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

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007.
május 18-án (péntek) 08.10 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácskozóterme

Jelen vannak:

Ács János
Bakos György
Barbalics Antal
Bognár Ferenc
Bozsoki Lajos
Buzás Gyula
Császár László
Dr. Csonka László
Horváthné Németh Edit
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Presits Ferenc
Szatmári Jánosné
Vörös Béla
Závori László

polgármester

képviselők

dr. Imre László - Jegyző, Parapatics Tamás – Önkormányzati
Főtanácsadó, Benczik Zsolt – Önkormányzati és Gazdálkodási
Irodavezető, Hársfalvi József – szakmai főtanácsadó, Décseyné
Raposa Mária – Általános Igazgatási Irodavezető, Szabóné Szakács
Judit – Általános Igazgatási Iroda Hatósági Csoportvezető,
Schönherrné Pokó Ildikó – Pénzügyi Irodavezető, Schenek-Szarka
Eszter – oktatási és közművelődési referens, Vasáros Nikoletta
jegyzőkönyvvezető.
Molnár Attila – Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Hegedüs
József – Városgazdálkodási Kft. Ügyvezető igazgatója, Rédli Károly
– Tapolca Város Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ügyvezető
igazgatója, Horváth Sándor – Tapolcai Közétkeztető Kft. Ügyvezető
igazgatója, Minorics Tamás – Tourinform Iroda vezetője, Lájerné
Tóth Éva – Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatója, Virág
Károly – Kazinczy Ferenc Általános Iskola igazgatója, Nagy Eörsné
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– Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója, Keszler József –
Bárdos Lajos Általános Iskola igazgatója, Péni Béla – Járdányi Pál
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, Fodorné Csöglei
Erika – Nevelési Tanácsadó vezetője, Vidosa Lászlóné Batsányi
János Általános Iskola igazgatója, Lakatos Veronika – Kertvárosi
Óvodavezető, Marosi Miklósné – Barackvirág Óvoda vezetője,
Szőke Margit – Diákotthon és Kollégium igazgatója, Bajner Imre –
Batsányi János Általános Iskola tanára, Tapolcai Városi Televízió
munkatársai.
Ács János polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket.
Mielőtt a Képviselő-testület munkáját megkezdené, tájékoztatja a megjelenteket,
hogy a napokban Dr. Ézsely Ferenc főorvos, kórházigazgató - aki több mint 20 éven
át dolgozott Tapolca város egészségügyéért - elhunyt. Kéri, hogy emlékére egy
perces néma felállással emlékezzenek meg. Köszönik Igazgató Úr munkáját,
nyugodjék békében.
A Képviselő-testület tagjai és a megjelentek egy perces néma felállással emlékeznek
meg a közelmúltban elhunyt Dr. Ézsely Ferenc főorvosról.
Ács János polgármester: Megállapítja, hogy 16 fő képviselő van jelen, a Képviselőtestület határozatképes, az ülést megnyitja. Sólyom Károly alpolgármester, és
Horváthné Szalay Gyöngyi képviselő távolmaradásukat igazoltan jelezték. Elmondja,
hogy a napirend előtti pont megtárgyalására kerül sor. Az előterjesztés tartalmazza,
hogy szóban kíván beszámolni a tárgyalásokról. Megbeszélést folytattak a Dunántúli
Regionális Tanács megbízottjával, elsősorban a laktanya és a város-rehabilitációs
pályázatok és tervek kérdéséről. Az Országos Mentőszolgálat helyettes főorvosával,
a Megyei Mentőszolgálat vezetőjével és a helyi mentőállomás vezetőjével tárgyaltak
a mentőszolgálatok tevékenységéről. Részt vett a Veszprém megyei „Rendőrnapon”,
ahol Dr. Scher József rendőrkapitány „Életmű-díjat” kapott, illetve a rendőrség egyik
nemrég alapított kitüntetését, a Szent György kitüntetést kapta. Gratulál Kapitány
Úrnak, és további jó munkát kíván. Megbeszélést folytattak a piac további sorsáról,
illetve előzetes tárgyalásokra került sor a befektetőkkel. Részt vettek egy lakossági
fórumon a Juhász Gyula utcában, melynek témája a közlekedési rend volt. A
Horváth-Ép. Kft., valamint a Colas Kft. képviselőivel megbeszélést folytatott, akik
jelenleg is végzik a csatornázást a városban. Kórházi egyeztetésen vettek részt hét
település polgármesterivel Sümegen. Múlt szombaton katonai megemlékezésen
vettek részt. Megbeszéléseket folytattak Sümegi Péterrel, a Közút Győr Megyei
igazgatójával, akivel a Juhász Gyula utcai, illetve azokat a neuralgius pontokat
próbálták a városban átnézni, amelyeket meg kell oldani közösen, amire
remélhetőleg a közeljövőben sor kerül. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a
mai napon 10.30-kor Bujdosó László Megyei Főorvossal, egyben az Országos
Gyógyfürdők elnökével találkozik, ahol a strand további kérdéséről kell tárgyalniuk.
A tárgyalásokon részben az alpolgármesterek is részt vettek. Kérdezi, hogy a
napirend előtti ponttal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele.
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Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
napirendi beszámolót.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
146/2007.(V.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HA TÁR OZA T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
tisztségviselők
fontosabb
tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Ács János polgármester: Javasolja, hogy az előterjesztett napirendi pontok a
meghívóban foglaltak szerint kerüljenek megtárgyalásra azzal a módosítással, hogy a
„Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a parkolás szabályozásáról és a
várakozás igénybevételének rendjéről szóló 58/2004. (XII.20.) Kt. rendeletének
módosítása” című előterjesztést a Képviselő-testület 7. napirendi pontként vegye fel.
Javaslatát szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
147/2007.(V.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
mai ülésén a napirendeket a következők szerint
tárgyalja azzal a módosítással, hogy a „Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
parkolás
szabályozásáról
és
a
várakozás
igénybevételének rendjéről szóló 58/2004. (XII.20.)
Kt. rendelet módosítása” című előterjesztést 7.
napirendi pontként felveszi.
1)

