TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/131-2/2007.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007.
február 13-án 08.10 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácskozóterme

Jelen vannak:

Ács János
polgármester
Bakos György
Barbalics Antal
Bognár Ferenc
Bozsoki Lajos
Buzás Gyula
Császár László
Dr. Csonka László
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Lévai József
Marton József
Presits Ferenc
Sólyom Károly
Szatmári Jánosné
Vörös Béla
Závori László
képviselők
dr. Imre László - Jegyző, Parapatics Tamás – Önkormányzati
Főtanácsadó, Benczik Zsolt – Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda
mb. vezetője, Hársfalvi József – szakmai főtanácsadó, Papp Zoltán
Tamás főépítész, Ihász József – Vagyongazdálkodási és Műszaki
Iroda Építéshatósági Csoportvezető, Décseyné Raposa Mária –
Általános Igazgatási Irodavezető, Szabóné Szakács Judit – Általános
Igazgatási Iroda Hatósági Csoportvezető, Schönherrné Pokó Ildikó –
Pénzügyi Irodavezető, Fülöp Jánosné – Pénzügyi Iroda főelőadója,
Mátyás Endréné – Gyámhivatal vezetője, Tóth Mária – Oktatási
referens, Vasáros Nikoletta jegyzőkönyvvezető.
Unger Ferenc – könyvvizsgáló, Szencz Lajosné – Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulás elnöke, Bolla Albert –
Raposka Község Önkormányzata polgármestere, Dr. Flórián Csaba
– Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kht.
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főigazgatója, Nagy Sándor – Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet
és Gyógybarlang Kht. Gazdasági Igazgatója, Dr. Zsiray Ferenc –
Városszépítő
Egyesület
elnöke,
Hegedüs
József
–
Városgazdálkodási Kft. igazgatója, Kiss Nándor – OTTO Tapolca
Kft. ügyvezető igazgatója, Pokorádi Sándor – Hunguest Hotel
Pelion**** igazgatója, Bartha Józsefné – Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnöke, Péni Béla – Járdányi Pál Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény igazgatója, Fodorné Csöglei Erika –
Nevelési Tanácsadó vezetője, Szőke Margit – Diákotthon és
Kollégium vezetője, Keszler József – Bárdos Lajos Általános Iskola
igazgatója, Virág Károly – Kazinczy Ferenc Általános Iskola
igazgatója, Vidosa Lászlóné – Batsányi János Általános Iskola
igazgatója, Tapolcai Városi Televízió munkatársai.
Ács János polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket.
Megállapítja, hogy 17 fő képviselő van jelen, a Képviselő-testület határozatképes, az
ülést megnyitja. Elmondja, hogy a napirend előtti pont megtárgyalására kerül sor.
Kérdezi, hogy a napirend előtti ponttal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
napirendi beszámolót.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
1/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a tisztségviselők fontosabb
tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja, a 293/2005. (XI. 25.) Kt. határozatban
meghatározott határidőt 2007. december 31-ig
meghosszabbítja.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Polgármester
Ács János polgármester: Javasolja, hogy az előterjesztett napirendi pontok a
meghívóban foglaltak szerint kerüljenek megtárgyalásra azzal a módosítással, hogy
vegyes ügyek keretében: „Névhasználat engedélyezése”, „Tiltakozás a posták
megszűntetése ellen, együttműködési készség kifejezése”, Tapolca város területén
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áthaladó helyközi járatok közlekedése”, A Somló Volán Zrt. Állami tulajdonú
részvénycsomagja önkormányzati tulajdonba adására igénybejelentés, csatlakozás
önkormányzati kezdeményezéshez”, továbbá az „Egészségügyi ellátórendszer
átalakításával kapcsolatos Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács
határozata” című előterjesztések is kerüljenek megtárgyalásra. Javaslatát szavazásra
teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
2/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete mai ülésén a napirendet a következők
szerint tárgyalja azzal a módosítással, hogy a
vegyes ügyek közé:
1) Névhasználat engedélyezése
Előterjesztő: Ács János polgármester
2) Tiltakozás a posták megszűntetése ellen,
együttműködési készség kifejezése
Előterjesztő: Ács János polgármester
3) Tapolca város területén áthaladó helyközi
járatok közlekedése
Előterjesztő: Ács János polgármester
4) A Somló Volán Zrt. Állami tulajdonú
részvénycsomagja önkormányzati tulajdonba
adására
igénybejelentés,
csatlakozás
önkormányzati kezdeményezéshez
Előterjesztő: Ács János polgármester
5) Egészségügyi ellátórendszer átalakításával
kapcsolatos
Közép-Dunántúli
Regionális
Egészségügyi Tanács határozata
Előterjesztő: Ács János polgármester
című előterjesztéseket a fent leírt sorrendben felveszi.
N A P I R E N D:

1) 2006. évi költségvetésről szóló rendelet
módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester
2) Tapolca város 2007. évi költségvetéséről és a
végrehajtásával
kapcsolatos
egyes
szabályokról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester
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3) Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestületének a parkolás szabályozásáról és a
várakozás igénybevételének rendjéről szóló
58/2004. (XII.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester
4) A
települési
szilárd
és
folyékony
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásokról, a köztisztaság
fenntartásáról és a környezet védelméről
szóló 7/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester
5) Diszel városrész szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítése
beruházás
Társberuházói
Megállapodásának elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester
6) Dr. Deák Jenő Kórház Kht. megszüntetése
Előterjesztő: Ács János polgármester
7) Éves közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester
8) Megállapodás
kezdeményezése
/
felülvizsgálata
a
környező
önkormányzatokkal
a
közigazgatási
területükről való gyermekek fogadásának
egyes kérdéseiről: Az óvodás, az általános
iskolás és a sajátos nevelési igényű bejáró
tanulók utáni hozzájárulásról
Előterjesztő: Ács János polgármester
9) Feladatátadás
a
Veszprém
Önkormányzat részére
Előterjesztő: Ács János polgármester

Megyei

10) Tapolca város településszerkezeti tervének
módosítása
–
a
településfejlesztési
koncepció irányelveinek meghatározása
Előterjesztő: Ács János polgármester
11) Aljegyzői pályázat kiírása
Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző
12) Intézményvezetői pályázat kiírása (Nevelési
Tanácsadó)
Előterjesztő: Ács János polgármester
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13) Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
minősítési
eljárás
kezdeményezése
Előterjesztő: Ács János polgármester
14) Fogadóiroda kialakításához önkormányzati
állásfoglalás
Előterjesztő: Ács János polgármester
15) Tapolca Város Testnevelés
Koncepciója
Előterjesztő: Ács János polgármester

és

Sport

16) Tájékoztató
a
Tapolcai
Városszépítő
Egyesület tevékenységéről
Előterjesztő: Ács János polgármester
VEGYES ÜGYEK

1) Névhasználat engedélyezése
Előterjesztő: Ács János polgármester
2) Tiltakozás a posták megszűntetése ellen,
együttműködési készség kifejezése
Előterjesztő: Ács János polgármester
3) Tapolca
város
területén
áthaladó
helyközi járatok közlekedése
Előterjesztő: Ács János polgármester
4) A Somló Volán Zrt. Állami tulajdonú
részvénycsomagja
önkormányzati
tulajdonba
adására
igénybejelentés,
csatlakozás
önkormányzati
kezdeményezéshez
Előterjesztő: Ács János polgármester
5) Egészségügyi
ellátórendszer
átalakításával
kapcsolatos
KözépDunántúli
Regionális
Egészségügyi
Tanács határozata
Előterjesztő: Ács János polgármester
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Koppányi Ferenc képviselő, egyben a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
elnöke távolmaradását igazoltan jelezte. Ács János polgármester felkéri Bognár
Ferenc képviselőt, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság határozatait az
arra vonatkozó napirendi pontoknál ismertesse a Képviselő-testülettel.

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)

2006. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A módosításra azért volt szükség, mert a központi
normatívák támogatásából származó bevételek és kiadások változását még a
zárszámadás elkészítése előtt a Képviselő-testületnek el kell fogadnia. Ennek
értelmében a jelen irányzat a 2006. január 1-től december 31-ig beérkezett központi
támogatások módosítása miatt került sor. Tapolca város jelenleg 4.864.686.- eFt
bevétellel és kiadással tudta tervezni 2006. évi költségvetését. Unger Ferenc
könyvvizsgáló Urat kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e
kiegészítést tenni?
Unger Ferenc könyvvizsgáló: Nincs kiegészíteni valója.
Ács János polgármester: A Pénzügyi Iroda vezetőjét kérdezi, hogy kíván-e az
előterjesztéssel kapcsolatosan kiegészítést tenni?
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: Nem kíván kiegészítést tenni.
Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a módosítást 5 igen szavazattal
támogatja.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság 12 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is
egyhangúlag a rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
1/2007.(II.14.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 2/2006. (II.13.) Kt. rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja
és 1/2007. (II.14.) Kt. rendeletei közé iktatja.

2)

