TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/131-45/2007.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007.
november 23-án (péntek) 08.05 órakor megtartott nyilvános
üléséről.

Az ülés helye:

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme

Jelen vannak:

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

polgármester

képviselők

dr. Imre László - jegyző, Parapatics Tamás – önkormányzati
főtanácsadó, Benczik Zsolt – Önkormányzati és Gazdálkodási
Irodavezető, Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási
Irodavezető, Ughy Jenőné – Okmányiroda vezetője, Schönherrné
Pokó Ildikó – Pénzügyi Irodavezető, Ihász József –
Építéshatósági Csoportvezető, Fülöp Jánosné – Pénzügyi Iroda
főmunkatársa, Tóth Mária – oktatási referens, Dénes Emil –
Adócsoport vezetője, Vasáros Nikoletta – jegyzőkönyvvezető
Unger Ferenc – könyvvizsgáló, Dr. Varga István – Szociális és –
Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója, dr. Scher József –
Rendőrkapitányság vezetője, Dr. Zsiray Ferenc – Városszépítő
Egyesület elnöke, Hegedüs József – Városgazdálkodási Kft.
ügyvezető igazgatója, Nagy Eörsné – Wass Albert Könyvtár és
Múzeum igazgatója, Bajner Imre – Batsányi János Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója, Keszler József –

2
Bárdos Lajos Általános Iskola igazgatója, Virág Károly –
Kazinczy Ferenc Általános Iskola igazgatója, Frang Lászlóné –
Szivárvány Óvoda vezetője, Lakatos Veronika – Kertvárosi
Óvoda vezetője, Marosi Miklósné – Barackvirág Óvoda vezetője,
Tapolcai Városi Televízió munkatársai
Ács János polgármester: Köszönti képviselő társait és a megjelent vendégeket.
Megállapítja, hogy 16 fő képviselő van jelen, a Képviselő-testület határozatképes, az
ülést megnyitja. Két képviselő társuk igazoltan maradt távol. Napirend előtti
pontként a polgármester, alpolgármesterek tárgyalásairól, valamint a lejárt
határidejű határozatokról lesz szó. Elmondja, hogy ugyanazokon a tárgyalásokon
vett részt, mint Sólyom Károly alpolgármester, illetve több alkalommal Marton József
alpolgármester Úr is részt vett, ezt kétszer nem szerették volna leírni az
előterjesztésben. A napirendi pontnak két határozati javaslata van. A II. határozati
javaslat formailag került a testület elé, amelyben a kistérségi eszközállományt át kell
adniuk, ők pedig továbbadják díjmentesen az orvosi ügyeletnek felhasználásra. Ez
részben kistérségi pályázatból került átadásra. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?
Lévai József képviselő: A megyei közgyűlésen hoztak egy olyan döntést, hogy
felhatalmazzák a közgyűlés elnökét, hogy kezdeményezze módosítását a
feladatátadási szerződéseknek a középfokú oktatási intézmények esetében. Erre azért
volt szükség, mert a megyei közgyűlés az intézmények fejlesztését EU-s pályázati
pénzekből kívánja megvalósítani, ebbe az intézményeket be kívánja vonni. Ebben
szerepel egy olyan kitétel, hogy amennyiben nyertesek lesznek, úgy 10 évig
biztosítani kell a nyertes pályázónak az intézmény működését. Eredendően öt évre
adták át ezeket az intézményeket. Kérdezi, hogy hol áll a szerződés módosítása?
Ács János polgármester: Úgy tűnik, meglesz annak a lehetősége, hogy ezek a
fejlesztési források ne csak tíz éves, hanem ennél rövidebb időre történő
megállapodás esetén is érvényesek legyenek. Az átadott intézmények esetében a
tulajdonosi jogokat továbbra is ők gyakorolják, a működtetés a törvény szerint csak
5. éves ciklusra adható át. Ennek a lehetőségét a megyei önkormányzat keresi. A
tapolcai önkormányzat beadta azokat az elképzeléseket, melyeket az átadott
intézmények esetében első körben meg kívánnak valósítani, a Széchenyi István
Szakképző Iskola és a Batsányi János Gimnázium és Kollégium felújítását,
korszerűsítését tervezik. Amennyiben kedvező döntés születik, nekik is önerőt kell
ehhez biztosítani. Bízik abban, hogy erre lehetőség lesz.
Szatmári Jánosné képviselő: Kérdezi, hogy a DRV Zrt-vel való tárgyalás a
csatornázással kapcsolatos volt, vagy másról volt szó?
Ács János polgármester: Ezen a megbeszélésen nem vett részt, Sólyom Károly
alpolgármester Úr ad erről tájékoztatást.
Sólyom Károly alpolgármester: A vegyes napirendi pontok között szerepel a DRV
Zrt., ott ki fog erre térni.
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Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el, Ács János polgármester az I. határozati
javaslatot szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
268/2007.(XI.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
tisztségviselők
fontosabb
tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Ezzel egyidejűleg a 298/2006. (XII.12.) Kt.
határozatát visszavonja.
Ács János polgármester a II. határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
269/2007.(XI.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulása, valamint a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet, továbbá a
Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és
Gyógybarlang Kft. között 2007. szeptember 18-án
létrejött, a határozat mellékletét képező
háromoldalú megállapodást jóváhagyja, a
háziorvosi ügyeleti szolgálat működéséhez
szükséges berendezéseket, gépeket, eszközöket a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása
részére
térítésmentesen
átadja,
egyidejűleg üzemeltetésre átveszi.
Ezzel egyidejűleg a 236/2007. (IX.28.) Kt.,
valamint a 111/2007.(IV.13.) Kt. határozatait
visszavonja.
Ács János polgármester: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
kerüljenek megtárgyalásra azzal a módosítással, hogy a ”Tájékoztató a Szociális és
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Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról” című előterjesztést 8. napirendi
pontként tárgyalja a többi napirendi pont változatlanul hagyásával. Javaslatát
szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
270/2007.(XI.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete mai ülésén a napirendeket a következők
szerint tárgyalja azzal a módosítással, hogy a
”Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási
Intézet
munkájáról”
című
előterjesztést 8. napirendi pontként tárgyalja a
többi napirendi pont változatlanul hagyásával:
1/A) Tapolca Város Önkormányzatának a 2007.
évi költségvetés háromnegyed éves
végrehajtásáról szóló beszámolója
1/B) 2008. évi költségvetési irányelvek
Előterjesztő: Ács János polgármester
1)