Az
önkormányzat
vagyonáról
és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004.
(IV.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

2)

Az építészeti értékek helyi védelméről szóló
43/2004. (XI.02.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester
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3)

Tájékoztató a III. ütem és a Diszel városrész
szennyvízcsatornázásáról
Előterjesztő: Ács János polgármester

4)

Önkormányzati
tulajdonú
gazdasági
társaságok 2007. évre vonatkozó üzleti
terveinek ismertetése, valamint beszámoló a
2006. évi gazdálkodásról
Előterjesztő: Ács János polgármester

5)

Szász Márton Általános Művelődési Központ
alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

6)

Tájékoztató a fizetőparkolók
üzemeltetéséről
Előterjesztő: Ács János polgármester

7)

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

2006.

évi

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)

Az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosítás szabályairól szóló
10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A Kossuth Lajos utca – Juhász Gyula utcai körforgalmi
csomópontnál történő 10-80 m2-es területcserékről van szó, amelyeknek egy része
forgalomképtelen vagyonból forgalomképes vagyonba, illetve forgalomképes
vagyonból forgalomképtelen vagyonná történő átírásáról szó. A Földhivatali
bejegyzés ezek után indulhat csak meg. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
mindhárom határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: A 3425/2 hrsz-ú ingatlan
térmértéke tévesen került a rendeletbe és a határozati javaslatba, helyesen 366 m2.
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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 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
23/2007.(V.21.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
„Az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosítás
szabályairól” szóló 10/2004. (IV. 20.) Kt. rendelet
módosítására irányuló rendelet-tervezetet elfogadja
és 23/2007. (V.21.) Kt. rendeletei közé iktatja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
148/2007.(V.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
„Az
önkormányzat
vagyonáról
és
vagyonhasznosítás szabályairól” szóló 10/2004. (IV.
20.)
Kt.
rendelet
függelékében
szereplő
forgalomképtelen törzsvagyonból
a 3418 hrsz-ú 780 m2 nagyságú terület 786 m2 –re
növekszik;
a 3419/2 hrsz -ú 194 m2 nagyságú terület 74 m2 –re
csökken;
a 3419/3 hrsz-ú 7294 m2 nagyságú terület 7247 m2 –
re csökken;
a 3425/2 hrsz-ú 391 m2 nagyságú terület 366 m2 –re
csökken.
Határidő:
Felelős:

2007. május 21.
Ács János polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
149/2007.(V.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata térítésmentesen
573 hrsz-ú 20 m2-t a MOL Rt. részére átadja;
3424 hrsz-ú 3 m2–rel növekszik, amelyet Mekler
Józseftől vesz át;
3425/2 hrsz-ú 25 m2–t a Magyar Közút Kht. részére
átadja;
3425/6 hrsz-ú 87 m2-rel növekszik, amelyet a
Magyar Közút Kht-től vesz át;
3542/2 hrsz-ú 36 m2–rel növekszik, amelyet a
Magyar Közút Kht-től vesz át.
Határidő:
Felelős:
2)

2007. május 21.
Ács János polgármester

Az építészeti értékek helyi védelméről szóló 43/2004. (XI.02.) Kt. rendelet
módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Lakossági kérelem érkezett be a Tapolca, Széchenyi u. 6.
szám alól, ami eddig építészeti védelem alatt állt. Az ottani háznak az állapota olyan
helyzetbe került, amit jelenleg megoldani már nem lehet. A Városszépítő
Egyesülettel, valamint Tapolca Város Épített és Természeti Értékeiért Közalapítvány
elnökeivel, illetve Főépítész Úrral is egyeztettek, és egyetértettek azzal, hogy ezt az
ingatlant vegyék ki a mentesség alól. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 7 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
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Lévai József képviselő: Az előterjesztés utal rá, valamit a munkatervből kitűnik,
hogy ezt a rendeletüket felül kívánják vizsgálni ebben az évben. Felhívná a figyelmet,
hogy nincsenek annak a képességnek a birtokában, hogy a saját maguk által is fontos,
megőrzendő értéknek tekintett épületrészeket kellő hatékonysággal tudják védeni.
Úgy gondolja, hogy a rendelet módosításnál át kellene tekinteni a védendő értékek
listáját, meg kell keresni azokat a hatékony módszereket, amellyel hozzájárulnának
ahhoz, hogy az épület tulajdonosai meg tudják őrizni az önkormányzat segítségével
a közösség számára ezeket a fontos épületeket.
Ács János polgármester: Az elmúlt két évben történt ilyen magánépítmények
esetében. Várja képviselő Úr javaslatát azzal kapcsolatban, hogy milyen elképzelések
és javaslatok vannak, hogy hogyan tudnák ezt megoldani együtt.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
24/2007.(V.21.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az építészeti értékek helyi védelméről szóló
43/2004. (XI.02.) Kt. rendelet módosítására
vonatkozó javaslatot elfogadja és 24/2007. (V.21.)
Kt. rendeletei közé iktatja, ezzel hozzájárul a
Tapolca, Széchenyi u. 6. szám alatti épület
védelem alóli kivonásához.

3)

Tájékoztató a III. ütem és a Diszel városrész szennyvízcsatornázásáról
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Személyesen mindkét beruházást végigjárta az érintett
képviselő társakkal egyeztetve. Az Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda vezetőjét
kérdezi, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: Nem kíván
kiegészítést tenni. A kérdésekre szívesen válaszol.
Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és
egyhangúlag elfogadásra javasolja a tájékoztatót.

