TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/131-21/2007.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007.
június 26-án (kedd) 16.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Udvari Tanácsterme

Jelen vannak:

Ács János
polgármester
Bakos György
Barbalics Antal
Bognár Ferenc
Buzás Gyula
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Presits Ferenc
Sólyom Károly
Vörös Béla
Závori László
képviselők
dr. Imre László - Jegyző, Parapatics Tamás – Önkormányzati
Főtanácsadó, Benczik Zsolt – Önkormányzati és Gazdálkodási
Irodavezető, Vasáros Nikoletta – jegyzőkönyvvezető
Unger Ferenc – könyvvizsgáló, Varga Tiborné – Batsányi János
Gimnázium és Szakképző Iskola igazgatója, Keszler Gyula –
Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola igazgatóhelyettese, Kordik Csaba – Női Kézilabdacsapat edzője, Tapolcai
Városi Televízió munkatársai

Ács János polgármester: Köszönti képviselő társait és a megjelent vendégeket.
Megállapítja, hogy 14 fő képviselő van jelen, a Képviselő-testület határozatképes, az
ülést megnyitja. Bozsoki Lajos, Császár László, Dr. Csonka László és Szatmári
Jánosné képviselők távolmaradásukat igazoltan jelezték. Kéri a képviselőket, hogy a
zárt ülésre meghívott vendégekre tekintettel a mai ülésüket a zárt napirendi pontok
tárgyalásával kezdjék meg.
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ZÁRT ÜLÉSSEL FOLYTATJA TOVÁBB
MUNKÁJÁT.
A zárt ülés után a Képviselő-testület 16.45 perckor 12 fővel kezdi meg nyilvános
ülését.
Lévai József és Presits Ferenc képviselők az üléstermet elhagyják, a Képviselő-testület 12 fővel
folytatja tovább munkáját.
Ács János polgármester: Javasolja, hogy az előterjesztett napirendi pontok a
meghívóban foglaltak szerint kerüljenek megtárgyalásra. Javaslatát szavazásra teszi
fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
173/2007.(VI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

N A P I R E N D:
1)

Raposka község önkormányzatával kötött
társulási megállapodás módosítása II.
Előterjesztő: Ács János polgármester

2)

Diákotthon és Kollégium csatolása a Batsányi
János Gimnázium és Szakképző Iskolához
Előterjesztő: Ács János polgármester

3)

Szász Márton Általános Művelődési Központ
átszervezése
Előterjesztő: Ács János polgármester

4)

Rendkívüli támogatási kérelem
Előterjesztő: Ács János polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)

Raposka község önkormányzatával kötött társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Presits Ferenc képviselő az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 13 fővel folytatja
tovább munkáját.
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Ács János polgármester: Elmondja, hogy a mostani ülés megtartására azért volt
szükség, mert a megyegyűlés megelőzi most a tapolcai Képviselő-testületi ülést, és a
határozatot addig el kell juttatni a megyéhez. A módosításra azért van szükség, mert
az intézmények egy részét átadják. Az intézményfenntartás közös az óvodától a
középiskoláig. Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete ehhez hozzájárulását
adta. 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 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 13 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
174/2007.(VI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete támogatja a Tapolca és Környéke
Kistérségi Társuláshoz tartozó Tapolcai mikrotérség települései közül Raposka Község
Önkormányzatával kötött Módosított Társulási
Megállapodásból 2007. június 26-val, hogy a
Szász Márton Általános Művelődési Központ
kikerüljön, mivel az intézmény által ellátott
közoktatási feladatellátás átadás kerül a
Veszprém Megyei Önkormányzat részére.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Módosított II. Társulási Megállapodást
az 1. számú melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét a Módosított II. Társulási
Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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2)