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

2)

Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007.
(IV.16.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

3)

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

4)

A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőket
megillető
illetménykiegészítésről, szociális, jóléti
juttatásokról,
valamint
szociális
és
kegyeleti támogatásokról szóló 40/2004.
(IX.13.) Kt. rendelet módosítására javaslat
Előterjesztő: Ács János polgármester
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5)

Közoktatási
intézményrendszer
átszervezése
Előterjesztő: Ács János polgármester

6)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2008. évi munkaterve
Előterjesztő: Ács János polgármester

7)

Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet munkájáról
Előterjesztő: Ács János polgármester

8)

Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi
belső ellenőrzési munkaterve
Előterjesztő: Ács János polgármester

9)

Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez
való csatlakozás
Előterjesztő: Ács János polgármester

10) Tapolca Bűnmegelőzési Koncepció
Előterjesztő: Ács János polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1/A) Tapolca Város Önkormányzatának a 2007. évi költségvetés háromnegyed
éves végrehajtásáról szóló beszámolója
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: Az előterjesztésben szerepelnek a 2007. szeptember 30-ig
teljesített feladatok. A különböző bevételi források közül láthatják az adóbevételek
alakulását, az itt történt felderítéseket, a befolyt összegeket, a különböző tőke jellegű
bevételeket és az egyéb támogatások alakulását, valamint a kiadásoknál a felújítások
és fejlesztések összegét, melynek alapján az önkormányzat mérlege szerint 3.053.432.eFt-os bevételi, illetve kiadási összeggel 78,3%-ban teljesült. Jelzi, hogy a
költségvetésben februárban tervezett előzetes működési hitel felvételére nem került
sor. A nyár folyamán rövid időre volt szükség a likvid hitel egy részének
felvételéhez, de ez napi problémaként jelentkezett. Elmondható, hogy a bevételek és
a kiadások egyensúlyban voltak, az önkormányzat a céloknak megfelelően
megpróbált fegyelmezett és kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatni. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
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Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozatot.