Tapolca város 2007. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A 2007. évi költségvetés elkészítésekor a Képviselő-testület
által már a decemberben meghatározott irányelveket tartották a legfontosabbnak.
Továbbra is kiemelt szerepet kapott az intézmények hatékony és biztonságos
működése, a hitelek és kamatok, valamint a kötelezettségek határidőre történő
teljesítése, illetve a megkezdett beruházások és fejlesztések továbbvitele és
felvállalása. Az önkormányzatnak a bevételi oldalon elsősorban legnagyobb részben
továbbra is az állami normatívákból és az államilag átengedett pénzeszközökből
tevődik ki a bevétele. Az önkormányzati bevételek tekintetében szűkösebbre év elé
néznek, hiszen 2007. évben a bevételek alacsonyabb emelt összeget jelentenek annak
ellenére, hogy még január hónapban is történt a központi bevételeknél fél százalékos
emelés. Ez nem mentesíti őket az alól, hogy a kötelező feladataikat az
intézményrendszerrel kapcsolatban ellássák. Az adóbevételek annyiban változtak,
amennyiben az adóalanyok változnak, hiszen 2007. évben Tapolca Város
Önkormányzata az adók mértékén nem változtatott, nincsen benne változás. A tőke
jellegű bevételek esetében sem volt könnyű a helyzetük. Tavalyi évben is tervezték
több önkormányzati vagyon és ingatlan értékesítését, melyre nem került sor. Az idei
évben ezt a tervezést is meg kellett tenniük. A részletes terveket képviselő társai a
mellékelt oldalakon megtekinthetik. Az elmúlt testületi ülésen döntöttek arról, hogy
a megyének az önként vállalt feladatok közül kénytelenek átadni azokat az
intézményeket, amelyek még mindig 568 millió forintjába kerül a városnak. A
Képviselő-testület minden évben meg tudta oldani azokat a feladatokat, amelyeket
vállalt. Bízik abban, hogy ez ebben az évben is így lesz. Sok egyeztetés és vita árán a
város úgy döntött, hogy 2007. évben is a különböző támogatásokat a 2006. évihez
viszonyítva nem csökkenti, azokat megtartja. A támogatásokkal együtt lehetőséget
biztosít a város által működtetett ún. másodlagos intézményeknek, illetve a civil
szervezeteknek. Az előre vállalt kötelezettségeik közül továbbra is fenn kell tartani a
nagyberuházásokat, amik a városban lévő csatornahálózat építését jelentik, valamint
meg kellett oldani a pályázati önrész biztosítását. A szűkös költségvetés tervezésekor
sikerült mintegy 71 millió forint támogatás mellett 33.812.000.- forint felújítási, és
563.676.000.- forint fejlesztési kiadást tervezniük. Ezek vállalt kötelezettségek, emellé
szerettek volna tenni egy olyan tartalékot, melyet az általános és céltartalékba
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helyzetek be, hogy a 2007. évi ígért Uniós pályázatokhoz önrész biztosításával
csatlakozni tudjanak. Bízik abba, hogy Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete ebben az évben is a feladatait ellátva, a támogatásokat és a fejlesztéseket
megoldva meg tudja a 2007. gazdálkodási évét oldani, melynek tervezett bevételi és
kiadási oldala 3.813.844.000.- forint. Ehhez számítani kellett 48.539.000.- forint
fejlesztési és 94.633.000.- forintos működési hitellel is. Reméli, hogy az utóbbira az
idei évben sem lesz szükség. Bízik abban, hogy a Képviselő-testület most is meg
tudja oldani úgy a feladatát, hogy Tapolca város lakosságának a javát és a további
fejlesztését segítse. Unger Ferenc könyvvizsgáló Urat kérdezi, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Unger Ferenc könyvvizsgáló: Elmondja, hogy feladata volt Tapolca város
költségvetési rendelet-tervezet véleményezése. Ezt tartalmi és formai oldalról
megvizsgálta. A tervezés központi feltételrendszere mind a koncepciókészítés, mind
a költségvetési rendelet tervezés folyamatába, végeredményben a költségvetési
törvényjavaslatban, a költségvetési törvényben, illetve az ágazati jogszabályokban
megjelentek, ezeket folyamatosan követték. A tervezés egyik mozzanata volt a
költségvetési koncepció összeállítása, mely megtörtént. A költségvetési koncepció az
irányelvek, feladatok fontossági sorrendjének kialakításakor helyesen rangsorolt, és
megfelelő alapot, iránymutatást biztosított a költségvetési rendelet-tervezet
összeállításához. A tervezés folyamán fontos a határidők betartása. A 2007. évi
költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatban elmondja, hogy a koncepcióban
foglaltakat figyelembe vették, az összeállításánál törekedtek a bevételek és a
kiadások egyensúlyára. Beépítették a helyi kisebbségi önkormányzatok
költségvetését, elkülönítetten a rendelet-tervezetben. Úgy gondolja, kiemelten fontos
azt megjegyezni, hogy a szervezeti és létszámváltozások hatását is tartalmazza a
rendelet-tervezet. A költségvetés a külső feltételrendszerből adódóan is feszített.
Óvatos gazdálkodásra, folyamatos likviditás figyelésre van szükség. Felülvizsgálta a
rendelet-tervezetben az éves kötelezettségvállalás felső határát. Ezt az
önkormányzati törvényben megfogalmazott előírásoknak megfelelően betartották.
Meghatározták továbbá a gazdálkodás egyes területeire vonatkozó főbb szabályokat
is.
Ács János polgármester: A költségvetést megismerte, és a rá vonatkozó költségvetési
részt megtárgyalta a társulásban lévő Raposka község Önkormányzata is. Kérdezi
Raposka polgármesterét, hogy kíván-e kiegészítést tenni?
Bolla Albert Raposka Község polgármestere: Raposka Önkormányzata Képviselőtestülete az előterjesztést megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta.
Ács János polgármester: A jelen lévő Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét
kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni?
Bartha Józsefné Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: A Cigány Kisebbségi
Önkormányzat a költségvetését megtárgyalta, és egyhangú szavazati arányban
elfogadta.
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Ács János polgármester: A Pénzügyi Iroda vezetőjét kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: Nincs kiegészíteni valója.
Ács János polgármester: Tájékoztatja képviselő társait, hogy a rendelet-tervezetben
elírás történt. A tervezet II. fejezet 2. §-ában felcserélődött a felhalmozási célú és a
működtetési hitel összege. Ennek a korrekciójára sor fog kerülni, de összegszerűen ez
a főösszegben és a táblázatokban már jól került megfogalmazásra. Kéri, hogy ennek a
figyelembe vételével szavazzanak majd a rendelet-tervezetről. Felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, a rendelet-tervezetet
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra ajánlja a rendelettervezetet a Képviselő-testületnek.
Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: A támogatási rendszer szabályai Uniós jogharmonizációval
kapcsolatban megváltoztak. Ezen szabályoknak eleget tettek.
Dr. Imre László jegyző: A költségvetési rendelet-tervezetet megküldték a
Pénzügyminisztérium támogatásokat vizsgáló irodájának két támogatás
vonatkozásában. Az egyik a Tapolcai Média Közalapítvány, a másik a Tapolcai
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ez az iroda azt állapította meg, hogy az európai
közösséget létrehozó szerződés hatálya alá esnek ezek a támogatások, de azokkal
összeegyeztethetők, támogatások adhatók ezekre. A jogszabálynak megfelelően a
következő évben erről el kell számolni.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Dr. Csonka László képviselő: Már a bizottságban is tárgyaltak arról, hogy a
bölcsőde csoportfejlesztésének nincs forrásalapja a költségvetésben. A bölcsőde most
is felvételi gondokkal küszködik, 6-8 gyermeket kell havonta visszautasítani. Ennek
forrását nem látja a költségvetésben. Polgármester Úr jelen volt a bizottsági ülésen, és
ígéretet tett, hogy erre gondot fordítanak. Kellemetlen minden hónapban 8-10 szülőt
visszautasítani. Nem lehet tovább feszíteni a bölcsődei csoportok megterheltségét.
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Ács János polgármester: Valóban ígéretet tett. Amennyiben megtörténnek a megyei
feladat ellátási feladatok, úgy technikailag és helységileg is megoldható lesz
bölcsődei csoport létrehozása. A működtetésre a Képviselő-testület a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet javaslatára meg fogja tudni tenni a lépéseket a
költségvetés módosításakor.
Buzás Gyula képviselő: A bizottsági ülésen is elmondta véleményét a VII. fejezet 4)
bekezdésével kapcsolatban. Módosító indítványként tesz fel, mely szerint a rendelettervezet VII. fejezet 13. § (4) bekezdésében megfogalmazott „az önkormányzat a 200
ezer forint alatti támogatások esetében a közzétételtől eltekint” kifejezést javasolja
törölni. Ez a fejezet a sport- és kulturális szervezetek támogatásáról szól. Szeretné, ha
a támogatás közzé lenne téve, hogy mindenki láthassa.
Dr. Imre László jegyző: A bizottsági ülésen is elmondta, hogy a jogszabály a
200.000.- forintos határt határozza meg, amely fölött kötelező a támogatások
közzététele a helyben szokásos módon, illetve az önkormányzat hivatalos holnapján.
Ettől természetesen a Képviselő-testület eltérhet. Az előterjesztés a jogszabály
gondolatmenetét követve a 200.000.- forintos határt jelöli meg.
Lévai József képviselő: A hivatal képviselőit kérdezi a költségvetést illetően. A
költségvetésben jelenleg még a teljes évi finanszírozásra vannak tervezve az
átadandó intézmények? A táblákban részletesen ki van bontva a városüzemeltetési
feladatok költségvetési vonzata, melyben szerepel a település köztisztasági, illetve
lakossági szemétszállítás 79.521.000.- forintos tétellel. Kérdezi, hogy ezek a tételek
mit tartalmaznak?
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: A költségvetési rendeletükben
valóban teljességgel tervezték az állami támogatások összegét, de nemcsak a bevételi
oldalon terveztek teljes összeggel, hanem a kiadási oldalon is. Jelen pillanatban a
teljes évi költségvetésüket el kell fogadniuk, majd amikor a Megyei Önkormányzat
átveszi ezeket az intézményeket, akkor kerül sor a módosításra. Ugyanakkor
figyelembe veszik a Képviselő-testület azon döntését, hogy a város intézményei
közül megyei fenntartásba kíván adni néhány intézményt, ezért a bevételi oldalról
ennek megfelelően tartalékoltak egy féléves bevételi összeget, amely tulajdonképpen
a féléves kiadás és bevételek különbözetéből keletkezett. Az állami támogatásoknál
azért sem tervezhették másként, mert a központi költségvetésben megjelent egy PMBM együttes rendelet, mely meghatározza, hogy milyen összeggel kell szerepeltetni a
költségvetésükben az önkormányzatoknak a támogatást, tehát ettől eltérni nem lehet,
ezért választották ezt a megoldást.
Benczik Zsolt Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda mb. vezetője: A települési
köztisztasági illetve lakossági szemétszállítást a Képviselő-testület 4. napirendjében
fogják megtárgyalni. A díjak az OTTO Kft. által küldött anyag alapján kerültek
megállapításra.
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Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester a módosító
indítványt szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
12 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
3/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete azon módosító indítványát, mely
szerint a rendelet-tervezet VII. fejezet 13. § (4)
bekezdésében
megfogalmazott
„az
önkormányzat a 200 ezer forint alatti
támogatások esetében a közzétételtől eltekint”
kifejezést javasolja törölni, nem támogatja.
Ács János polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
2/2007.(II.14.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2007. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet
elfogadja és 2/2007. (II.14.) Kt. rendeletei közé
iktatja.
3)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolás
szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 58/2004.
(XII.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A parkolási törvényben változások történtek, melyeket a
helyi rendeletükben is módosítani kellett. Tapolca Város Önkormányzata több zöld
zónába tartozó parkolóhelyet kívánna a rend és a parkolás tisztaságának fenntartása
érdekében létrehozni. Mivel két éve nem történtek díjemelések - a parkolóknak a
felújítása, fenntartása és üzemeltetése is többe kerül -, ezért szükségesnek találták,
hogy
javaslatot
tegyenek
a
parkolódíjak
emelésére
is.
Ennek értelmében a parkolódíjakról szeretné elmondani, hogy csak a fizető
parkolókról van szó, ezen belül csak a napi jegyekről. A bérletek díja nem változik. A
javasolt díjemelés a piros övezetben az eddigi 180.- Ft/óráról 220.- Ft/órára változna.
A zöld zónában 120.- Ft/óráról 140.- Ft/órára változna, továbbra is megtartva azokat
a lakossági kedvezményeket, amelyeket eddig is kapott a lakosság. Ugyanez
vonatkozik a lakosság azon részére, akik az új parkolóhelyeket igénybe fogják venni.
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Hegedüs József Urat kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e
kiegészítést tenni?
Hegedüs József Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: Nem kíván
kiegészítést tenni.
Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság három ügyrendi javaslattal élt.
Azon módosító indítványt, mely szerint a rendelet-tervezet 6. § c) pontjában
megfogalmazott pótlólagos bemutatási díj mozgáskorlátozottak esetében 8
munkanap helyett 30 nap legyen, 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Azon módosító
indítvány, mely szerint a II. díjtételű területnél a fizető parkoló övezetekbe a Darányi
Ignác utca ne kerüljön bevonásra, 1 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett nem
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. Azon módosító indítványt, mely
szerint a parkolási díj maximum a várható infláció mértékével emelkedjen, 3 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Az
Ügyrendi Bizottság az eredeti határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság azon
módosító indítványát, mely szerint a Bartók Béla utca, Úttörő utca a Ley József utcáig
kerüljön a fizetőparkoló területek körébe, 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett
javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Ács János polgármester: Mint előterjesztő jelzi, hogy azzal a módosító indítvánnyal,
mely szerint a tervezett zöldövezeti parkolók esetében a Semmelweis, a Glázer és a
Darányi utcán kívül az Úttörő és Bartók B. utca a Ley József utcáig zöldövezet fizető
parkoló zónába kerüljön besorolásra, egyetért. Az Ügyrendi Bizottság első módosító
javaslatára, mely szerint a mozgáskorlátozottaknak a 8 nap helyett 30 napon belül
intézhessék az ügyeiket, nem ért egyet, hiszen a megszokott rendet meg fogja
borítani az ügyintézésben. A mozgáskorlátozottak először is élveznek egy olyan
előnyt, amivel jelezni kell a járművükön, hogy ők ingyenes vagy kedvezményes
parkolást vehetnek igénybe. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Szatmári Jánosné képviselő: A tervezetben a 8. § 3) bekezdésében jelöli a
díjövezeteket. Kérdezi, hogy mit jelent az „A” díjosztály?
Hegedüs József Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: Az 5,5 m-nél nem
nagyobb gépjárművek esetében kell alkalmazni.
Marton József alpolgármester: A bizottsági üléseken a parkolás rendjéről szóló
rendelet-tervezet megtárgyalása során felmerült, hogy az ún. sárga bérletek,
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amelyeket azok a gépkocsi tulajdonosok kaptak, akiknek a területük be van vonva a
parkolásba, azok eljárási díj ellenében kapnak egy parkolási bérletet. A rendelet 11. §
4) bekezdésében a díjmentes használatra jogosító bérlet a járműre, a rendszámra, a
bérleten feltüntetett parkolóra érvényes, vagyis nem érvényesíti a parkolási cég a
rendeletnek ezen pontját. Javasolja, hogy a bérleten – a rendeletnek megfelelően –
feltüntetni, hogy melyik területre érvényes. Az lenne a legjobb megoldás, ha a város
egész területét bevonnák a parkolásba, és akkor a zöld övezeti területre minden lakó
sárga bérletet kapna. Az igazgató Úr ígéretet tett arra, hogy valamilyen javaslatot
illetve megoldást fog tenni a mostani testületi ülésre ezzel kapcsolatban.
Hegedüs József Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: A sárga bérlet
azoknak a lakóknak kerül kiadásra, akiknek a tömbházaik előtt parkolóhely van
felfestve. A korábbi rendelet is tartalmazta, hogy ez a sárga bérlet a város összes zöld
parkolóhelyére érvényes.
Ács János polgármester: Mivel ebben az évben a bérletek már kiadásra kerültek,
ezen változtatni már nem lehet. Köszöni a javaslatot, de ezzel most nem tudnak élni
ebben az évben.
Marton József alpolgármester: Igazgató Úr arra nem válaszolt, hogy a 12. § 4.
pontját hogy értelmezte eddig?
Hegedüs József Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: Értelmezésük szerint
a sárga bérlet a zöld zónában mindenhol jó, nincs korlátozva.
Bozsoki Lajos képviselő: A bizottsági ülésnek is javaslattal élt, mely sajnos
leszavazásra került. A fizető zónába bekerül a Darányi utca is, ahol a Református
Templom található. A parókiában vendégeket szeretnének várni a jövőben, tehát ott
várható hosszabb távon olyan gépkocsi parkolás, ahol amúgy is gyenge anyagi
körülmények között lévő emberek fognak oda jönni. Kéri, hogy őket ne sújtsák azzal,
hogy fizetni is kelljen nekik. A templomban hétközben is lesznek olyan
rendezvények, ahová többen is jönnek autóval, akkor ezeket az embereket ezzel ne
sújtsák. Polgármester Úr figyelmét lehet hogy elkerülte, hogy a testületi ülésen
megszavazták, hogy a díjak ne 22% illetve 15%-os mértékkel emelkedjenek, hanem
csak a várható infláció mértékével. Mindenhol tiltakoznak a központi adók ellen.
Nem szabad ennyire bevétel centrikusnak lenni.
Ács János polgármester: A misék és az istentiszteletek hétvégi rendjét nem érinti a
parkolás díja, hiszen mindegyik templomnál hétvégén nem kell parkolási díjat
fizetni.
Sólyom Károly alpolgármester: Az üzemeltetési engedélynél meghatározott parkoló
számot egyébként is biztosítani kell ingatlanon belül. Ha erre nincsen módja, akkor
parkoló megváltási díjat kell fizetnie az egyháznak. Úgy gondolja, hogy az
ingatlanon belül is meg tudnak állni, ha ott vendégeket fogadnak.

