munkatervét – az előzetes 
javaslatok áttekintését követően – jóváhagyja. Felhívja a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzőjét, hogy a munkatervben szereplő napirendi pontok előkészítéséről 
gondoskodjon. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 
 

A képviselő-testület az elfogadott munkaterv szerint az abban foglalt napirendi pontokat 
megtárgyalta.  

 
 
2/2022. (I.12.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 
szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány 
Tagintézménye (8300 Tapolca, Dobó tér 5.) fenntartói jogát a Veszprémi Főegyházmegye 
részére átadja. Ennek érdekében a Tapolcai Kertvárosi Óvodában (székhely:8300 Tapolca, 
Darányi u.4.) alapító okirat módosítást igénylő intézményátszervezést hajt végre. A 
Főegyházmegye az intézménybe járó (azt igénylő) gyermekek ellátását, valamint az 
alkalmazottak további foglalkoztatását a vonatkozó jogszabályok, valamint az előzetes 
megállapodás alapján vállalja. A világnézetileg semleges nevelést igénylő gyermekek ellátása 
az önkormányzat fenntartásában álló intézményben továbbra is biztosított. A Képviselő-
testület felkéri a polgármestert, hogy az átszervezéshez szükséges egyeztetéseket folytassa le. 
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 
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A fenntartói jog átadása megtörtént. 
 
 
6/2022. (I.12.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy Dobó Zoltán polgármester illetménye a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés f) pontja alapján 
2022. január 1. napjától havonta 975.000 Ft. 
Az idegennyelv-tudási pótlék mértéke: 
- angol alapfokú nyelvvizsga esetén (az illetményalap 15 %-a): havonta 5.798 Ft. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester illetményének rendszeres havi kifizetéséről 
intézkedjen. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 
 

Dobó Zoltán polgármester részére a határozatban szereplő összegek alapján került sor 
havonta illetmény kifizetésre. 

 
 
7/2022. (I.12.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy Dobó Zoltán polgármester költségtérítése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján 2022. 
január 1. napjától havonta 146.250 Ft. Felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester 
költségtérítésének kifizetéséről intézkedjen. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 
 

Dobó Zoltán polgármester részére a határozatban szereplő összeg szerint került havonta 
költségtérítés kifizetésre. 

 
 
9/2022. (I.12.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Puskás 
Ákos főállású alpolgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdés alapján 2022. január 1. napjától a főállású 
polgármester illetményének 90 %-ában, azaz havonta 877.500 Ft összegben állapítja meg. 
Az idegennyelv-tudási pótlék mértéke: 
- német középfokú C típusú nyelvvizsga esetén (az illetményalap 60 %-a): havonta 23.190 Ft. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a főállású alpolgármester illetményének rendszeres havi kifizetéséről 
intézkedjen. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 
 

Puskás Ákos alpolgármester részére a határozatban szereplő összegek alapján került sor 
havonta illetmény kifizetésre. 

 
 
10/2022. (I.12.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy Puskás Ákos főállású alpolgármester költségtérítése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján 2022. 
január 1. napjától havonta 131.625 Ft. Felkéri a jegyzőt, hogy a főállású alpolgármester 
költségtérítésének kifizetéséről intézkedjen. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 
 

Puskás Ákos alpolgármester részére a határozatban szereplő összeg szerint került sor 
havonta költségtérítés kifizetésre. 
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11/2022. (I.12.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy Pass Sándor társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) 
bekezdés alapján 2022. január 1. napjától havonta 438.800 Ft a kerekítés szabályait 
megfelelően alkalmazva. Felkéri a jegyzőt, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíjának rendszeres havi kifizetéséről intézkedjen. Határidő: folyamatos Felelős: 
jegyző 
 

Pass Sándor alpolgármester részére a határozatban szereplő összeg alapján került sor 
havonta illetmény kifizetésre. 

 
 
12/2022. (I.12.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy Pass Sándor társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítése a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) 
bekezdése alapján 2022. január 1. napjától havonta 65.820 Ft. Felkéri a jegyzőt, hogy a 
társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítésének kifizetéséről intézkedjen. Határidő: 
folyamatos Felelős: jegyző 
 

Pass Sándor alpolgármester részére a határozatban szereplő összeg szerint került sor 
havonta költségtérítés kifizetésre. 

  
 
26/2022. (II.18.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében 
biztosított felhatalmazás alapján a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási 
szünetet rendel el az alábbiak szerint: 
- 2022. július 18. és 2022. július 29. között (10 munkanap) 
- 2022. december 27 -30. között (4 munkanap). 
Az igazgatási szünet időtartama alatt a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal zárva tart. A 
Polgármester felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szabadságok kiadásáról, valamint az 
igazgatási szünet közzétételéről. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző  
 
A nyári igazgatási szünet a határozatban foglalt időtartamban fennakadás nélkül rendben 

megtörtént. A téli igazgatási szünet időpontjának közzététele folyamatban van.  
 
 
84/2022. (IV.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
alapítványok 2022. évi közművelődési pályázatainak a Humán Bizottság által javasolt 
összegű támogatását az 1. melléklet szerint elfogadja. Felkéri a polgármestert a támogatási 
szerződések aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 
 

A támogatási szerződések elkészültek, aláírásra kerültek. A Boldog Özséb Alapítvány 
kivételével valamennyi támogatási összeg kifizetésre került. 