Diákotthon és Kollégium csatolása a Batsányi János Gimnázium és
Szakképző Iskolához
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A Képviselő-testület érthető anyagot kapott kézhez. Sajnos
a gyereklétszám csökkenéséből adódóan a kollégium létszáma is csökkent. Úgy
gondolja, hogy két intézmény közelsége, és a feladatellátás is összevonható. Erre
szakértői vélemények is rendelkezésre állnak. A szakértői vélemény szerint a
gyermekek érdekei nem sérülhetnek a gimnáziumi és a kollégiumi ellátás kapcsán,
valamint mindkét intézményben a nevelőtestület illetve a szülői munkaközösség is
támogatja ezt az elképzelését az önkormányzatnak. 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 a határozati javaslatokat támogatja.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Ács János polgármester: A Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola
igazgatóját kérdezi, hogy a napirendi ponthoz kíván-e kiegészítést tenni?
Varga Tiborné Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola igazgatója: Az
előterjesztés önmagáért beszél, ha van kérdés, szívesen válaszol.
Ács János polgármester: A Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola igazgatóhelyettesét kérdezi, hogy a napirendi ponthoz kíván-e kiegészítést tenni?
Keszler Gyula Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola igazgatóhelyettese: Nincs 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 javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
175/2007.(VI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
államháztartásról
szóló1992.
évi
XXXVIII. tv. 88. § (3) bekezdésében, valamint 90.
§ (1) c) pontja és a 90. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján a közoktatásról szóló többször
módosított 1993. évi LXXIX. tv.102. § (2)
bekezdése a) pontja értelmében a fenntartásában
működő
Diákotthon és Kollégiumot
Székhely: Tapolca, Alkotmány u. 10.
elnevezésű önálló jogi személyként, részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként
működő intézményt
2007. augusztus 30. napjával megszünteti.
A megszüntetésre kerülő intézmény felügyeleti
szerve:
Tapolca Város Önkormányzata
Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
176/2007.(VI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 91/A § (2) bekezdésében, a
közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi
LXXIX. tv. 88. §. (6) és (13) bekezdése értelmében
a Diákotthon és Kollégium jogutódlással a
Batsányi János Gimnázium és Szakképző
Iskolához csatolja.
A közoktatásról szóló többször módosított 1993.
évi LXXIX. tv. 102. §. (2) bekezdése a) pontja, a
nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról
szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet alapján az
intézmény neve:
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Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium.
Székhely: Tapolca, Liszt F. u. 12-14.
Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
177/2007.(VI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, és az
érintett intézmények vezetőit, az átszervezéssel
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2007. augusztus 30.
polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
178/2007.(VI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Szőke Margit a Diákotthon és Kollégium
igazgatója 2009. 07. 31. napjáig szóló magasabb
vezetői megbízatását 2007. augusztus 30.
napjával – a közalkalmazottak jogállásáról szóló
módosított 1992. évi XXXIII. tv. 23. §-ában
foglaltak alapján – visszavonja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő
testülete
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét, a határozat végrehajtásával
kapcsolatos
munkáltatói
intézkedések
megtételére.
Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
179/2007.(VI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
Batsányi
János
Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratát a
határozat melléklete szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a
módosított alapító okiratot az elfogadástól
számított 10 napon belül MÁK Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje
meg.
Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: jegyző
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
180/2007.(VI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Diákotthon és Kollégium megszüntető
okiratát a határozat melléklete szerinti formában
és tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a
megszüntető okiratot az elfogadástól számított 10
napon belül a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása
és az intézmény részére küldje meg.
Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: jegyző
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3)

Szász Márton Általános Művelődési Központ átszervezése
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Az átszervezést érintően a Szász Márton Általános
Művelődési Központban az oktatási és kötelezési feladatok egybetartozóak voltak,
melyeket mindenféleképpen szét kell választani, hiszen a város közművelődési
feladatai a városhoz tartoznak, a Szász Márton Általános Iskola oktatási feladatai
pedig megyei feladatellátási körbe tartoznak. Ezt szét kellett választaniuk. Javasolják,
hogy a Szász Márton Általános Iskolából az oktatási intézmény a jelenlegi
igazgatójával, Bognár Ferenccel együtt átkerül megyei fenntartású intézménybe. A
Tamási Áron Művelődési Központ nevének megtartása mellett a Wass Albert
Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ névváltoztatását javasolják a
könyvtár vezetőjének igazgatása alatt. Úgy gondolja, hogy az igazgató asszony
javaslata alapján egy megbízott személynek továbbra is szervezni kell a
rendezvényeket. Az Oktatási Minisztériumnak sincsen kifogása az összevonás ellen.
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 mindegyik határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Településfejlesztési Bizottság