14
Ács János polgármester: Az ingatlan után ott négy parkolóhely megilleti az
egyházat, illetve a parókiát.
Lévai József képviselő: Érdekesnek találja az ügyvezető Úr azon véleményét, amely
az tükrözi, hogy hatályos rendeletüket nem tartotta be a Városgazdálkodási Kft. A
megoldás szerinte egyértelmű, hiszen az egyes parkolókhoz parkolóórák tartoznak.
Meg lehet határozni egyértelműen, hogy hol lehet igénybe venni a sárga parkolóval a
parkolási szolgáltatást. Az előterjesztés három területet érint a parkolás tekintetében.
Egyrészt a parkoló területek bővítését, másrészt a határidő módosítások, illetve a
díjtételek kerülnek megváltoztatásra. Az előterjesztésből egyértelműen kiderül, hogy
miért van szükség a területek kibővítésére. Az autósok az utóbbi időben ezeket az
utcákat is bevonták a parkolásba, és hogy itt is tudják biztosítani a területek
mobilitását, ezért célszerű kiterjeszteni a zöldzónás parkolást. Úgy gondolja, ez
támogatandó. A határidők módosítására azért van szükség, mert a közúti
közlekedésről szóló törvény megváltoztatta az eljárási határidőket, és ahhoz, hogy a
Kft. be tudja tartani az ehhez tartozó jogszabályt, ezért célszerű nekik is ehhez
igazítani a helyi rendeletüket. Nem egyértelmű számára, hogy miért van szükség a
díjtételek változtatására. Kéri, hogy tekintsenek el ebben az évben a díjtételek
változtatásától. Új parkolóórákat nem állítanak fel, viszont megnő a parkolási helyek
száma. Úgy gondolja, a Kft. így plusz bevételekhez jut.
Ács János polgármester: Szükség van a parkoló díjak emelésére, hiszen két éve nem
történt emelés. Növekszik a parkolók fenntartási költsége. A munkabéreket növelni
kellett, drágább lett a parkoló helyek festése, kialakítása. Vannak olyan
parkolóhelyek, ahol nem teljes a kiépítettség. Meg kell oldani azt, hogy normálisabb
körülmények között történjen a parkolás, hiszen díjat szednek érte. Úgy gondolja, ezt
fedezze a parkolási díjakból befolyt összeg, és ne a város egyéb bevételeiből kelljen
még ráfordítani összegeket. Összehasonlítva a többi település parkoló díjaival, az
emelést nem tartja magasnak.
Dr. Csonka László képviselő: Kérdezi, hogy milyen tiszta bevétele van a városnak a
parkolási díjakból, ha minden költséget leszámítanak?
Ács János polgármester: Az elmúlt időszakban ez úgy alakult, hogy a város
meghatároz egy bevételi összeget a Kft-nek. Ez az elmúlt évben 10 millió forint volt,
ami bevételként jelentkezett az önkormányzatnál közvetlenül bérleti díjként.
Presits Ferenc képviselő: Támogatná Lévai képviselő társa javaslatát, hogy ne
emeljék a díjakat, ugyanis nagyon sok város azt mondja, hogy inkább nem szednek
parkoló díjat csak azért, hogy az idegenforgalmat növeljék. Úgy gondolja, a
parkolásnak nem az a célja, hogy bevételt produkáljon, hanem az, hogy a város
autóforgalmát biztosítani tudják. Véleménye szerint ennek kell az elsődleges célnak
lenni, nem a bevételi forrás növelésének. Nem látja indokoltnak az emelést. A
parkolóhelyek köztisztasága nem éppen a legmegfelelőbb. A murvás
parkoltatásoknál nem tudja, milyen alapon követelnek olyan magas parkolási díjat.
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Ács János polgármester: Tapolca adóbevételei 656 millió forint, az intézmények
működtetéshez 586 millió forintra, támogatásokra 71 millió forintra van szükség.
Kérdezi a képviselő Urat, hogy az egyéb városi dolgokat miből fogják akkor
megoldani? A parkoló díjat tisztességes árnak tartja ahhoz képest, hogy harmadik
évben történt díjemelés. Arról, hogy milyen a környezetük, erről maguk tehetnek
elsősorban. A Városszépítő Egyesület beszámolója tartalmazza, hogy azok az
emberek, akik tenni szeretnének a környezetükért, azoknak valamilyen formában
egy plusz feladatot is kell vállalniuk. Jó lenne, ha erre mindenkit ösztönözni
tudnának. Az utóbbi időben eltűnt sok olyan használaton kívüli jármű, ami eddig
akadályozta a takarítást.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a módosító indítványokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal,
15 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
4/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete azon módosító indítványt, mely szerint
a
rendelet-tervezet
6. §
c)
pontjában
megfogalmazott pótlólagos bemutatási díj
mozgáskorlátozottak esetében 8 munkanap
helyett 30 nap legyen, nem támogatja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
12 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
5/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete azon módosító indítványt, mely szerint
a parkolási díj maximum a várható infláció
mértékével emelkedjen, nem támogatja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal,
5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
6/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete azon módosító indítványt, mely szerint
a Bartók Béla utca, Úttörő utca a Ley József utcáig
kerüljön a fizetőparkoló területek körébe,
támogatja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
3 ellenszavazattal, 10 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
7/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete azon módosító indítványt, mely szerint
a parkoló díjtételek Tapolca városában 2007.
évben ne kerüljön emelésre, nem támogatja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
3/2007.(II.14.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a parkolás szabályozásáról és a
várakozás igénybevételének rendjéről szóló
58/2004. (XII. 20.) Kt. rendelet – módosítására
előterjesztett rendelet tervezetet elfogadja és
3/2007.(II. 14.) Kt. rendeletei közé iktatja.
4)

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásokról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet
védelméről szóló 7/2005. (II.18.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A szolgáltatóval egyeztetések történtek, melyek után
Tapolca város vezetése olyan javaslatot tett a Képviselő-testület elé, hogy a
díjbeszedést továbbra is végezze az önkormányzat addig kialakult szokásrend
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szerint. Az egyeztetések után a végleges javaslattal egyetértett, melyet a Képviselőtestület elé terjesztett. Ez azt jelenti, hogy 2007. március 1-től megmaradna a 120
literes űrtartalmú edények egyszeri ürítésének a normál alapdíja, amely nettó
10.036.- Ft + ÁFA-t jelentene a lakosságnak. Így egy 120 literes edényzet ürítése 193.Ft ürítés + ÁFA, 240 literes esetében 386.- Ft + ÁFA, 1100 literes konténeré 1769.- Ft +
ÁFA-ba kerülne. Továbbra is lehetőség van az OTTO Kft-től az ún. egyéb személy
elszállítására megvásárolt szemetes zsákok kihelyezésére, melynek kirakását a
szállító cég a megfelelő szállítási napokon elvégzi. Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete az elmúlt évben kb. 20 millió forintot vállalt át lakossági
terhekből. Az idei évben is megmaradnak a mentességek. Az emelt díjak ellenére is
közel 10 millió forintot fog jelenteni az önkormányzatnak. A cég ki fogja gyűjteni a
szemétszállítási díjat nem fizetők névsorát, akik az önkormányzatnak tavaly 10 millió
forintjába kerültek. Ezeket a szemétszállító edényzeteket megvizsgáltatják, és meg
fogják jelöltetni a szolgáltatóval. Aki a városban szemetet termel és szemetet állít elő,
annak a szemétszállítási díjat is fel kell vállalnia, és fizetnie kell. Kérdezi Kiss
Nándort, az OTTO Tapolca Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a napirendhez van-e
hozzászólása, kiegészíteni valója?
Kiss Nándor OTTO Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója: Elmondja, hogy az
önkormányzattal többfordulós tárgyaláson vannak túl. A 193.- Ft + ÁFA ürítés azt
eredményezi, hogy havi szinten 1004.- Ft bruttó módon a lakosság részére kerülnek
kiürítésre. A 2006. évi díjnál a rekultivációs díj és az utógondozási díjhányadok
kerültek beépítésre.
Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett a rendelet-tervezet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a rendelet-tervezet
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 7 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett a rendelet-tervezet elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Sólyom Károly alpolgármester: A 158 települést érintő projekt - amely folyamatban
van - beindulása során egységesíteni kell a szemétszállítási díjakat, ami Tapolcán azt
fogja jelenteni, hogy az alacsony szemétszállítási díjak a környező városokhoz
viszonyítva Tapolcán jelentősebb mértékű áremelést fog eredményezni.
Végigszámolták az Igazgató Úrral azt, hogyha a Kft. vállalná át a számlázást, akkor
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ez az egyetlen tétel közel 20%-os áremelést igényelne. A számlákat ajánlott
küldeményként kell kiküldeniük. A számlázás kérdésével az elkövetkezendő
időszakban foglalkozni kell. Úgy gondolja, hogy a rendelet-tervezet a mai árakat és
az inflációt figyelembe véve lett meghatározva. A hulladékgazdálkodási törvény
előír árképzési szabályokat is, amelyeket nem lehet megkerülni. Ennek az
érvényesítésére került sor. Kéri képviselő társait, hogy támogassák a díjemelést.
Szatmári Jánosné képviselő: Ki kellene dolgozni egy olyan rendszert, hogy
mindenki annyit fizessen, amennyi szemetet termel. Ez nehéz feladat, de egyszer
meg kellene próbálni. Nem mindegy, hogy egy lakáson belül mennyi szemét
termelődik. Az 1100 literes konténerek előtt megállnak az utók, a zsákban lévő
szemetet bedobják a konténerbe, amit vidékről hoznak. Nem megoldás a zsákos
szállítás. Kérdezi, hogy akiknek telkük van, azoknak fizetniük kell szemétszállítási
díjat? Vagy azt a községi önkormányzatok nem veszik figyelembe?
Kiss Nándor OTTO Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója: Nemcsak Tapolcán, hanem
Tapolca környékén az általuk szolgáltatással ellátott városokban és községekben is
ugyanaz a rendszer. Volt arra példa, hogy saját hatáskörben kiadta az utasítást – az
Y-oknál lévő konténerekre vonatkozóan -, hogy a Kft. autói menjenek ki, és vigyék el
az ott felhalmozott szemetet.
Szatmári Jánosné képviselő: Azt a szemetet, amit nem ők termelnek, nem nekik
kéne megfizetni, így is sokat fizetnek. Hogyan oldható meg az, hogy mindenki
annyit fizessen a szemétszállításért, amennyit termel? Egy 4-6 személyből álló
családban több szemét keletkezik , mint az egyedülállóknál.
Sólyom Károly alpolgármester az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 16 fővel folytatja
tovább munkáját.
Ács János polgármester: A mai viszonyok között ez a dolog kivitelezhetetlen, hiszen
az itt élők több mint fele tömbházakban él, és az egyedi szemétszállítás megoldása
még nem biztosított. Ha 2010-ben létrejön a szelektív szemétszállítási gyűjtés, ahol
hulladékudvarok lesznek, akkor majd megoldódhat lesz ez a probléma. A város és a
Kft. nem tud minden edényzet mellé egy-egy embert állítani, hogy ki mennyit dob
bele a szemétbe. A tapolcai polgárok azok, akik a szelektív hulladékgyűjtő
edényzeteket feltörik.
Sólyom Károly alpolgármester az ülésre megérkezik, a Képviselő-testület 17 fővel folytatja
tovább munkáját.
Bakos György képviselő: Az a probléma, hogy más településekről hordják át
Tapolcára a szemetet. A megoldás az lenne, ha a környező településeket rá lehetne
arra venni, hogy ők is rakassanak le nagy konténert. Diszelből tavasztól őszig hetente
3-4 alkalommal szállíttatják el a konténert.
Bognár Ferenc és Presits Ferenc képviselők az üléstermet elhagyják, a Képviselő-testület 15
fővel folytatja tovább munkáját.
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Ács János polgármester: Február 20-án a környező települések polgármesterinek is
el kell mondani, hogy ők is érzékeljék a problémát.
Bozsoki Lajos képviselő: Úgy gondolja, hogy ebben az éles piaci helyzetben az
OTTO Kft-nek ez a szolgáltatás-nyújtás egy biztos piac, nem kell piaci versenyt
folytatni ezért a munkáért. A Kft-nek az eszközök pótlására ott van az amortizáció.
Lévai József képviselő: Szeretne csatlakozni Szatmári képviselő társa felvetéséhez.
Megkereste Keszthely város adott tárgyban megfogalmazott helyi rendeletét. A
rendelet tartalmaz 35, 60, 110, 120, 240, 770 és 1100 literes edényeket. A rendelet
megfogalmazza azt is, hogy a 4 liter/nap/fő, mint számolási alap a vélelmezhető,
keletkező szemétmennyiséggel kapcsolatban. Nem ráutalásosan jött ott létre a
szerződés a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között. Ugyanolyan
bejelentési kötelezettsége van a szolgáltatást igénybe vevőnek. Annak elmulasztása
esetén vélelmezetten történik meg a szemétszállítási díj kiszámlázása. Úgy gondolja,
létezik megoldás, amely szerinte jobb, mint Tapolca város erre vonatkozó helyi
rendelete. El kell gondolkozni az arányosítás kérdéséről. A regionális
hulladékkezelési rendszerrel kapcsolatban elmondja, hogy az Alföldön már működik
a rendszer, és nem drágább, mint Tapolca igénybevételi díja.
Bognár Ferenc és Presits Ferenc képviselők az ülésterembe megérkeznek, a Képviselő-testület
17 fővel folytatja tovább munkáját.
Kiss Nándor OTTO Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója: A szemét szállítása, illetve a
hulladék ártalmatlanítása kapcsán nem igazán lehet igazságot tenni. A hivatallal
történt egyeztetésük alapján a nyilvántartásuk a hulladékdíj fizetése után 6603
ingatlan esetében történik. Úgy gondolja, hogy a 120 literes egységre történő vetítés
biztonságot ad a városnak és a cégnek. Keszthelyen 2006. évben egy darab 120 literes
edény ürítése 229.- Ft + ÁFA volt. Tapolcán 2007-ben ez az összeg 193.- Ft + ÁFA.
Ács János polgármester: Az önkormányzatnak ezt az elszállított szemétmennyiséget
ki kell fizetni. Ha egy-két ember kevesebbet fizetne, akkor a nagy többség ennél jóval
többet fizetne. Az önkormányzatnak ez törvényben előírt kötelezettsége, amit a
szolgáltató felé ki kell fizetnie. A díjemelés a többi településhez képes elfogadható
szállítási költségeket takar. Kéri képviselő társait, tegyenek le javaslatot arra
vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Minden képviselő nézzen utána a
körzetében.
Szatmári Jánosné képviselő: Később, ha 158 településről viszik el a szemetet, akkor
a költségek emelkedni fognak, hiszen útiköltséggel is számolni kell.
Ács János polgármester: Pontosan ezért alakul egy konzorcium. A konzorciumban
nem lehetséges az, hogy egy cégben vannak, együtt fizetnek, és Tapolcán pl.
háromszor annyiba kerüljön a szemétszállítás. A díjak megosztásra kerülnek.
Presits Ferenc képviselő: Amikor a Képviselő-testület döntött arról, hogy a
Regionális Hulladékkezelési konzorciumhoz csatlakoznak, akkor elhangzott, hogy