 
 
179/2022. (XI. 25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Önkormányzata 1/1 tulajdonában levő, Tapolca, Fő tér 17-21. 1. emelet 3. 
szám alatti, belterület 2821/A/11. helyrajzi számú, 62 nm alapterületű, műemlék besorolású, 
lakás megnevezésű forgalomképes ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: 
adásvétel útján történő értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslés alapján – az 
azzal kapcsolatban felmerült költségeket is alapul véve - állapítja meg, ezért az ingatlan 
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minimális vételi ajánlati árát 23.501.000, - Ft összegben határozza meg. Megállapítja, hogy az 
ingatlan az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. 
(IV.29.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti értékhatárt nem éri el, azonban 
általában az ingatlanok iránti kereslet megnőtt, így a magasabb összegű vételár elérése 
céljából versenyeztetési eljárás lefolytatása mellett dönt. Felkéri a Polgármestert, hogy a 
Tapolca, 2821/A/11. helyrajzi számú ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az 
Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon. Határidő: azonnal Felelős: 
polgármester 
 

Az ingatlanra vonatkozó hasznosítási lehetőség közzététele megtörtént.  
 
 
180/2022. (XI. 25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Önkormányzata 1/1 tulajdonában levő, Tapolca, Fő tér 19. 1. emelet 4. szám 
alatti, belterület 2821/A/12. helyrajzi számú, 62 nm alapterületű, műemlék besorolású, lakás 
megnevezésű forgalomképes ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja: adásvétel 
útján történő értékesítés. Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslés alapján - az azzal 
kapcsolatban felmerült költségeket is alapul véve - állapítja meg, ezért az ingatlan minimális 
vételi ajánlati árát 22.756.000, - Ft összegben határozza meg. Megállapítja, hogy az ingatlan 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) 
önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti értékhatárt nem éri el, azonban általában 
az ingatlanok iránti kereslet megnőtt, így a magasabb összegű vételár elérése céljából 
versenyeztetési eljárás lefolytatása mellett dönt. Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca, 
2821/A/12. helyrajzi számú ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az Önkormányzat 
honlapján és a helyben szokásos módon. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

Az ingatlanra vonatkozó hasznosítási lehetőség közzététele megtörtént.  
 
 
183/2022. (XI. 25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. által kezdeményezett számlázási ár 
növekedést elfogadja. Az óvodai, általános iskolai és középiskolai gyermekétkeztetésért 
fizetendő nettó számlázási árat 2023. január 1. napjától az alábbi összegekkel állapítja meg: 
Óvoda (napi 3x étkezés)   1168 Ft 
Általános iskola (napi 3x étkezés)             1594 Ft 
Általános iskola (ebéd)     962 Ft  
Középiskola (reggeli)        663 Ft 
Középiskola (ebéd)    1153 Ft 
Középiskola (vacsora)     927 Ft 
A Képviselő-testület költségek fedezetére a 2023. évi költségvetésterhére kötelezettséget 
vállal. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft a képviselő-testületi határozatban foglaltakról értesült. 
 
 
191/2022. (XI. 25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával 2016. február 23-án kötött 
együttműködési megállapodást felülvizsgálta, amelynek eredményeképpen azt hatályon kívül 
helyezi és ezzel egyidejűleg az előterjesztés 1. számú mellékletét képező közigazgatási 
szerződésben a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodik. Felhatalmazza a 
polgármestert a közigazgatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A közigazgatási szerződés aláírása megtörtént. 
 
 
192/2022. (XI. 25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 2019. november 30. napján kötött 
együttműködési megállapodást felülvizsgálta, amelynek eredményeképpen azt hatályon kívül 
helyezi és ezzel egyidejűleg az előterjesztés 2. számú mellékletét képező közigazgatási 
szerződésben a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodik. Felhatalmazza a 
polgármestert a közigazgatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A közigazgatási szerződés aláírása megtörtént. 
 
 
193/2022. (XI. 25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Városgazdálkodási Kft-nek a helyi közösségi közlekedési tevékenység  
- 2021.01.01. és 2021.12.31. közötti ellátásáról szóló beszámolóját és ellentételezési 
igényét 21.320.000 Ft, azaz huszonegymillió-háromszázhúszezer forint összeggel, valamint a 
- 2022.01.01. és 2022.06.30. közötti ellátásáról szóló beszámolóját és ellentételezési 
igényét 25.044.000 Ft, azaz huszonötmillió-negyvennégyezer forint összeggel 
annak ismeretében elfogadja, hogy az ellentételezési igény pénzügyi teljesítéséhez, 
összességében 46.364.000 Ft összegű forrást biztosít a Tapolca város 2022. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022 (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 7. melléklet Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5. 
pont Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft. soron rendelkezésre 
álló 25.000.000 Ft-os előirányzat 21.364.000 Ft összeggel történő megemelésével, a 10. 
melléklet Általános tartalék terhére. Felhatalmazza a Polgármestert a Tapolcai 
Városgazdálkodási Kft. ellentételezési igényének kiegyenlítéséhez szükséges intézkedések 
megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

Az ellentételezési igény kifizetése megtörtént. 
 
 
194/2022. (XI. 25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 18. pontja értelmében, a Tapolca város közigazgatási területén autóbusszal végzett 
helyi közforgalmú közlekedési feladatok biztosítására, 2023. január 1. napjától 2027. 
december 31. napjáig a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Tapolcai Városgazdálkodási Kft-
vel, mint a közszolgáltatás nyújtásával megbízott belső szolgáltatóval, közszolgáltatási 
szerződést kíván kötni. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
és az előterjesztés 2. számú mellékletét képező közszolgáltatási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

A közszolgáltatási szerződés aláírása megtörtént. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni, és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
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 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. december 8. 
 
   Dobó Zoltán   
   polgármester 
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