Ács János polgármester: Bognár Ferenc igazgatót kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Bognár Ferenc képviselő: A szervezetek támogatták a határozati javaslatot. Az
induló létszámuk 27 fővel emelkedik. A feladatellátás került át a megyéhez, a város
ugyanolyan jogokat lát el, mint eddig.
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 13 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
181/2007.(VI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a közoktatásról szóló többször
módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2)
bekezdése a) pontja értelmében fenntartásában
működő Szász Márton Általános Művelődési
Központ átszervezését rendeli el. Ennek
keretében az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 89. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján átszervezi:
a Szász Márton Általános Művelődési Központ
(közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó
többcélú intézmény)
Székhelye: Tapolca-Diszel, Templom tér 3.
elnevezésű önálló jogi személyként, részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként
működő többcélú intézményt.
Az átszervezésre kerülő intézmény felügyeleti
szerve:
Tapolca Város Önkormányzata
Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
182/2007.(VI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2007. augusztus 30. napjától a Szász
Márton Általános Művelődési Központ által
ellátott közművelődési és közoktatási feladatokat
következő képen oldja meg:
A átszervezésre kerülő intézményből kiválik a
közművelődési feladatellátás, ennél fogva a
közoktatási feladatellátás a közoktatásról szóló
többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 33. § (1)
bekezdése, a 102. § (2) bekezdése a) pontja
értelmében
valamint
a
nevelési-oktatási
intézmények névhasználatáról szóló 31/2005.
(XII. 22.) OM rendelet alapján.
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és
Speciális Szakiskola
elnevezésű többcélú intézmény folytatja a
közoktatási feladatellátást.
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Székhely: Tapolca-Diszel, Templom tér 3.
Fenntartó: Tapolca Város Önkormányzata
Törzskönyvi száma: 209.
Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
183/2007.(VI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 89. § (1)
bekezdésében foglaltak, alapján 2007. augusztus
30. napjától a Wass Albert Könyvtár és Múzeum
tevékenységi körét az állami feladat hatékonyabb
ellátása érdekében átszervezi, a Szász Márton
Általános
Művelődési
Központból
kiváló
közművelődési feladatellátással kibővíti.
Erre
való
tekintettel
Tapolca
Város
Önkormányzata
fenntartásában
működő
intézmény, a következő nevet viseli:
Wass
Albert
Könyvtár,
Múzeum
és
Közművelődési Központ Székhely: Tapolca,
Batsányi János u. 1.
Fenntartó: Tapolca Város Önkormányzata
Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
184/2007.(VI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét és az érintett intézmények
vezetőit
az
átszervezéssel
kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
185/2007.(VI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete megállapítja, hogy a 161/2005.(V. 20.)
Kt. határozat alapján a Szász Márton Általános
Művelődési Központ igazgatója Bognár Ferenc
2010. 07. 31. szóló magasabb vezetői megbízása
szerint a Szász Márton Általános Iskola,
Szakiskola és Speciális Szakiskola igazgatója
marad.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét a határozat végrehajtásával
kapcsolatos
munkáltatói
intézkedések
megtételére.
Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
186/2007.(VI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Szász Márton Általános Iskola,
Szakiskola és Speciális Szakiskola alapító okiratát
a határozat melléklete szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a
módosított alapító okiratot az elfogadástól
számított 10 napon belül az intézmény részére
küldje meg.
Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: jegyző
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
187/2007.(VI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Wass Albert Könyvtár, Múzeum és
Közművelődési Központ alapító okiratát a
határozat melléklete szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a
módosított alapító okiratot az elfogadástól
számított 10 napon belül az intézmény részére
küldje meg.
Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: jegyző
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
188/2007.(VI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete vállalja, hogy a Wass Albert Könyvtár,
Múzeum és Közművelődési Központhoz átkerülő
a Tamási Áron Művelődési Központban és a
Csobánc Művelődési Házban valamennyi
dolgozó továbbfoglalkoztatását az átvételkor
garantálja, meglévő bérükkel és szerzett jogaikkal
együtt.
Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
189/2007.(VI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Wass Albert Könyvtár, Múzeum és
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Közművelődési Központ létszámát 1 fő
közalkalmazottal növeli, aki ellátja a Tamási
Áron Művelődési Központ vezetői feladatait. A
felmerülő személyi juttatásokat a 2007. évi
költségvetésről szóló 2/2007. (II.14.) Kt. rendelet
25.
cím
intézményi
működési
tartalék
előirányzatából biztosítja.
Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: polgármester

4)