20
Uniós támogatással fog felépülni, helyben csak szelektálás lesz, a költségek nem
fognak növekedni. A szelektív döntésből az újrahasznosítás csökkenteni fogja a
szemétszállítási díjakat. Császár László képviselő Úr egy régebbi Településfejlesztési
és Városgazdálkodási Bizottsági ülésen elmondta, hogy 15-30%-os szemétszállítási
díjcsökkenés várható ettől a konzorciumtól. Szelektív hulladékgyűjtését 4 millió
forintot fizet az önkormányzat.
Ács János polgármester: Nem emlékszik arra, hogy csökkentésről elhangzott valami.
Császár László képviselő: Nem emlékszik, hogy ilyet mondott volna. A költségek
minden bizonnyal emelkedni fognak akkor, ha a központi hulladéklerakó megépül,
hiszen az Uniós előírások írják elő, hogy hogyan kell ezeket hasznosítani.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal,
5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
4/2007.(II.14.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca város Önkormányzata Képviselőtestülete „A települési szilárd és folyékony
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról
és a környezet védelméről” szóló 7/2005. (II. 18.)
Kt. rendelet módosítására kidolgozott rendeletettervezetet elfogadja, és
4/2007. (II.14) Kt.
rendeletei közé iktatja.

5) Diszel városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése beruházás Társberuházói
Megállapodásának elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester
Marton József képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 16 fővel folytatja tovább
munkáját.
Ács János polgármester: Diszelben is megalakult a Víziközmű Társulat. A Társulat
ajánlatokat kért különböző bankoktól az ún. hitel felvételére. A legkedvezőbb
ajánlatot a Raiffeisen Bank adta. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal a határozati
javaslatokat elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

21
Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság mindkét
határozati javaslatot 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja.
Ács János polgármester: Benczik Zsolt irodavezetőt kérdezi, hogy a napirendi
ponttal kapcsolatosan kíván-e kiegészítést tenni?
Benczik Zsolt Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda mb. irodavezetője: Nincsen
kiegészíteni valója.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
8/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete egyetért és elfogadja a Tapolca Város
Önkormányzata és a Diszel Szennyvízberuházó
Víziközmű Társulat közötti Társberuházói
Szerződésben foglaltakat, és felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét, hogy a tárgyi
szerződést az önkormányzat képviseletében
megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
9/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

A Képviselő-testület felhatalmazza a Diszel
Szennyvízberuházó Víziközmű Társulatot arra,
hogy a Raiffeisen Bank Zrt-vel 50.000,- eFt, azaz
Ötvenmillió forint keretösszegre a hitelszerződést

22
megkösse, és a hitelösszeg 20%-nak, összesen
10.000,- eFt, azaz Tízmillió forint járulékai
megfizetésének futamidejére, előreláthatólag
2011-ig az Önkormányzat mindenkori éves
költségvetési rendeletében készfizető kezességet
vállal.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

6)

Dr. Deák Jenő Kórház Kht. megszüntetése
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Mivel a Kht. gazdasági tevékenységet január 1. óta nem
végez, egyéb bevételt szerző tevékenysége nincs, így a végelszámolás megindítható.
Ezzel egy időben javasolják, hogy a Kht-nak átengedett, még a kórház adósságából
fennálló 184.878.000.- Ft-os önkormányzati tartozásról mondjanak le. Ezáltal
lehetőség nyílik arra, hogy a Kht-t gyakorlatilag megszüntetési eljárásra
kezdeményezzék. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag
mindkét határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett mindkét határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 8 igen
szavazattal mindkét határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
10/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr.
Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kht.
kötelezettségeként nyilvántartott 184.878.000,- Ft-ot azaz
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Egyszáznyolcvannégymillió-nyolcszázhetvennyolcezer
Forintot
az
önkormányzat
vagyonáról
és
a
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV.20.)
Kt. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján elengedi.
Felhatalmazza a város polgármesterét a szükséges
dokumentumok aláírására.
Határidő: 2007. február 28.
Felelős:
polgármester, jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
11/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Dr.
Deák
Jenő
Kórház-Rendelőintézet
és
Gyógybarlang Kiemelten Közhasznú társaság
jogutód nélküli megszűntetését 2007. március 1-i
kezdőnappal végelszámolási eljárás megindításával
elhatározza és jóváhagyja. Utasítja Dr. Flórián
Csabát, a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a
végelszámolás alapját képező a cég tevékenységét
lezáró beszámolót készítse el és adja át a
végelszámolónak.
Végelszámolóként megbízza Nagy Sándor, 8400
Ajka, Széchenyi u.184. sz. (Szül: Szombathely, 1952.
május 21. an: Frank Anna) alatti lakost, hogy a
vonatkozó
jogszabályok
betartásával
a
végelszámolási eljárást folytassa le és annak
eredményéről szóló beszámolót terjessze a
Képviselő-testület elé.
Határidő:
Felelős:

7)

2007. december 31.
polgármester, végelszámoló

Éves közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Az önkormányzatnak a közbeszerzési törvény értelmében
közbeszerzési tervet kell elfogadni. Ütemtervet állítottak össze, amely változhat,
hiszen van olyan közbeszerzés, amelyik pályázathoz van kötve, illetve amelyik nem
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valósulhat meg, valamint előfordulhat, hogy lesznek új közbeszerzések is. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság mindkét határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 8 igen
szavazattal, egyhangúlag mindkét határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
12/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
polgármesteri
hivatal
által
lefolytatandó
közbeszerzési eljárásokat tartalmazó tervezetet
megismerte és azt az 1. számú melléklet szerint
jóváhagyja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
13/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
az éves közbeszerzési tervben foglalat eljárások
megindítására
a
vonatkozó
jogszabályok
figyelembevételével
felhatalmazza
a
város
Polgármesterét, és ahol szükséges szerződéskötés
előtt terjessze az eljárás eredményét végső
döntéshozatalra a Képviselő-testület elé.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester
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Marton József alpolgármester az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 17 fővel
folytatja tovább munkáját.
8)

Megállapodás
kezdeményezése/felülvizsgálata
a
környező
önkormányzatokkal a közigazgatási területükről való gyermekek
fogadásának egyes kérdéseiről: Az óvodás, az általános iskolás és a sajátos
nevelési igényű bejáró tanulók utáni hozzájárulásról
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Köszönti Szencz Lajosné Polgármester Asszonyt, egyben a
Többcélú Kistérségi Társulás elnökét. Február 20-án a Tamási Áron Művelődési
Központban 15.30 órakor a környező települések polgármesterit várják egy kötetlen
beszélgetésre, ahol az oktatás, az egészségügy, más egyéb szolgáltatási dolgokkal
kapcsolatos problémáikat szeretnék megosztani egymással. Azokról a bejáró
gyerekekről van szó, akik Tapolca város oktatási intézményeiben tanulnak. Az
óvodától a speciális nevelésig 376 főt jelent, a városban tanuló gyermekek 18%-át
teszik ki, és ebben a középiskolák nincsenek benne. A normatíváját Tapolca város
megkapja, de nem kapja meg azt az emelt normatívát, ami általában a kistérségi
gyerekek után megjár, mert Tapolca városnak társulási megállapodása egyedül
Raposka Önkormányzatával van. Nem lehet az megoldás, hogy ennek az emelet
összegnek az érdekében Tapolca városa 27 településsel kössön társulási
megállapodást kössön, és a költségvetés minden egyes tételét érintő témájánál
bekérje az önkormányzatok véleményét. Az önkormányzat nem kért mást idén a
településektől – amit minden évben megtettek -, hogy a megállapodás értelmében az
állami normatíván és a bekerülési költségen – amibe egy tanuló, óvodás, általános
iskolás vagy speciális nevelési igényű gyerek kerül Tapolcára – ennek a különbözetét
az önkormányzatok valamilyen formában térítsék meg a város részére. Az idei évben
ez az összeg a normatíván felüli rész, mely 376 főre 67.378.449. Ft-ot jelent. Nem
történtek meg a speciális nevelést igénylő gyerekek utáni fizetések sem. Amennyiben
a társönkormányzatok nem garantálják a megállapodás aláírását, továbbá nem
vállalják a normatíva és az önkormányzat közötti különbséget, úgy Tapolca Város
Önkormányzata nem tudja felvenni ezeket a gyerekeket az oktatási intézményeibe.
Ez nem azt jelenti, hogy az intézményekből ki akarják zárni a gyerekeket, de a város
nehézkes anyagi helyzetében a 68 millió forintot nem tudja felvállalni. Örülnek
annak, hogy a városi iskolákat választják a gyerekek, de sajnos ilyen körülmények
között Tapolca városa ezt így tovább fenntartani nem tudja. Csak azokból a
megállapodást kötő településektől vegyen fel Tapolca Város Önkormányzata saját
fenntartású intézményeibe gyereket, hol ez a megállapodás megkötött és alá van
írva. Szigorúan ellenőrizni fogják azt, hogy a törvény előírásának megfelelően egy
háztartásban lévő gyerekről van-e szó. II. határozati javaslatként javasolják, hogy
szólítsák fel azokat az önkormányzatokat, akikkel eddig megállapodásuk volt, és ide
járnak a gyerekeik. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság mindkét határozati javaslatot 5
igen szavazattal elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
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Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság 13 igen szavazattal támogatja mindkét határozati javaslatot.
Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az I.
határozati javaslatot 8 igen szavazattal, a II. határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Dr. Csonka László képviselő: Három érdek van: a kistelepülések
önkormányzatának, Tapolca Város Önkormányzatának érdeke, a gyerek és a szülő
érdeke. Ez a határozati javaslat találkozik a kistelepülés önkormányzatának az
érdekével és a tapolcai Önkormányzat érdekével. A vidéki települések
önkormányzata sem örül annak, hogy Tapolcára jár a gyerek, mert amíg működő
iskolájuk van, addig a fejkvótát nem kapják meg. Lehet, hogy éppen ezen az egy
gyereken múlik, hogy osztályt tudnak-e indítani. Nem szerencsés dolog ennyi gyerek
sorsát ilyen eszközzel befolyásolni. Nem biztos, hogy a tapolcai iskoláknak is érdeke,
hogy csökkenjen a gyermeklétszám. Szerinte a vidéki önkormányzatok nem ijednek
meg ettől a fenyegetéstől.
Ács János polgármester: A létszámok valós dolgok. Ha a szülő nem akarja
megváltoztatni a gyerek tanulmányainak színhelyét, akkor nem is fogja. Arról van
szó, hogy a továbbiakban mennyire tudnak érvényt szerezni annak, hogy az
gyerekek milyen formában tudnak részt venni majd az oktatásban. A törvény
számukra ezt a biztonságot és garanciát megadja.
Szatmári Jánosné képviselő: Az oktatási törvény a szülőnek és a gyermeknek
szabad iskolaválasztást biztosít. Az önkormányzatnak tudomásul kell venni, hogy a
szülők melyik iskolát választják. Anyagi kötelessége van az önkormányzatnak azon
intézmény felé, ahol a gyerek tanul. Az oktatási törvény magasabb szinten van egy
önkormányzati rendeletnél.
Marton József alpolgármester: A politika nem érti meg, hogy két ellentétes folyamat
játszódik le. Olyan kistérségi létrehozásokat finanszíroz komoly összeggel, ahol a
feladatellátást nem biztosítják. A feladatellátás átkerül az adott területen valóságosan
központi szerepet játszó városhoz. Meg kell azt oldani, hogy a kistérségbe átkerülő
plusz pénzek átkerüljenek az adott feladatot ellátó iskolákhoz vagy
önkormányzatokhoz, így ez a probléma megoldódna. Ez a probléma már 8-9 évvel
ezelőtt felmerült, viszont a költségek nem voltak olyan magasak, hogy Tapolca
városa ne úgy döntsön, hogy ezeket a feladatokat továbbra is ellátja. Az állami
normatívák olyan mértékű csökkenése történt meg, amelyek kiadásokra késztetik az
adott feladatot ellátó önkormányzatot.
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Császár László képviselő: Elérkezett az az idő, amikor ezen túl kell lépni, hiszen a
plusz normatívákkal próbálták meg rábírni az önkormányzatokat, hogy a többcélú
kistérségekbe belépjenek. A települési önkormányzatokhoz képest 80%-os normatíva
emelkedést lehet a központi költségvetésben tapasztalni. 10 milliárd forintról 18
milliárd forintra emelkedett a kistérségek támogatása, az önkormányzatoknál pedig
csökkentek a normatívák. A kistérségnek nemcsak papíron kell felvállalni ezeket a
kötelezettségeket, hanem a valóságban is. A Megyei Önkormányzat is tárgyal a
kistérségek vezetőivel – többek között a Nevelési Tanácsadók ügyében -, ott is
hasonló a helyzet. Bízik abban, hogy a többi települési önkormányzat polgármesterei
is megértik ennek a problémának a súlyát.
Bakos György képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 16 fővel folytatja tovább
munkáját.
Szencz Lajosné Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás elnöke: A Szász
Márton Általános Iskolában különleges nevelésű gyerekek vannak, és azok a
települések, akik nem tudják ellátni ezeket a feladatokat, de a gyerekeket ide hozzák
be, azoktól lehet kérni pénzt megállapodás keretében. Mindenhol szabad
iskolaválasztás van. A kisebb településeknek is szűkösek a normatívái. Az
önkormányzat nem tudja felvállalni a plusz kiadást, hiszen saját iskolát is működtet.
A többcélú társulások közül is csak azok kapnak normatívát, akik teljesítik a
feladatot. Az iskolák közül oktatásra csak a révfülöpi, a badacsonytomaji és a
zalahalápi iskola kapott plusz normatívát, mert ebben a három iskolában volt meg a
75%-os kihasználtság. Ahol ez nem volt meg – Monostorapáti, Kővágóörs,
Lesencetomaj, Badacsonyörs, Szigliget – ott nem kaptak emelt normatívát. Ennek
kapcsán átszervezésre került sor. Tapolcával is le kellene ülni azzal kapcsolatban,
hogy mik azok a lehetőségek, amikhez a többcélú társulás plusz forrásokat ad, hogy
azt le tudják hívni.
Bakos György képviselő az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 17 fővel folytatja
tovább munkáját.
Ács János polgármester: A legnagyobb probléma az, hogy a kistérségi törvény az
ilyen nagyságú településeket, mint Tapolca, nem kezeli.
Lévai József képviselő: Az oktatási törvényben még mindig létezik a beiskolázási
körzet, mint fogalom. Egy iskolába kötelező felvenni egy gyereket akkor, ha a
beiskolázási körzeten kívül szabad kapacitása van.
Dr. Imre László jegyző: Az előterjesztés részletesen taglalja, hogy a különböző jogok
egymás mellett állnak. Meghatározott feltételek teljesülése esetén gyakorolhatja a
szülő a szabad iskolaválasztás jogát. A másik oldalon nemcsak joga, hanem
kötelezettsége minden egyes önkormányzatnak – ahol több az adott közigazgatási
területén több oktatási intézményt tart fenn -, hogy a szolgáltatási körzetét meg kell
határozni. Ennek eleget tett Tapolca Város Önkormányzata. Minden egyes tapolcai
intézményüknek megvan az a körzete, ahonnan köteles az oda beiratkozni
szándékozó gyermekeket felvenni. Ennek is megvannak az intézményeknél a
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szabályai. A közoktatási törvény azt is kimondja, hogy azon a településen, ahol a
gyermeknek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye van, ott köteles ezen
szabályok szerint eljárni. Nincs annak akadálya, hogy a másik önkormányzat
fenntartásában lévő intézmény felveszi a másik önkormányzat igazgatási területén
élő szülő gyermekét is. Itt érvényesül a szabad oktatási intézmény választása, de több
feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy ez így legyen.
Ács János polgármester: Az önkormányzat feladata most az, hogy ezt a
feltételrendszert az intézményvezetőkkel tudassák, hogy tisztában legyenek azzal,
hogy milyen eljárás után vehetik fel azokat a nem tapolcai tanulókat, akiket
természetesen megállapodással fel kell venni.
Lévai József képviselő: Elmondja, hogy Tapolca is kistérség. Nekik is aktív szerepet
kell abban vállalni, hogy ez a feladat megoldódjon. Ezt kistérségi kereten belül tudják
megoldani. Ki kellene alakítani azokat az iskolaközpontokat, ahol biztosítható egy
adott körzetből olyan létszámú osztályok fenntartása, melyhez az elnök Asszony
által meghatározott normatívát le tudják hívni a plusz normatívákat, amik
rendelkezésre állnak. Úgy gondolja, a gyerekek döntő hányadának a kérdését meg
lehet oldani. Az esetleg fennmaradottaknak az eseti megállapodások nyújtanak erre
lehetőséget.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
14/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
utasítja a fenntartásában működő óvodai nevelést,
alapfokú oktatást, sajátos nevelési igényű tanulók
oktatását biztosító intézményei intézményvezetőit, hogy a
beiratkozási időpontban felvenni, a későbbiek folyamán
átvenni vidéki gyermeket, tanulót csak abban az esetben
lehet, ha a lakhely szerinti illetékes önkormányzat, illetve
a bejáró gyermek, tanuló szülője (gondviselője) vállalja az
óvodai nevelés és az alapfokú oktatás egész időtartama
alatt a normatíván felüli többlet költségek megfizetését
Tapolca Város Önkormányzatának és erről az illetékes
önkormányzat, szülő egyénre szabottan nyilatkozik.
Az oktatási rendszerben már bent lévő bejáró gyermeket
az oktatási intézményből elküldeni nem lehet. A
fenntartói utasítást csak felmenő rendszerben lehet
alkalmazni.