Településfejlesztési Bizottság
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Ács János polgármester: A beruházások a megfelelő ütem szerint folynak.
Utókorrigációt lehet látni több úton, útvonalon. Ezek a csatornafedelek javítását
jelentik. A Diszeli beruházás az ütemtervnek megfelelően határidőre elkészült.
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 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
150/2007.(V.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a III. ütem és a Diszel városrész
szennyvízcsatornázásról
szóló
tájékoztatót
elfogadja.

4)

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2007. évre vonatkozó üzleti
terveinek ismertetése, valamint beszámoló a 2007. évi gazdálkodásról
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Tisztelettel köszönti a gazdasági társaságok ügyvezető
igazgatóit. Több cégben 100%-os tulajdonnal, a többi önkormányzati tulajdonú
cégben pedig részarány tulajdonnal vesznek részt. Felkéri a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 7 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Bozsoki Lajos képviselő: Hegedüs Józsefet, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezető
igazgatóját kérdezi, hogy a 4. oldalon elírás-e, hogy a 2005. évi üzleti eredmény –
699.000.- Ft. Ez a 2005. évre vonatkozott?
Hegedüs József Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: Elírás történt, a 2006.
évre vonatkozik.
Bozsoki Lajos képviselő: A 2007. évi veszteség 18 millió forint körül lesz?
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Hegedüs József Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: Igen, számviteli
eredménye lesz a társaságnak ez a 18 millió forint. 2001-ben a nagy hitelberuházás
hiteltörlesztését letudták, de 2007. évben írják le az értékcsökkenést, ami jelen
pillanatban 40 millió forint. Ahhoz, hogy a piacot megtartsák, ezt az árleszállítást
kellett megtenni. Tavaly jutottak el arra a pontra, hogy már nincs beruházási hitel.
Az árak karbantartása az inflációnak megfelelően kell, hogy történjen.
Lévai József képviselő: Hegedüs József Urat kérdezi, hogy a tavaly előtti évben
történt leválások milyen módon befolyásolták a cég működését, illetve hosszú távon
ez milyen következményekkel járhat? Van-e tudomása arról, hogy további leválások
várhatók?
Hegedüs József Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: A leválások
piacvesztéssel járnak, és ezáltal fajlagosan növekednek a költségek. Ennek
eredményeképpen komoly létszámleépítést is végrehajtottak. A leválások miatt, akik
nem távfűtésen vannak, azok többet fizetnek. Az áraik versenyképesek.
Lakásnagyságilag 15-40 ezer forinttal többet fizetnek a mostani leválók.
Ács János polgármester: Tájékoztatja képviselő társait, hogy lesznek problémák más
saját Kft-nél is. Kistérségi összefogásról beszélnek, ugyanakkor 70-80 millió
forintokat költ arra az állam, hogy 130-140 fős konyhát kialakítson, amikor itt
Tapolcán több ezer főre alkalmas közétkeztetési lehetőség van. Igazgató Úr jelezte,
hogy ez jelentős problémával jár majd. Ezekről a kistérséggel továbbra is tárgyalni
fognak. Nem érti, hogy Zalahalápon miért kellett 72 millió forintos állami
támogatással 150 fős közétkeztetési konyhát létrehozni akkor, amikor Tapolcán több
mint 3000 adag főzésére alkalmas konyha bármelyik pillanatban rendelkezésre áll.
Nem tudja, hogy szükség van-e erre. Ez a Tapolcai Közétkeztetési Kft-t gyengíti. A
problémára keresni fognak más lehetőségeket.
Koppányi Ferenc képviselő: Ebből látszik, hogy adófizetők pénzét milyen
észszerűen lehet elkölteni.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
151/2007.(V.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
az
önkormányzati
érdekeltségű
gazdasági társaságok 2006. évi tevékenységéről
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szóló tájékozatót és a 2007. évi üzleti terveit
elfogadja.
5)