Rendkívüli támogatási kérelem
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Nagyon szépen szerepelt a női kézilabda csapat, mely az
NB II. 2006-2007. évi szezonban I. helyezést ért el. Lehetőség nyílott az MB I/B-be
való továbbjutásba. Egy felsőbb osztályba kerülés minden esetben magasabb anyagi
áldozatvállalással is jár. Kordik Csaba edző nagyon lelkesen vezette idáig is a
csapatot. Vele leültek, és átnézték azokat a lehetőségeket, ami alapján lehetőség
nyílna arra, hogy a csapata az MB I/B-ben részt vegyen. Kordik Úr azt is elmondta,
hogy a magasabb fokozatba kerülést csak akkor lehet megtenni, ha legalább azok a
rendelkezésre álló összegek megvannak, amik a bajnoki szezonhoz szükségesek. A
jegybevételek ehhez a fenntartáshoz nem elégségesek. Egy olyan javaslatot terjesztett
a Képviselő-testület elé, amely a csapatnak a 2007-es költségvetési évben 3 millió
forint plusz támogatást biztosítanának. Ez egy ugródeszka ahhoz, hogy a csapat az
MB I/B-be felkerülhessen. Sajnos ez az összeg nem elég ahhoz, hogy ez
megvalósuljon. Ehhez holnap még Lasztovicza elnök Úrral egyéb tárgyalásokat
folytatnak pénzügyi befektetőkkel, akik valamilyen formában szponzorálnak
csapatokat. Ma már nem könnyű vállalatoktól, vállalkozásoktól sem a sportra és más
egyéb kulturális célokra szponzori segítséget kérni. Úgy gondolja, ezek a hölgyek a
városnak adtak egy bizalmat a játékukkal, a Képviselő-testületnek pedig kötelessége
– amennyiben lehetősége van – segítsék őket. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az
általuk javasolt 3 millió forint plusz támogatást biztosítsa a csapat számára,
amennyiben az MB I/B osztályban a csapat el tud indulni. A másik támogatási
kérelemről már régebben volt szó. A háziorvosok eszközpótlásra támogatást kaptak
300.000.- Ft összegben. Ezt a kormányzat 2007. februárjában megszüntette. Akkor
még nem vezették be a vizitdíjat. Akkor megkeresték őket a háziorvosok. Elmondták
nekik, hogy megpróbálják egy bizonyos összeggel támogatni a házi betegellátásra a
háziorvosokat, a gyerekorvosokat, a felnőttorvosokat és a fogorvosokat egyaránt. A
támogatást egyforma összegben kívánják nyújtani. Ez 150.000.- Ft egyszeri
támogatást jelentene a 2007. évi költségvetésben. Felkéri a bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.