29
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
többlet költségekhez történő hozzájárulásról a bejáró
gyermekek lakhelye szerinti illetékes települések
önkormányzataival, valamint Tapolca és Környéke
Kistérség
Többcélú
Társulásával
tárgyalásokat
kezdeményezzen, és ezek eredményeként létrejött
megállapodásokat kösse meg.
A felvételt biztosító intézmény, pedig vállalja a
Közoktatási törvényben meghatározott maximális csoport
és osztály létszám, valamint az OKÉV által engedélyezett
csoport és osztály létszám közötti gyermekek oktatását,
nevelését.
Határidő:
Felelős:

2007. április
polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
15/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a 2001ben megkötött bejáró tanulókról szóló megállapodások
alapján vizsgálja felül a be nem fizetett hozzájárulások
behajtásának lehetőségét.
Határidő:
Felelős:
9)

2007. április
polgármester

Feladatátadás a Veszprém Megyei Önkormányzat részére
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Felmérést végeztek a Szász Márton Általános Iskolában.
Jelen pillanatban az intézményben enyhe értelmi fogyatékos általános iskolai,
középsúlyos autista, 9-10 évfolyamos normál, 9-10 évfolyamos speciális tagozatok
vannak. A tanulói létszám jelen pillanatban 154 fő, ebből a bejáró gyerekek száma 72
fő. Az iskola 1998-2002. között olyan pályázati lehetőségeket tudott elérni, és olyan
pályázatokban részesült, hogy az önkormányzatnak szinte alig kellett hozzátennie
valamit a működéséhez. Időközben nagy változások történtek az oktatási
törvényben. Jelen pillanatban Tapolca városának az egy főre jutó többletköltsége a
gyerekek után 415.265.- Ft, amely egy évben összesen 63.950.810.- Ft-ot jelent a
városnak. Tapolca város ezt az intézményt tovább egymaga fenntartani nem tudja.
Az intézmény valamennyi tanulója olyan papírral rendelkezik, amiben le van írva,
hogy az itt tanuló gyerekek más nevelési intézménybe járó gyerekekkel együtt nem
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oktathatók. A megyei feladatot Tapolca Város Önkormányzata ilyen feltételek között
átvállalni nem tudja. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság is a feladatátadást egyhangúlag támogatja.
Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 8 igen
szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Ács János polgármester: További feladatuk az lesz – mint megyei képviselők -, hogy
mindent megtegyenek azért, hogy ez az intézmény fennmaradhasson. Elképzelhető,
hogy a közelben lévő nagyobb települések, ahol kevesebb gyereklétszámmal
dolgoznak, azoknak az integrálásával megoldható lesz az, hogy egy nagyobb
létszámú intézmény fejlődhessen ki, ami a megye feladata lesz. Képviselő társait
kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Lévai József képviselő: Az előző napirend és a most tárgyalt kapcsolódik
egymáshoz, hiszen mindkettőben arról van szó, hogy közös feladatellátás
finanszírozását próbálják megoldani. Örül annak az alternatív javaslatnak, mely
szerint a Megyei Önkormányzattal közösen történő feladatellátásra próbál
visszautalni, hiszen az előző testületi ülésen ez volt a javaslatuk a középfokú oktatási
intézmények esetében. Úgy gondolja, hogy a Szász Márton ÁMK esetében ez egy
vállalható, és a környező településeknek példát mutató finanszírozási forma lehet.
Javasolja, a határozati javaslat ilyen formában történő megfogalmazását.
Ács János polgármester: Mint előterjesztő, a módosító javaslattal nem ért egyet,
ugyanis ez fenntartási társulásban nem működhet. Az intézmény megyei feladatot
lát el.
Marton József alpolgármester: Mindkét előterjesztésben előkerült az, hogy kié a
gyerek: a városé, a kistérségé vagy a megyéé. Úgy gondolja, a magyar nemzeté, a
magyar államé, aki generálja ezt a problémát. Az állam a normatívákat az elmúlt
évhez képest 50%-kal csökkentette. Az államnak a bevételeiből, az adóiból kellene
finanszírozni az oktatást, és akkor ezek a problémák megoldódnának. Reméli,
lesznek olyanok, akik ezt a kérdést magasabb szinten fel tudják majd tenni.
Lévai József képviselő: Az önkormányzatok által beszedett adóbevételek is az
államháztartás részét képezik. Államháztartási rendszeren belül meg van oldva az
oktatás finanszírozása.
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Marton József alpolgármester: Ez azt jelentheti, hogy a magyar gyermekek nem
azonos szintű képzésben fognak részt venni. Attól függ a képzésük, hogy hova
születtek.
Császár László képviselő: Egy megbeszélésen vett részt, ahol Lampert Mónika
Önkormányzati Miniszter Asszony elmondta a térségekkel kapcsolatban, hogy a
megyét kimondottan hátrányos helyzetbe kívánják hozni. Több száz ember előtt a
Miniszter Asszony kijelentette, hogy minden törvényes eszközt megtesz annak
érdekében, hogy a megyéket ellehetetlenítse. A Veszprém Megyei Önkormányzat 1
milliárd forinttal kapott kevesebbet a tavalyi évhez képest. Ennek fő oka, hogy a
normatívákat drasztikus módon csökkentették. A középfokú oktatás nagy része a
megyei jogú városok kezében van. Az önkormányzati költségvetés közel 50%-át teszi
ki.
Lévai József képviselő: Az államháztartás rendjéről szólt, illetve az
önkormányzatiság az általa képviselt felfogását jelenítette meg, nem pedig
pártpolitikát.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a módosító indítványt.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
11 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
16/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete azon
módosító indítványt, mely szerint a Szász Márton
Általános Művelődési Központ, mint többcélú intézmény
keretében
működő
közoktatási
feladatokat
az
önkormányzat közös intézményfenntartói társulás
keretében lássa el a Veszprém Megyei Önkormányzattal,
nem támogatja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
17/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi
LXV. tv. 115. § (5) bekezdésében, valamint a közoktatásról
szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 88. § (9)
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bekezdésében foglaltak alapján értesíti Veszprém Megye
Önkormányzatát, hogy a fenntartásában működő
Szász Márton Általános Művelődési Központ
által biztosított kötelező megyei feladatok ellátását a 20062010. önkormányzati ciklusban nem vállalja.
Fentiek alapján, eddig helyi önkormányzati fenntartásban
működtetett
Szász Márton Általános Művelődési Központ, mint
többcélú intézmény keretében működő közoktatási
feladatok - többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható
sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskolája,
speciális szakiskola és szakiskola, - feladat ellátását–eltérő
megállapodás hiányában - 2007. július 1-től megyei
fenntartásba kívánja átadni.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
feladatok ellátásához szükséges vagyon használatba
adására
vonatkozó
megállapodás
megkötéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2007. július 1.
Felelős: polgármester
Ács János polgármester 10.45 órakor 15 perces szünetet rendel el.