Szász Márton Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Ennek az intézménynek egy része át fog kerülni a Megyei
Önkormányzat működtetésébe. Mivel a felnőttképzésben probléma merült fel a
megyei rendszerbe, szeretnék, ha ebbe a vizsgáztatási rendszerbe bekerülnének,
amelyekkel plusz pontokat lehetne szerezni, normatívát lehet lehívni, mert a
megyében ilyen típusú képzés nincsen. Ehhez az alapító okirat módosítására van
szükség. A Szász Márton Általános Művelődési Központ igazgatóját kérdezi, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Bognár Ferenc képviselő: Valamikor ebben az alapító okiratban szerepelt ez a felnőtt
oktatás. Ez azokra vonatkozik, akik nem rendelkeznek 7. és 8. osztállyal, és
iskolarendszer keretében beiskolázták őket, valamint meg tudták szerezni az
alapfokú végzettséget. Jelen pillanatban ez az oktatás az Állami Oktatási Hivatallal
folyik. A megyében nincs egyetlen egy intézmény sem, amelyik jogosult lett volna a
vizsgázatásra.
Ács János polgármester: Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és
Sport Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság az alapító okirat módosítását egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
152/2007.(V.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Szász Márton Általános Művelődési
Központ alapító okiratának módosítását a 1.
számú
melléklet
szerinti
formában
és
tartalommal elfogadja.
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Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testülete és
Raposka
Önkormányzat
Képviselő-testülete
egybehangzó elfogadását követően a módosított
alapító okiratot az elfogadástól számított 10
napon belül az intézmény részére küldje meg.
Határidő: 2007. május 30.
Felelős: jegyző

6)

Tájékoztató a fizetőparkolók 2006. évi üzemeltetésről
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot 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.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
153/2007.(V.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a fizető parkolók üzemeltetéséről szóló
tájékoztatót elfogadja.
7)