14
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. A kézilabda csapat költségvetésénél bővebben szeretné látni.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az I.
határozati javaslatot 3 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett nem javasolja
elfogadásra a Képviselő-testületnek. A II. határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Ács János polgármester: Kordik Csaba edzőt kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Kordik Csaba Női Kézilabdacsapat edzője: Úgy gondolja, hogy ezek a
megemelkedett költségek az MB I. és az MB II. között azért ilyen magasak, mert az
MB II-ben ifjúsági és felnőtt csapatot kellett indítani a bajnokságban. Az MB I/B-ben
országos serdülő bajnokságba kell indítani serdülő csapatot. Országos ifjúsági
kupába, országos felnőttek kupájában is indítani kell a csapatot, tehát így
meghatszorozódik ez a pénz. Végigtárgyalták az MB I-es csapat költségvetését, ez a
minimális, amit ők összeállítottak. Mivel Tapolcán MB II. és MB I./B-be is úgy
tudnak indulni, hogy vidékről is járnak játékosok. Van, aki Balatonlelléről és
Szerecsenből érkezik. Az útiköltségek magasak. A megnövekedett költségek
indokolták azt, hogy a Képviselő-testülethez forduljanak.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Koppányi Ferenc képviselő: Ebből a 7 millióból támogatja most az önkormányzat a
3 millióval. Ha a fennmaradó 4 millió forintot össze tudja szedni az egyesület az őszi
szezonban, akkor a Képviselő-testületnek számítania kell arra, hogy a tavaszi
szezonba még három millió forintot oda kell mellé tenni.
Ács János polgármester: Egyenlőre erkölcsi kötelezettségvállalás történik, majd el
kell dönteni, hogy a következő évben Tapolca sport költségvetését milyen formában
osztják fel. Erről még korai tárgyalni. Június 30-ig a nevezéseket le kell adni, azért
került most megtárgyalásra. Az önkormányzat most ennyit tud a költségvetéséből
odaadni. A csapat tisztában van azzal is, hogyha nem sikerül a szponzori támogatást
megkötni, akkor a csapat nem jut feljebb.
Sólyom Károly alpolgármester: Polgármester Úr utalt arra, hogy kevés olyan csapat
van, akik letettek valamit az asztalra. A Képviselő-testületnek kötelessége, hogy
támogassák a kézilabda szakosztályt. Az sem lenne szerencsés, ha más sportágak
rovására történne a támogatás. Javasolja a Képviselő-testületnek a támogatás
megítélését.
Lévai József képviselő az üléstermembe megérkezik, a Képviselő-testület 14 fővel folytatja
tovább munkáját.
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Buzás Gyula képviselő: Annak idején volt egy MB I-es férfi kézilabda csapat. Sajnos
nem adták meg annak a lehetőségét, hogy a férfi MB I-es csapat elinduljon.
A kézilabdás lányokat támogatni kell, hogy a város hírnevét is öregbítsék.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
190/2007.(VI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolcai Városi Sportegyesület Női
Kézilabda szakosztályát rendkívüli, 3.000 eFt,
azaz Hárommillió forint összegű támogatásban
részesíti, amennyiben a 2007/2008. évi NB-I/B
bajnokságban nevezésüket elfogadják.
A támogatás összegét Tapolca Város 2007. évi
költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 2/2007. (II.14.) Kt.
rendelete 25. Cím Tartalékok, Általános
tartalékok 10 millió Ft összegű előirányzatából
biztosítja.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
Tapolcai
Városi
Sportegyesülettel
kötött
támogatási szerződés módosítására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
Koppányi Ferenc képviselő: A vizitdíjból befolyt összeg az orvosoké. Az állam
elvett tőlük 300.000.- Ft-ot eszközhasználati díjként, de ugyanakkor odaadta nekik a
vizitdíjat. A gyermekorvosoktól is elvonták az eszközhasználati díjat? Nem érzi
igazságosnak, hogy mindegyik háziorvos kap támogatást.
Ács János polgármester: Ezt csak a felnőtt orvosok kapják. A gyermekorvosok nem
kapnak vizitdíjat. A gyermekorvosoktól is elvonták az eszközhasználati díjat.
Igazságosnak tartja a támogatást, mert a legnagyobb ellátást csak a vállalkozó
háziorvosokra vonatkozik. Nem tudja, és nem is akarja megtudni, hogy az
orvosoknak a vizitdíjból mennyi bevételük származik. Beszélt háziorvosokkal, akik
elmondták, hogy a vizitdíj nekik nem biztos, hogy annyira hasznos vagy kellemes.
Elképzelhető, hogy a vizitdíj a közelgő népszavazás miatt nem fog sokáig tartani.
Amennyiben a támogatást megbontják, és nem egységesen adják az orvosoknak,
akkor ez a támogatás nem működhet.
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Parapatics Tamás Önkormányzati főtanácsadó: Eddig is volt egy igazságtalanság a
rendszerben, melyet az előterjesztés is tartalmaz. Akiknek magántulajdonban volt a
rendelőjük, azok kaptak ún. ingatlan-fenntartási támogatást is, a többiek nem kaptak.
Koppányi Ferenc képviselő: Aki magáningatlanban volt, nagyobb támogatást
kapott, aki önkormányzati ingatlanba volt, az nem kapott nagyobb támogatást.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
191/2007.(VI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
Tapolca-i
háziorvosi,
házi
gyermekorvosi
és
fogászati
szolgáltató
vállalkozások (15 db praxis) működéshez
szükséges eszköztámogatásra 150 eFt/praxis
összegű támogatást biztosít.
A támogatás összegét Tapolca Város 2007. évi
költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 2/2007. (II.14.) Kt.
rendelete 25. Cím Tartalékok, Általános
tartalékok 10 millió Ft összegű előirányzatából
biztosítja.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az
egészségügyi
szolgáltató
vállalkozásokkal
támogatási szerződés aláírása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Ács János polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 17.20 órakor bezárja.
K. m. f.

Ács János
polgármester

Dr. Imre László
jegyző