SZÜNET
A szünet után a Képviselő-testület változatlan létszám mellett folytatja nyilvános
ülését.
10) Tapolca
város
településszerkezeti
tervének
módosítása
településfejlesztési koncepció irányelveinek meghatározása
Előterjesztő: Ács János polgármester

–

a

Ács János polgármester: A napirenddel a Képviselő-testült több alkalommal is
foglalkozott. Tapolca város tulajdonába kerültek a volt honvédségi ingatlanok
Tapolca város közigazgatási területéről, illetve más egyéb külterülettel kapcsolatos
szerkezeti terveknek az elindítására is szükség lenne. Ezzel kapcsolatban elmondja,
hogy Főépítész Úr már részben a helyi irodával közösen egyeztető megbeszéléseket
folytat a Balatoni Főépítészi Irodával, a Nemzeti Parkkal valamint a
Környezetvédelmi Főfelügyelőséggel a honvédségi ingatlanok hasznosításának
lehetőségeiről. Olyan rendezési és koncepciós tervet kell elfogadniuk, amelyben a
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település ki tudja használni azokat a lehetőségeket, amit ez a terület jelenthet
számára. Az átadás-átvétel gyorsabban lebonyolódott, mint a tárgyalások. Az
előterjesztés felhatalmazást adott a polgármesternek és az önkormányzatnak, hogy
ezeket a rendezési terveket előkészítés alá vonja. Kérdezi Főépítész Urat, hogy kíváne kiegészítést tenni a napirendi ponttal kapcsolatosan.
Papp Zoltán Tamás városi főépítész: Jelentős területek kerülnek az
önkormányzathoz, így fogadóképesnek is kell lenniük, hogy ez hasznosítható legyen.
A Balaton törvény tévesen V3-as természetvédelmi övezethez tartozónak jeleníti meg
az északi laktanya jelentős részét. Ezt egy rendezési tervi folyamatban egy eltérési
dokumentációval lehet majd korrigálni. A rendezési terv elfogadására várhatóan ez
év IV. negyedévében kerül sor.
Ács János polgármester: A honvédségi területen kívül a város részbeni külterületén,
illetve a belső forgalmi rendjével és szabályozásával kapcsolatos rendezési
elképzeléseket is szeretné végrehajtatni. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság azon módosító indítványát, mely
szerint ipari tevékenység kialakítása is szerepeljen a célok között, 1 igen szavazattal
és 4 tartózkodás mellett elfogadásra nem javasolja a Képviselő-testületnek. Az eredeti
határozati javaslatot 4 igen szavazattal, 1 tartózkodása mellett elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság azon
kiegészítéssel, mely szerint Tapolca város Településfejlesztési Koncepciója
módosításához, átdolgozásához szükséges irányelveket – a honvédségi ingatlan
területének mielőbbi előnyösebb hasznosítása érdekében Tapolca és Lesencetomaj
között településhatár esetleges módosításának lehetőségét vizsgálja meg, 8 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: A módosító indítvánnyal egyetért. Érdemben közigazgatási
határ módosítására nem kerülhet sor, ameddig Lesencetomaj a rá eső teljes
honvédségi ingatlant tulajdonba nem kapja. A közigazgatási határ módosításának
mindenkori alapfeltétele a tulajdonjog bejegyzett része. Jelen pillanatban
Lesencetomaj és a honvédség között folynak megbeszélések, de a Kormányhatározat
erre már megvan. Ennek értelmében a kincstári vagyonkezelőnek adta át a
honvédségi vagyonkezelő a kormánydöntés után ezeket az ingatlanokat. Remélik,
hogy a kincstári vagyonkezelő minél gyorsabban meg fogja hozni döntését. Amikor
bejegyzésre kerülnek ezek az ingatlanok, újra a Képviselő-testület elé kell terjeszteni,
vagy Lesencetomajjal közösen tartani egy testületi ülést. Képviselő társait kérdezi,
hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Szatmári Jánosné képviselő: Kérdezi, hogy a laktanyát érintő szabályozáson mit
értenek? Hol lesz az a zöld zár a laktanya területénél? Éppen elég, hogy a Rockwool
és a környező cégek szennyezik a levegőt, nehogy ilyen ipari tevékenység kerüljön
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oda. Az újságban olvasott egy cikket, hogy oda különböző befektetések nem
lennének megfelelőek, mert ott van a Rockwool levegőszennyezése. Nem tudja, hogy
mernek emberek nyilatkozni a Naplóban különböző cikkekben, ezzel is a város
renoméját rontják. Melyek a zártkerti mezőgazdasági hasznosítású területek?
Ács János polgármester: A laktanya területének hasznosításáról esne szó. Nem
véletlen, hogy nem beszéltek, és nem hangsúlyozták az ipari területeket. Egy
kereskedelmi-szolgáltatási lehetőséget képzeltek el, amely környezetbarát, nem jár
levegő- és zajszennyezéssel. Ezeknek a területeknek a szélein elképzelhetőek. A
Képviselő-testület által meghatározott irányelvek szerint próbálták összeállítani a
területrendezéssel kapcsolatos elképzeléseket, hiszen ez megfelel annak, amit már
előzetesen elképzeltek: sport, szabadidő. Az előzetes megbeszéléseken megpróbáltak
arra is ügyelni, hogy pontosan a lakótelephez közel eső rész megpróbáljon
humánpolitikai szolgáltató lehetőségként megmaradni. Ennek a két dolognak az
ismeretében történik meg az ún. zöldsáv kialakítása, ami zöldövezet kialakítását
jelenti. Nagyobb problémát a vasútban látja, de a mai körülmények között ez is
megoldható. A zártkerti területek rendezése nem elsősorban ezen a területen fekszik,
hanem a Szentgyörgy-hegy, Hajagos-hegy, illetve a Tapolca-Diszeli területek egy
részét érinti.
Presits Ferenc képviselő: Főépítész Úr említette, hogy az átminősítéshez környezeti
hatástanulmányt kell készíteni. Kérdezi, hogy a 3. osztályba minősítés nem a
területszennyezés végett van? A talajszennyezés mentesítése kit terhel?
Ács János polgármester: Amikor a honvédség átvette az ingatlanokat a kincstári
vagyonügynökségtől, akkor megtekintett és meglévő állapot szerinti területeket. Az
akkori kezelő, a magyar államot képviselő Magyar Honvédség nyilatkozatot tett,
hogy ezen a területen nem folytatott olyan káros tevékenységet, amely jelentős
környezetszennyező hatással járt volna. Ez csak akkor derül ki, mikor ezek a
hatástanulmányok elkészülnek. Ennek a költsége vagy az önkormányzatot vagy az
önkormányzat által vélt befektetőnek az anyagi járulását jelenti majd. A V3-as
besorolás nem rajtuk múlott. Ez akkor derült ki, amikor elkezdték a tárgyalásokat a
főépítészettel, hiszen abban az időben megjelent Balaton törvény ezeket a területeket
más helyre sorolta.
Papp Zoltán Tamás városi főépítész: Amikor a rendezési tervet bevitték a területi
zsűribe, akkor észrevételezték azt, hogy a Balaton törvény kicsit túllépett a határain,
és a két állami területet V3-as illetve M1-es területnek minősített. Ezek közül egyik
sem jó.
Bozsoki Lajos képviselő: Az átadott laktanyák óriási lehetőséget jelentenek Tapolca
városnak. Nem szabad azt figyelmen kívül hagyni, hogy minél több munkahelyet
kell teremteni. Ma már vannak környezetbarát iparágak is, akik nagyon sok
embernek tudnának munkát adni. Módosító javaslattal élne, mely szerint a Dobó
laktanya területére a gazdaság szó kerüljön bele, és foglalja magába a környezetbarát
ipart is.
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Papp Zoltán Tamás városi főépítész: Az északi laktanyában szerepel a gazdaságikereskedelmi-szolgáltatás, ami olyan tevékenységet is magába foglal, amely nem
kifejezetten ipari megnevezésű, hanem környezetbarát, illetve környezeti
hatástanulmányt nem igényel.
Bozsoki Lajos képviselő: A volt Kinizsi laktanyánál gazdasági-kereskedelmiszolgáltatás ott szerepel. A Dobó laktanya felé eső résznél humán szó szerepel, ott
hiányzik a gazdasági szó.
Ács János polgármester: Gyakorlatilag egy kerítés választja el a volt honvédségi
területeket és a lakótelepet.
Papp Zoltán Tamás városi főépítész: A harmadik oldalon szerepel, hogy a laktanya
egyrészt turisztikai park kialakítását, másrészt Gksz. A logisztikai park megnevezett
funkció volt, melynek nincsen területrendezési kategóriája.
Dr. Imre László jegyző: A Gksz. a határozati javaslatban is szerepel a zárójeles
részben.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

18/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
előterjesztés és az elhangzott észrevételek, javaslatok
alapján elfogadja Tapolca város Településfejlesztési
Koncepciója módosításához, átdolgozásához szükséges
irányelveket, amelyek alapján a város Településrendezési
Tervének módosítását végre kell hajtani, azzal a
bizottsági módosítással, mely szerint a honvédségi
ingatlan területének mielőbbi előnyösebb hasznosítása
érdekében
Tapolca
és
Lesencetomaj
között
településhatár esetleges módosításának lehetőségét
vizsgálja meg. Az irányelvek az alábbiak:
-

Ki kell terjeszteni a Településrendezés alá vont
területet a volt honvédségi laktanyák területével
(Dobó és Kinizsi laktanyák). Vizsgálni kell a
belterületbe vonás lehetőségeit részben, illetve
teljességgel.
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A volt Dobó laktanyánál egyrészt logisztikai park
kialakítását (Gksz.), illetve a Dobó lakótelep felé eső
részen humán hasznosítás fogadását célszerű
vizsgálni.
A volt Kinizsi laktanyánál a gazdaság-kereskedelemszolgáltatás telepítését és ún. különleges területfelhasználást lehet figyelembe venni (szállodák,
gyógyfürdők, orvosi központ, szabadidő park stb.).
A szabályozásoknál úgy kell eljárni, hogy azok
lehetőség szerint ne szigorítsák tovább a Balaton
törvényben
megengedett
szabályozásokat,
lehetőségeket.
Vizsgálni kell a volt zárkerti, mezőgazdasági kertes
hasznosítású területek lehatárolásainak pontosítását.
Figyelembe kell venni az időközben beérkezett
lakossági,
vállalkozói
szándéknyilatkozatok
fejlesztési elképzeléseinek befogadási lehetőségeit,
így többek között

Mezőgazdasági telephely,

Az ún. tüskésmajor, kommunális vagy
gazdasági-kereskedelemi hasznosítását,

A Bakonyerdő Zrt. kérését a bemutató
telephelye területének bővítésére,
Pontosítani szükséges a meglévő és megtervezett
közművek nyomvonalának és védősávjainak közterületi
biztosítását (a külterületen is).
El kell végezni a tervezett terület-felhasználási
kategóriák
kisebb
pontosítását,
lehatárolásának
változtatását.
Vizsgálni kell a déli tehermentesítő, feltáró út és a
Tapolca-patak találkozásánál az ún. déli fogadó
városkapu kialakításának lehetőségét.
Vegye figyelembe a módosítás a megtörtént
közművesítés és útfelújítás utáni helyzetben a városi
közlekedés komplex felülvizsgálatának eredményeit.
Célszerű vizsgálni a Strand út Észak-nyugati
oldalán fekvő terület hasznosításának lehetőségét.
A
volt
honvédségi
szennyvízátemelők
önkormányzati
területét
célszerű
gazdasági
hasznosítással szerepeltetni (Gksz.)
A nagy távlatban tervezett, Balaton törvényben
rögzített déli elkerülő út nyomvonalát a honvédségi
illetékesség megszűnése után a központilag javasolt
nyomvonalon kell szerepeltetni.
A kerékpár út Tapolca Diszelig történő nyomvonal
módosítását tervezni kell.
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A városközpont forgalomcsillapítás, gyalogos
elsőbbségű
kialakításának
biztosítására
célszerű
felülvizsgálni a meglévő áru feltöltési, feltárási
lehetőségeket.
Vizsgálni kell a Tapolca-patak által megosztott
területeken a kelet-nyugati irányú átközlekedés
javításának, bővítésének lehetőségeit.
A városi kórház telephelyén a gyógyászati
tevékenység mellett esetlegesen telepíthető wellnes
funkció szabályozása szintén vizsgálatot igényelnek.
A városközponti köztéri szobor és az autóbusz
forgalmi iroda rendezési terv végrehajtását szolgáló
áttelepítése szabályzást igényel.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Polgármester

11) Aljegyzői pályázat kiírása
Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző
Dr. Imre László jegyző: Az önkormányzati törvény értelmében Tapolca Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában aljegyző kinevezése kötelező. 2001.
szeptember 11. napjától kezdve az aljegyzői tisztség betöltetlen. Többször is kiírt
Tapolca Város Önkormányzata pályázatot, amelyek eredménytelenül zárultak. Mivel
törvényi kötelezettsége van a Képviselő-testületnek, hogy a pályázatot kiírja,
ismételten erre sort kell keríteni. A jogszabályban meghatározott feltételek
meghatározásával javasolja a pályázat kiírását. Annyit tettek be pluszban, hogy a
tisztség betöltésénél előnyt jelent a közgazdasági végzettség illetve a nyelvismeret.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést támogatni szíveskedjenek.
Ács János polgármester: Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
aljegyzői pályázat kiírását.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
-

38
19/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

-

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot hirdet aljegyzői munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori
képesítés,
legalább 2 év közigazgatási gyakorlat
jogi vagy közigazgatási szakvizsga
büntetlen előélet, magyar állampolgárság.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
pályázati kérelmet
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
az iskolai végzettséget igazoló okleveleket,
bizonyítványokat vagy azok hiteles másolatait
önéletrajzot
az eddigi szakmai tevékenység bemutatását és a
munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket.
A pályázat elbírálásnál előnyt jelent a közgazdasági
felsőoktatásban szerzett végzettség, valamint idegen
nyelv ismerete.
Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint az
Egységes Közszolgálati Szabályzat alapján biztosítottak.
A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi
Közlönyben való megjelenéstől számított 15. nap.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. június 30.
A munkakör az elbírálást követően azonnal – illetőleg
megegyezés szerint – betölthető.
A jegyző a beérkezett pályázatok alapján tesz javaslatot a
Képviselő-testületnek. A pályázatokat Tapolca Város
Jegyzője címére (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) kell
benyújtani, további felvilágosítás is itt kérhető (telefon:
87/510-126).
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző