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

Ács János polgármester: Amikor a parkolási rendszert kialakították, arról volt szó,
hogy aki a parkolást saját területén meg tudja oldani, annak az ingyenes parkolás
közterületen nem jár. Ez nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy valaki akárhol is lakik,
tapolcai állampolgár, hogy az ún. tapolcai kedvezményes lakossági két rendszámra
szóló parkoló bérletet, 3100.- forintért kiválthatja. A bizottság a napirend
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tárgyalásakor észrevételezte, hogy az újonnan kialakított utcákban, a Kertvárosban
lakók ingyenes parkolást ne kaphassanak, hanem a parkolást oldják meg saját
területükön, illetve ha nem ott kívánják megoldani, akkor igénybe vehetik a 3100.forintos, két rendszámra szóló parkolást, amelyik a zöld zónába érvényes az egész
város területén. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal a határozati javaslattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Bozsoki Lajos képviselő: Elmondja, hogy bizottsági ülésen nemmel szavazott. Aki a
kertvárosban lakik, annak legyen meg az a szabadsága, hogy ingyenesen
megállhasson az utcájában, ugyanis előfordulhat olyan szituáció, hogy más járművek
álltak a kapubejárójában. Itt rendőrségi szankciót lehet alkalmazni, de ettől
függetlenül ő a saját területére nem tud beállni. Ekkor leteszi az autóját egy szabad
helyre, jön Hegedüs József csapata, és jól megbünteti az ott lakó embert. Ne
kényszerítsék az ott élő embereket, ha már egyszer a kertvárosban drágán tudtak
venni házat.
Ács János polgármester: Ez a probléma nem parkolóhely kérdése. Eddig ugyanúgy
parkoló díj szedése nélkül is beállhatott bárki valakinek a kapubejárójába, ami a
KRESZ szerint szabálytalan, és innentől kezdve nem önkormányzati, hanem
közlekedésrendészeti kérdés.
Koppányi Ferenc képviselő: Előfordul, hogy a járművek más kapubejárójában
állnak be, de ez nem általános, ebből kiindulva nem lehet módosítást alkalmazni. Az
volt a cél a rendelet módosításával, hogy ha valaki ott lakik, akkor ne foglaljon el
egyszerre két parkolóhelyet.
Marton József alpolgármester: Ez a bérlet arra szól, hogy a saját utcájában a
gépkocsijával meg tudjon állni. Bízik abban, hogy Hegedüs Úr a korábban
megbeszéltek alapján előkészíti ezt a módosítását a parkolási rendnek, amely
valamilyen szinten igazságosabbá, átláthatóbbá teszi az ingyenes parkolási bérletek
használatát.
Lévai József képviselő: Amikor legutóbb a parkolási rendelet módosításával
foglalkoztak, Koppányi Ferenc képviselő társa fogalmazta meg azt az aggodalmat,
amit Alpolgármester Úr megismételt. Akkor az fogalmazódott meg, hogy ezt az
állapotot kellene megszüntetni, mert ennek van jogtalansága. Úgy gondolja, ezt
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kellene megszüntetni, mivel most rendeletet módosítanak. A parkoló automaták fel
vannak sorszámozva, mindegyiknek van ellátási területe, amit kiszolgál.
Hegedüs József Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: Év elején
foglalkozott a parkolási renddel az önkormányzat, és január 01-től adta ki a
Városgazdálkodási Kft. a bérleteket. Erre az évre már szerződést kötöttek, évközben
belenyúlni, visszavonni méltánytalannak tartaná. Egyetért azzal, hogy a mostani
helyzetet meg kell változtatni. Ki fogják dolgozni azt a javaslatot, hogy a déli
városrész az északiba fizet, vagy fordítva. Más színűek lesznek a bérletek, bizonyos
területre fognak szólni.
Ács János polgármester: Úgy gondolja, hogy ezzel rendet teremtenének. Voltak
olyan házak, akik első körben nem voltak bevonva a belváros más részein a
parkolásba, és utána maguk kérték azt, hogy vonják be az épület előtti részeket a
parkolási rendszerbe, mert ezek után tudnak ők ott parkolni, ahol laknak.
Presits Ferenc képviselő: Nem látja a logikáját, mert ha ő a Nagyköz utcában lakik,
akkor biztos, hogy nem az északi városrészen fogja tartani a kocsiját. Nádori László
mondta neki, hogy Tapolcán nincs olyan hely, amit tíz perc alatt gyalog el nem lehet
érni.
Dr. Csonka László képviselő: Azt nem veszik figyelembe, hogy milyen gyenge
gazdasági eredménnyel jár ez a parkolás. Biztosan lesz majd egy szerencsésebb
Képviselő-testület, amelyik ezt meg fogja szűntetni, mert már egy pár város rájött
erre.
Ács János polgármester: Erre a következő választásokig várni kell képviselő Úrnak.
Amióta a parkolási rend kialakult a városban, rendet és fegyelmet tartott a városban.
Mióta a város a fizető parkolóhelyeket kialakította, azóta sok száz nem fizető
parkolóhelyet jelölt ki, többek között a Dózsa György utcában, a Keszthelyi úton, a
Berzsenyi utcában, ahol eddig teljesen szabályozatlan volt a parkolás. Ha képviselő
Úr kijelenti, hogy a városnak nem kell az ebből befolyó 30 millió forint, akkor nagyon
bátor ember.
Koppányi Ferenc képviselő: Nem feltétlenül pénzügyi, hanem közlekedési
szempontjait is kell vizsgálni. Ha megszűnne a fizető parkolós rendszer, akkor az
Ady E. utcától a régi postaudvarig az összes lakó jönne, hogy nem tud megállni.
Horváthné Németh Edit képviselő: Nem tudja azt, hogyha a fizető parkolókat
megszűntetnék, akkor mivel tartanák fenn a várost? Miből fizessék ki azokat a
kiadások, amire szükségük van. Intézményeket adtak át a megyének, pedagógusokat
kell elbocsátani. Nem tudják, hogy honnan finanszírozzák a város működését. El
kellene azt fogadni, hogy valahonnan bevételt kell produkálni. Ezzel nem lesznek
népszerűek, és személy szerint sem szívesen szed be a város lakóitól parkolási díjat.
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Hegedüs József Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: Tegnap Baján járt.
Tavaly a választások előtt Baján a régi polgármester Képviselő-testületi döntés
alapján megszüntették a parkolást. Most foglalkoznak azzal ott, hogyan lehetne
visszaállítani a parkolási rendet.
Bozsoki Lajos képviselő: Ennek a tevékenységnek kiadási oldala is van, melynek
eredménye –495.000.- Ft. Ha ez így folytatódik, mínuszt termelnek.
Hegedüs József Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: A –400.000.- Ft abból
adódik, hogy időközben kifizették a 12 millió forintos bérleti díjat az önkormányzat
részére, tehát az önkormányzathoz befolyt ez az összeg. A hiányzó rész a többi
tevékenységből tevődik össze.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
25/2007.(V.21.) 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
25/2007. (V.21.) Kt. rendeletei közé iktatja.