12) Intézményvezetői pályázat kiírása (Nevelési Tanácsadó)
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: A Társulási Tanács ülése megtörtént, a
Önkormányzattal egyeztettek. Közös határozat értelmében javasolja
Képviselő-testületének az intézményvezetői pályázat kiírását, amely a
kiírásához szükséges határidőt tesz szükségessé. Felkéri a bizottságok
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Megyei
a város
pályázat
elnökeit,
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Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja a
pályázat kiírását.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság is egyhangúlag támogatja a pályázat kiírását.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
20/2007.(II.13.) Kt.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete,
Tapolca Város Önkormányzata és a Veszprém Megyei
Önkormányzat közös fenntartásában működő Nevelési
Tanácsadó intézményvezetői feladatainak ellátására
pályázatot ír ki:
Nevelési Tanácsadó (8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3.)
Intézményvezető beosztás ellátására való megbízás 5 éves
időtartamú,
A megbízás kezdő napja: 2007. augusztus 1.
A megbízás megszűnésének időpontja: 2012. július 31.
Iskolai végzettség: Pszichológus vagy gyermekpszichiáter
szakképesítés,
Feltétel: büntetlen előélet, magyar állampolgárság és a
szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett
legalább 5 év szakmai gyakorlat
Illetmény: a közalkalmazotti besorolás szerint
Magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 230%-a
A benyújtás határideje: az Oktatási Közlönyben való
megjelenéstől számított 30. nap
A benyújtás formája, helye, címzettje: a pályázatot
írásban, Tapolca Város Polgármesteréhez kell benyújtani
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)
Az elbírálás határideje: 2007. június 30.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
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13) Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítési eljárás
kezdeményezése
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: Részben törvényi előírásnak és kötelezettségnek kell eleget
tenni, hogy ezek az intézmények megfelelő minősítési eljárás lefolytatásával
rendelkezzenek. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság is egyhangúlag támogatja az eljárás megindítását.
Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.
Ács János polgármester: Péni Béla igazgató Urat kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Péni Béla Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézet igazgatója: Már évekkel
ezelőtt kezdeményezték az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítését.
Akkoriban az állami fejkvótán felül kapott volna a minősített intézmény plusz
pénzeket. Januárban megjelent egy miniszteri rendelet, mely szerint aki 2007.
március 31-ig nem nyújtja be a minősítési kérelmét, az a 2007/2008-as tanévtől
kezdve csak 50%-os állami támogatást vehet igénybe. Ennek hiányában az intézmény
nem tudna működni.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
21/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete,
Tapolca Város Önkormányzata és a Veszprém Megyei
Önkormányzat közös fenntartásában működő Járdányi
Pál
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
vonatkozásában, kezdeményezze a minősítési eljárás
lefolytatását.
Határidő:
Felelős:

2007. március 30.
polgármester
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14) Fogadóiroda kialakításához önkormányzati állásfoglalás
Előterjesztő: Ács János polgármester
Parapatics Tamás Önkormányzati főtanácsadó: Elmondja, hogy ez egy lehetőség a
város számára, melyet célszerű fontolóra venni. Adófizető partnerük jelen esetben a
Szerencsejáték ZRt. Ha ez ténylegesen is megvalósul, akkor abból árbevétel
növekedés származhat.
Ács János polgármester: Felkéri Bognár Ferenc képviselőt, ismertesse a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság álláspontját.
Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangúlag
támogatja a határozati javaslatot.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
22/2007.(II.13.) Kt.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy lóversenyfogadás és bukmékeri
fogadás szervezésére a Pénzügyminiszter olyan tartalmú
pályázatot írjon ki, amelynek keretében Tapolca Város
Önkormányzatának közigazgatási területén fogadóiroda
kialakítására is lehetőség nyílna.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester, jegyző

15) Tapolca Város Testnevelési és Sport Koncepciója
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: Elmondja, hogy aktívabb segítséget vártak a
sporttevékenységet végző szervezetektől is. A koncepció 2006-2010-ig határozza meg
a város elképzeléseit. Ezt egyeztetés céljából meg kell küldeni a Veszprém Megyei
Sporthivatalnak is. Felkéri Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
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Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság 13 igen szavazattal a koncepciót elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Lévai József képviselő: A sportkoncepció II. fejezetének 6. §-a szabadidős sporttal
foglalkozik, tartalmaz helyzetelemzést, illetve bizonyos fejlesztési irányokat és
feladatokat szab meg. Úgy gondolja, az anyag jól érzékelteti azt, hogy ez a fajta
sporttevékenység igen fontos szerepet kell, hogy betöltsön a lakosainak életén belül,
hiszen az egészséges életmód egyre inkább központi kérdéssé kell, hogy váljék. Azt
is tartalmazza, hogy ebben a tekintetben egyfajta elkötelezettséget kell, hogy
tartalmazzon a város részéről. A tevékenységeket lehetőség szerint az önkormányzat
támogatja, bár anyagi forrásokat nem tudnak hozzárendelni. Azt a támogatást, amely
esetleges fejlesztési források megjelenítésekor jelentkezhet, azt be tudják vállalni. Egy
évvel ezelőtti Napló című újságban jelent meg az a kezdeményezés, amely a „Mozogj
magadnak” mozgalom beindítását körvonalazta. Referens Asszonyt kérdezi, hogy
találkozott-e ezzel az anyaggal, és esetleg nem lehetne-e a tárgya a
sportkoncepciónak, illetve hogy ez az elv beépítésre kerüljön?
Tóth Mária Oktatási referens: Nem találkozott sajnos ezzel az anyaggal, de ha
Képviselő Úr megmondaná, hogy hol találkozott vele, akkor úgy gondolja, hogy ezt
be lehet építeni.
Lévai József képviselő: Ifj. Pontyos István fémjelezte ezt a programot. Szabad
parkokban végzendő kötetlen mozgáskultúrákat jelentene a program.
Ács János polgármester: Pontyos Úr vele is tárgyalt erről az elképzeléséről. Neki
elmondta, hogy ebben a hónapban le fogja tenni a javaslatát. Amennyiben
megismerik majd a javaslatot, utólag be lehet építeni a koncepcióba.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
23/2007.(II.13.) Kt.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Tapolca Város Testnevelési és Sportkoncepcióját 20062010. évekre elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Tapolca Város
Testnevelési és Sportkoncepcióját 2006-2010. a város
közoktatási intézményei, sportegyesületei és a Veszprém

43
Megyei
Önkormányzati
Hivatal
Oktatási
Közművelődési Irodája részére küldje meg.
Határidő:
Felelős:

és

2007. március 1.
polgármester

16) Tájékoztató a Tapolcai Városszépítő Egyesület tevékenységéről
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: A Városszépítő Egyesület továbbra is foglalkozik az
előrelépéssel, a város szűkebb részének parkosításával illetve virágosításával. Több
civil szervezettel is tartanak fenn kapcsolatot, akik szintén ilyen céllal
mozgósíthatóak. Az országos szervezet munkájában is aktívan részt vesznek. Úgy
gondolja, hogy ezt a munkát továbbra is nagy odaadással kell végezni. A város és az
Egyesület vezetés között jónak tarja a kapcsolatot. Reméli, ez a jövőben is így lesz.
Kérdezi elnök Urat, hogy az írásos előterjesztést kívánja-e kiegészíteni.
Zsiray Ferenc Városszépítő Egyesület elnöke: Továbbra is szeretné kérni a
Képviselő-testület támogatását. Elmondja, hogy a várossá válás évfordulója jövő
hónap 30. napján kerül sor. Ennek a rendezvénynek lehetne egy olyan nevet adni,
hogy a „Város napja”. 2008-ban a Városszépítő Egyesület 25 éves lesz. Szeretnék, ha
ez olyan méretű városi rendezvény lenne, amelyre a térség is felfigyelne. A
lehetőségek adottak, hiszen a város rendelkezik olyan lehetőséggel, ami
megérdemelné, hogy az ország nyilvánossága előtt széles körben ismertessék. A
lakosság érdeklődés egyre nagyobb az Egyesületük iránt. 155 bejegyzett tagjuk van.
Kéri a város lakosságát, hogy adójuk 1%-ával támogassák az Egyesületet.
Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a tájékoztatót egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a tájékoztatót
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
egyhangúlag a Városszépítő Egyesület tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.

VEGYES ÜGYEK
1)

Névhasználat engedélyezése
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Bolla Albertné, a Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesületének
elnöke kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az Egyesület a Tapolca nevet
használhassa. Az alapító okiratnak a kiadásához és engedélyezéséhez a
Cégbíróságon szükséges a Képviselő-testület azon határozata, mely szerint a Tapolca
nevet használhassa. Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
24/2007.(II.13.) Kt.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesületet
Székhelye: 8300 Tapolca, Bartók B. u. 31.
Elnök: Bolla Albertné
arra, hogy megnevezését a kérelmében meghatározott
módon a Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesületet
elnevezést használja és Tapolca város nevét feltüntesse,
mindaddig, amíg a kérelem alapját képező
körülményekben változás nem áll be.
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A jogosult haladéktalanul köteles a körülményekben
beállott
változásokat
Tapolca
Város
Önkormányzatának jelezni.
Határidő: Folyamatos
Felelős:
Polgármester
2)

Tiltakozás a posták megszűntetése ellen, együttműködési készség kifejezése
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Múlt héten pénteken megkereste a Posta részéről a pécsi
Postaigazgatóság képviseletében Zsuppán Géza, aki elmondta, hogy a bezárandó
posták között két tapolcai kishivatal is szerepel. Az egyik a Dobó téri, a másik a
diszeli posta. A tájékoztatást későn kapták meg. A határozatot a posta február 19-én
kifüggeszti, és 28-án az említett postákat bezárják. Tájékoztatták őket, hogy ezeknek
a postáknak csekély a forgalma. A Billege utcában a posta fizetett bérleti díjat,
Diszelben nem fizetett. Nem értenek egyet azzal, hogy a 20 ezer fő alatti
településeken a Magyar Posta terv szerint egy hivatalt kíván működtetni. A belvárosi
postahivatal a város szégyene, ahogy kinéz. Kérte a két postahivatal vezetőjét, hogy
kezdjenek aláírás gyűjtésbe, amik már folyamatban vannak. A határozati javaslat a
posta bezárása ellen szól, illetve további együttműködést kezdeményeznek a
postával a kishivatalok megmentése érdekében. A holnapi napon a határozatot és az
aláírásokat a Magyar Postának el fogják juttatni. A Posta semmilyen bíztató jelet nem
adott arra vonatkozóan, hogy ezt a két hivatalt nem fogják bezárni. Tudomása szerint
a diszeli postán dolgozókat tovább tudják foglalkoztatni, illetve a Dobó telepi
postának is ígértek további munkalehetőséget.
Sólyom Károly alpolgármester: A posta képviselője jelezte, hogy törvényi
kötelezettségüknél fogva ezeket a lépéseket megteszik. Egy közigazgatási területen
belül vizsgálják a rentábilis és a kevésbé rentábilis hivatalok működését. A posta
képviselőjének semmilyen felhatalmazása nem volt a kompromisszum megkötésére.
Úgy gondolja, a Posta részéről ez már egy eldöntött dolog.
Szatmári Jánosné képviselő: Maximálisan tiltakozik a posta bezárása ellen, hiszen
egy ilyen településszerkezetnél, ahol 3-5 km-es távolságok vannak a központból, nem
lehet ezt így megoldani. A Billege utcai postának van forgalma. A postaköltségek
nagyon magasak. Az ott élőknek így busszal – 300.- Ft-os jegyár mellett – kell
beutaznia a városba azért, hogy egy levelet feladhasson. Mindannyian tiltakoznak,
hogy a Dobó lakótelepen a postát bezárják. 1960 óta működik ott a posta, azóta ott
festés és meszelés nem történt. Kéri képviselő társait, támogassák a határozati
javaslatot.
Bakos György képviselő: Csatlakozik képviselő társához. Felháborítónak tartja azt,
hogy egy olyan városrészt zárnak ki postai körből, amelyik igazából a
városcentrumtól 5,5 km-re helyezkedik el. Információi szerint a diszeli posta
dolgozói a tegnapi nap megkapták a felmondásukat. A városrész kapni fog egy
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segédmotoros kerékpárt, amivel Tapolcára kiviszi a postát, és ott széthordják. Még
annak a lehetőségét sem adják meg, hogy helyben pénzt lehessen feladni.
Ács János polgármester: A Posta képviselője nem volt arra felhatalmazva, hogy más
nyilatkozat tegyen.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
25/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Tapolca 3. , Tapolca, Billege u. 1. szám alatti, valamint a
Tapolca 4. - Diszel, Tapolca-Diszel, Szabó Ervin u. 6. szám
alatti postahivatalok megszűntetését méltánytalannak
tartja.
A településrészen lakók megszűntetés elleni tiltakozását
támogatja, kéri a Magyar Posta Zrt. Nyugatmagyarországi
Területi
Igazgatóságát döntésének
megváltoztatására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester, Jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
26/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
kifejezi a Magyar Posta Zrt. Nyugat-magyarországi
Területi Igazgatósága felé együttműködési készségét a
Tapolca 3. Tapolca, Billege u. 1. szám alatti, valamint a
Tapolca 4. – Diszel, Tapolca-Diszel, Szabó Ervin u. 6.
szám
alatti
postahivatalok
közös
működtetése,
fenntartása irányába Tapolca város fejlődése, a
településrészek lakói érdekében.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester
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3)

Tapolca város területén áthaladó helyközi járatok közlekedése
Előterjesztő: Ács János polgármester

Benczik Zsolt Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda mb. vezetője: Az előző ülésen
a Képviselő-testület döntött arról, hogy a helyi járati közszolgáltatást nem a régi
struktúra szerint, hanem egy ún. körjáratban működteti. Megkeresték a Somló Volán
vezérigazgatóságát azzal, hogy a helyi járati közlekedés magával hozza azt is, hogy a
városközpont közlekedési terhelésének csökkentése érdekében a helyközi járatok
sem érinthetik a városközpontot a Juhász Gyula utcai körforgalomtól a Hősök teréig.
A Somló Volán vezérigazgatója elmondta, hogy ők is számítottak már erre a
megkeresésre. Javaslatuk szerint május 1-ig fel tudják azt vállalni, hogy a többi
volántársaság képviseletével és a Gazdasági Minisztériummal egyeztetve egy új
menetrendet dolgoznak ki, ami azt jelent, hogy a Veszprém, Zánka irányából érező
járatok a mostani helyi járat útvonalán meg tudják közelíteni az autóbusz
pályaudvart.
Ács János polgármester: Úgy gondolja, ennek lesz előnye és hátránya is.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
27/2007.(II.13.) Kt.
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
belváros közlekedési terhelésének érdekében indokoltnak
tarja, hogy a Tapolca városon áthaladó helyközi autóbusz
járatok 2007. május 1-t követően a Juhász Gyula utcától a
Hősök tere 15. irányába a Deák Ferenc utca, Fő tér és a
Kossuth Lajos utcán nem haladhatnak át. A helyközi
járatok részére a Juhász Gyula utca – Halápi út – Ady
Endre útvonalon keresztül közelíthető meg az autóbusz
állomás (Tapolca, Hősök tere 1.).
Felkéri a város polgármesterét, hogy hívja fel a
szolgáltatók
figyelmét
a
menetrendjüket
érintő
változtatások átvezetésére.
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4)

A Somló Volán Zrt. Állami tulajdonú részvénycsomagja önkormányzati
tulajdonba
adására
igénybejelentés,
csatlakozás
önkormányzati
kezdeményezéshez
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Esztergom Megyei Jogú Város Képviselő-testülete és
polgármester felhívással élt a volánközpontok illetve a Volán telephellyel rendelkező
városok felé, hogy az önkormányzatok nyújtsák be igényüket a Volán részvényekre.
Ezek az önkormányzatoknak térítésmentesen átadásra kerülhetnek. Az előterjesztést
a bizottságok nem tudták megtárgyalni, mert tegnap délután még egyeztettek.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
28/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy az állam tulajdonában lévő
vállalkozói vagyonértékesítésről szóló 1995. évi XXXIX.
tv. 69/A. § 7. bekezdése alapján a Somló Volán Zrt. (8400
Ajka, Hársfa u. 7.) jelenleg az Állami Privatizációs és
Vagyonkezelő Részvénytársaság kezelésében lévő
részvénycsomagja a munkavállalói részvényhányad
kivételével teljes egészében a Veszprém megyei települési
önkormányzatok
és
Veszprém
Megye
Önkormányzatának meghatározott arányok szerinti
tulajdonába kerüljön, térítés nélküli vagyonátadással.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester, jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
29/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
állam
tulajdonában
lévő
vállalkozói
vagyon
értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 69. § 7.
bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzati
feladatok ellátását hatékonyan szolgáló Somló Volán Zrt.
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(8400 Ajka, Hársfa u. 7.) 1.048.420.000 Ft, azaz
Egymilliárd-negyvennyolcmillió-négyszázhúszezer forint
összegű jegyzett tőkét megtestesítő részvénycsomagjára, a
munkavállalói részvénytulajdon kivételével, Veszprém
megye lakossága egészéhez viszonyított, településre
vonatkoztatott lélekszámaránynak megfelelően (ebbe
beleértve a Veszprém megyei jogú város lakosságát is)
kivételesen indokolt térítés nélküli önkormányzati
tulajdonba adására vonatkozó igényét bejelenteni.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester, jegyző
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
30/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
fontosnak és szükségesnek tartja, hogy amennyiben a
Somló Volán Zrt. (8400 Ajka, Hársfa u. 7.) térítés nélküli
tulajdonba adására a megállapodással érintett egyéb
önkormányzatok bármelyike a hivatkozott törvény
szerinti térítés nélküli vagyonátvételi igényét nem jelenti
be, vagy a rá eső részhányadot átvenni nem kívánja, úgy
Tapolca
város
Önkormányzata
a
fennmaradó
részvényhányad térítés nélküli átvételére kötelezettséget
vállal.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester, jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
31/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi
a Somló Volán Zrt. (8400 Ajka, Hársfa u. 7.) tulajdonjoga
átruházásával, a tevékenységi kör és a jelenlegi
foglalkoztatási
szint
fenntartására
vonatkozó
kötelezettségvállalás és az ezekkel összefüggő biztosíték
nyújtásával kapcsolatos szerződéskötő szándékát az
Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság
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felét A szükséges intézkedések megtételére, a szerződés
aláírására felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét.
Határidő: folyamatos
Felelős:
polgármester, jegyző
5)

Egészségügyi ellátórendszer átalakításával kapcsolatos Közép-Dunántúli
Regionális Egészségügyi Tanács határozata
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Az Egészségügyi Miniszter meghatározta az ágyszámokat,
és azoknak az elosztását továbbította a Regionális Egészségügyi Tanácsok felé. A
miniszteri javaslatban Tapolca Város Önkormányzata felé 109 aktív, 45
belgyógyászati, 49 sebészeti, 15 szülészet-nőgyógyászati, 101 krónikus, 71
rehabilitációs, 30 ápolási ágyszámmal szerepel. Ezek az ágyszámok több ágyat
jelentenek. A Regionális Tanácsba a képviseletüket úgy küldték el, hogy a város
szempontjából ez az ágyszám elfogadható. Dr. Flórián Csabát kérdezi, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Dr. Flórián Csaba Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kht.
főigazgatója: Nincs kiegészíteni valója.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
32/2007.(II.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács
1/2007. (I.18.) határozatát – mely az egészségügyi
ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII.
Törvény régiónkra vonatkozó miniszteri javaslatát
tárgyalásra alkalmatlannak tartja - nem fogadja el, és
egyben egyetért a miniszteri javaslattal.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
Képviselő-testület határozatát a RET-nek küldje meg.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Polgármester
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KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK:
Szatmári Jánosné képviselő: Tegnap készhez kaptak egy levelet az
önkormányzattól, amiben azt közölték, hogy bevezetik a garázsadót 700.- Ft-os m2
áron. Amikor a Képviselő-testületi rendelet megszületett, akkor arról volt szó, hogy
garázsadót nem vezetnek be. A garázsok különféle rendeltetésűek. Tegnap sokan
megkeresték. Emlékszik arra, hogy amikor 2005-ben a rendeletet elfogadták, akkor
nem volt arról szó, hogy bevezetik a garázsadót. Nagyon sok kifizetni valója van egy
gépkocsi tulajdonosnak.
Ács János polgármester: Nem garázsadó az elnevezése, hanem építményadó. A
rendeletüknek próbálnak érvényt szerezni, amit nem tettek éveken keresztül. A
rendelet úgy szól, hogy az egy helyrajzi számon álló ingatlanon lévő és garázs céljára
használt építmény után nem kell építményadót fizetni. A különálló építményekre
viszont kell fizetni.
Dr. Imre László jegyző: Felhívja a figyelmet, hogy nincs garázsadó, hanem
építményadó van. A rendelet hatálya alá eső építmények felderítése az elsőfokú
adóhatóság folyamatos feladata. Tavaly napirenden volt a külterületen emelt
ingatlanok kérdése, amelyeket felderített az adóhatóság. Nekik az a dolguk, hogy a
helyi adórendelet szerint kivessék az adókat. A Földhivatal által önálló helyrajzi
számon nyilvántartott garázsok a rendelet hatálya alá esnek. A rendelet szerinti
adófizetés nem felszólítás alapján működik, hanem önadózás van, mindenki köteles
a kihirdetett helyi rendeletek szerint eljárni. Mivel ez nem történt meg, az
adóhatóságnak kötelessége volt ezt az adót kivetni.
Szatmári Jánosné képviselő: Úgy gondolja, a törvény diszkriminatív. Ha valakinek
van egy kertes háza, ahová a garázs be van építve, azért a tulajdonos nem fog fizetni.
Ács János polgármester: A rendelet nem tehet abban különbséget, hogy a Dobó
lakótelepen nem, a Halápi úton viszont kivetik az építményadót. Úgy gondolja, a
hatóság eljárt és feladatát teljesítette.
Szatmári Jánosné képviselő: Sokallja a 700.- Ft-os m2 árat, hiszen 920.- Ft a
maximum.
Ács János polgármester: A rendelet 700.- forintos összegben állapítja meg a díjakat.
Ezt csak rendelet módosítással lehetne megváltoztatni.
Lévai József képviselő: Nem fogadja el Jegyző Úr magyarázatát. A külterületi
ingatlanok kapcsán utólagosan jöttek csak rá, hogy a borospincék is ide tartoznak.
Emlékszik arra is, hogy Képviselő-testületi ülésen foglalkoztak ezzel a dologgal. A
hivatalnak utasítást adtak a végrehajtás módjára. A Képviselő-testületnek alkalma
volt ezt a kérdést megvitatni. Ez egy új helyzet, hiszen eddig erről nem volt szó, a
rendelet nem most alkotódott meg. Nem tudja, hogy milyen lista alapján kerültek
kiküldésre ezek a felszólítások, főleg akkor, ha önkéntes adóbevalláson alapul az adó
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teljesítése. Az önálló helyrajzi számon lévő garázsok esetében került kivetésre? A
rendelet úgy fogalmaz, hogy az adókötelezettség az építés valamennyi helyiségére
kiterjed annak rendeltetése illetve hasznosításától függetlenül. Ha a garázsokat meg
kell adóztatni, akkor nemcsak az önálló helyrajzi számmal bíró garázsokra
vonatkozik, hanem az épületen belül, alatt és tetőszerkezetében elhelyezett
garázsokra is vonatkozik. Kéri, hogy tekintsék semmisnek a kiküldött leveleket, és
hozzák újra a Képviselő-testület elé ezt a kérdést.
Dr. Imre László jegyző: A jegyző, mint elsőfokú adóhatóság, saját hatáskörben jár el.
Ilyen jogkörben számára sem Képviselő Úr, sem a Képviselő-testület nem adhat
utasítást. A helyi rendeleteket bármilyen tárgyban is hozza meg a Képviselő-testület,
a gyakorlat során feltárhat olyan körülményeket, amelyek mindig mérlegelést
tesznek szükségessé. Amikor a külterületi ingatlanok vonatkozásában a jegyző a
rendelet erejénél fogva köteles volt kivetni az ingatlanokra az adót, akkor a
Képviselő-testület elé került a probléma, és úgy döntött, hogy mérsékeli ebben a
körben az adók mértékét. Úgy gondolja, hogy most újra van egy olyan probléma, ami
a Képviselő-testület elé került. A testületnek lehetősége van arra, hogy a rendeletet
módosítsa, de a jegyzőnek, amikor a kötelességét teszi, nincs mérlegelési joga, hogy
ezt megteszik-e vagy sem. Az első fokú adóhatóság eljárása során hivatalból joga van
adatokat beszerezni. A Földhivatalból beszerzett tulajdoni lapok alapján vetette ki
azt az adó, amit képviselő Asszony megkérdezett. Most szembesült az adóhatóság
azzal, hogy ezek az építmények léteznek, jelentős számot képviselnek, és azokra az
adót ki kell vetni. Erről tájékoztatta Polgármester Urat. Ha a Képviselő-testület úgy
ítéli meg, hogy a helyi adórendelethez hozzá kell nyúlni, abban az esetben a hivatal a
rendelet előkészítését elő tudja készíteni, és a Képviselő-testület elé tudja terjeszteni.
Ács János polgármester: Az adórendeleten ebben az évben változtatni nem lehet,
csak az összeg mértékét lehet csökkenteni.
Dr. Imre László jegyző: Súlyosabb helyzetbe nem hozhatja az adófizetőket. Abban
az esetben lehet módosítani, ha a következő adóévtől vezeti be, tehát a hatályba lépés
időpontjának később kell lennie.
Lévai József képviselő: El tudja azt képzelni, hogy a hivatal a helyi rendeletbe a
gyakorlat során feltár új elemeket, vagy esetleg bizonyos feltételek szabályozását
érdemes újragondolni, akkor hívja fel a Képviselő-testület figyelmét, hogy ezt saját
hatáskörben tegye meg. Megérti azt, hogy Jegyző Úr önállóan nem térhet el a
hatályos rendelettől. Ha a jogérzékéből kiindulva úgy érzi, hogy az új körülmény
mégis indokolttá tenné, akkor elő lehetne terjeszteni a Képviselő-testület elé.
Dr. Imre László jegyző: Polgármester Urat, aki a Képviselő-testületet képviseli, erről
tájékoztatta.
Szatmári Jánosné képviselő: Indítványozza, hogy vizsgálják át ezt a rendeletet abból
a szempontból is, hogy mennyire diszkriminatív. Magasnak tartja a 700.- Ft-os díjat.
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Ács János polgármester: Képviselő Asszony a megfelelő képviselői eszközökkel élve
tegye meg ezt a javaslatát. Amennyiben méltányosságot gyakorol a Képviselőtestület, és csökkenti az adók mértékét, ezt csak a következő adóévben lehet
érvényesíteni.
Dr. Imre László jegyző: Az adók mértékét csökkenteni lehet, de súlyosbítani nem.
Szatmári Jánosné képviselő: Írásba tegye meg az indítványt?
Ács János polgármester: Igen, hiszen egy adórendelet megváltoztatásáról van szó.
Az indítványnak tartalmaznia kell a javaslatot is.
Sólyom Károly alpolgármester: Jövő ilyenkor az ingatlanadóról fognak majd
vitatkozni.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Ács János polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 12.35 órakor bezárja.
K. m. f.
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