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK:
Buzás Gyula képviselő: A Szent György Panziónál a járda felújítására mikor kerül
sor? Ott már történt kisebb-nagyobb baleset.
Ács János polgármester: A nyár elején ezt meg fogják oldani.
Szatmári Jánosné képviselő: Kérdezi, hogy a Dobó lakótelepen a kátyúzás mikor
történik meg? Két éve kéri, de minden évben kimaradnak. Külön ígéretet kapott arra,
hogy a Keszthelyi úti leágazástól a körforgalomig új aszfaltot kap az a szakasz.
Benczik
Zsolt
Önkormányzati
és
Gazdálkodási
Irodavezető:
A
szennyvízberuházással érintett aszfaltozások április utolsó napjaiban fejeződtek be.
Jelenleg ajánlatkérési folyamataik vannak. Ha a megfelelő vállalkozót ki tudták
választani, akkor a kátyúzásokra a felmérések alapján sor kerül még a nyár elején. A
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Dobó téri szakasz teljes aszfaltozása olyan jelentős költség, ami a költségvetésben
külön nem szerepel, kátyúzásban ekkora felületet nem lehet helyreállítani.
Szatmári Jánosné képviselő: A Dobó téri körforgalom körül új aszfaltréteget
szeretne, mert annak még több lesz az ára, ha a mostani állapotnak megfelelően
marad. Van a költségvetésnek egy olyan része is, amelyikbe beleférne ez.
Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: Úgy gondolja, ebben
nem a hivatal kompetens.
Presits Ferenc képviselő: Sokan panaszkodtak arra, hogy a temetőkben a virágokat,
tujákat eltulajdonítják. Ezt vajon üzleti céllal csinálják, vagy direkt okoznak károkat?
Ez kegyeletsértés. Tudnának erre megoldást találni?
Ács János polgármester: Erről eddig nem értesült, utána fog nézni, és a lehető
legsürgősebben fognak intézkedni ebben a témában.
Marton József alpolgármester: Képviselő társának megint egy olyan minősítést
sikerült mondania a Képviselő-testületre, ami egy kicsit finomabb a korábbinál –
gnóm, torz, félkezű. Jegyző Urat kérdezi, hogy egy időben, egy választási ciklusban
hány választott képviselője lehet egy választókörzetnek?
Dr. Imre László jegyző: Egy választókerületben egy képviselőt lehet választani.
Dr. Csonka László képviselő: Egy interjú kapcsán félreértés történt közte és az
újságíró között. A helyesbítés meg fog jelenni a következő számban.
Lévai József képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, illetve a televízió
előtt lévőket, hogy az MSZP tapolcai képviselő csoportja úgy döntött, hogy Barbalics
Antal képviselő társukat, aki a listájukon lett önkormányzati képviselő, a
továbbiakban nem tekintik a képviselő csoportjuk tagjának.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Ács János polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 09.00 órakor bezárja.
K. m. f.

Ács János
polgármester

Dr. Imre László
jegyző