Településfejlesztési Bizottság

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:
271/2007.(XI.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
2007.
évi
költségvetésének
háromnegyed
éves
végrehajtásáról
szóló
beszámolót elfogadja.
1/B) 2008. évi költségvetési irányelvek
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: Az önkormányzatoknak november 30-ig meg kell
meghatározni azokat a fő rendező elveket, melyek alapján a következő évben a
tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tervezik felhasználni. Ennek a
költségvetési koncepciónak még nem az a célja, hogy részletesen tárgyalja azt, hogy
mi az, amire költenek, és milyen bevételekre számítanak. Szükség van a költségvetési
irányelvek tárgyalásánál a kötelező elvek betartására. Meghatározták azokat a
célokat, amelyek előttük állnak, illetve amelyre kötelezettséget vállaltak. Ennek
alapján megpróbálták a kiadási és bevételi oldalt úgy tervezni, hogy az a
lehetőségeikhez mérten továbbra is teljesíthető legyen. Elsődleges céljuk, hogy a
kötelező feladatokat biztosítsák, az intézményrendszert hatékonyan tudják továbbra
is működtetni, a hitelek és kamatok, valamint az egyéb felvállalt kötelezettségek
határidőben történő teljesítését tudják biztosítani, a gazdálkodás biztonsága
érdekben tudjanak a következő évben is általános tartalékot képezni, valamint a
pályázatokhoz önrészt biztosítani. Továbbá a megkezdett beruházásokat és
felújításokat tovább tudják teljesíteni, és a pályázati lehetőségek felkutatására saját
forrás kiegészítésére fokozott figyelmet kell fordítaniuk. Szeretnének a következő
évben is a működésükben lévő intézmények karbantartására meghatározott
előirányzatú összegeket biztosítani. Továbbra is meg kell teremteni a fejlesztési
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bevételek és kiadások egyensúlyát, gondoskodni kell a kötvénykibocsátásból
származó pénzösszeg megfelelő befektetéséről. Elmondja, hogy a kötvénykibocsátás
szerződésének aláírására 2007. november 26-án, hétfőn kerül sor. Várhatóan az
önkormányzat 2007. december 6-án fogja a számláján tudni azt az összeget, amelyről
a Képviselő-testület döntött, tehát az egymilliárd forint értékű kötvény értékét. A
kötvényről azért nem írtak részletesebben, mert még a szerződés aláírása nem történt
még meg. A mellékletekben látható, hogy mi az, amely az elkövetkezendő évben
várhatóan Tapolca városát a különböző normatív támogatásokból megilletik majd. A
táblázatokból kitűnik, hogy a várható kiadási költségek mellett a bevételek nem
nagyon változnak, a tavalyi évhez képest alig van változás. Felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság mindkét határozati javaslatot 4
igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság minkét
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Könyvvizsgáló Urat kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Unger Ferenc könyvvizsgáló: A jogszabályi előírásoknak megfelelően összeállításra
került Tapolca város 2008. évi költségvetési irányelvei. A költségvetési irányelvek
összeállításánál figyelembe vették mindazokat a külső és belső információkat,
amelyek ebben az időszakban rendelkezésre állnak. A külső információk közül
kiemeli a költségvetési törvény-tervezetet, az adójogszabályokat, a szociális törvényt
és a további ágazati törvényeket. A belső információk közül figyelembe vették az
intézményrendszer szerkezetében beálló változásokat, illetve mindazokat a
változásokat, amelyek az intézményrendszer működéséből nyerhetőek. Az
irányelvekben megjelölték a hitelállományt, annak alakulását, az áthúzódó
kötelezettség-vállalásokat, ezzel eleget tettek az államháztartási törvényben, illetve
annak a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltaknak. Az irányelvek
tartalmazzák mind a bevételi, mind a kiadási oldalt a jelen információk alapján
számszerűsítve. Végeredményben mind tartalmi, mind formai szempontból a
költségvetési irányelvek megfelelnek a követelményeknek, megfelelő alapul szolgál a
további tervezőmunka végzéséhez.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Szatmári Jánosné képviselő: Hallott arról, hogy a 2008-as évben a „multi” cégeknek
is adózni kell itt Magyarországon. Kérdezi, hogy erre már jogi alap van, vagy az
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adótörvény már vonatkozik rájuk, vagy csak egy előre híresztelt információ? Érinti
ez Tapolca városát az adó szempontjából?
Ács János polgármester: Érinti a bevételi oldalt. Ez nem jövő évi téma, ez már eddig
is működött. Ebben az évben szűnt meg, hogy adókedvezményeket lehetett adni. Az
Ügyrendi Bizottság módosító indítványt terjesztett elő. Elmondja, hogy a táblázatban
szerepel a bevételi és kiadási oldalon egy előzetes kalkulációt végeztek, melyben a
kötvénykibocsátásból származó, ún. kötelező kamatfizetést feltűntették, illetve a
másik oldalon egy kedvezőbb bevételi oldalt is tettek erre. A megállapodás még nem
került aláírásra.
Egyéb 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:
272/2007.(XI.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetés irányelveit a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
véleményével együtt megismerte, és a tervezés
alapjául elfogadja.
Határidő: 2007. december 08., illetve folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

273/2007.(XI.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca
Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
a
költségvetési
koncepcióban
megfogalmazott irányelvek alapján elrendeli
Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi részletes
költségvetési előirányzatainak kidolgozását.
Határidő: 2008. február 15, illetve folyamatos
Felelős:
polgármester, jegyző
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2)

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

Ács
János
polgármester:
A
kötvénykibocsátással
kapcsolatban
egy
munkabizottságot kell létrehozni, akik állandóan figyelik és felügyelik azokat a
dolgokat, amelyek a banki szférában történnek, illetve a kötvénykibocsátással
kapcsolatban a legkedvezőbb változásokat az önkormányzatnak kellene kiválasztani.
Nem javasolja a bizottság felállítását, hiszen a döntés sürgőssége megköveteli azt,
hogy azonnali döntés szülessen. A döntésekről természetesen a polgármesternek a
Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatni kell, ezért szeretnének egy
munkabizottságot felállítani, melynek tagjai a polgármesteren kívül az általános
helyettesítő, az alpolgármester, a jegyző, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnöke, az Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda vezetője, valamint a Pénzügyi
Iroda vezetője. A bizottság adna a polgármesternek segítséget abban, hogy milyen
döntés születhessen. Egyszemélyes döntésre van szükség, ezért szeretné ezt a
bizottságot felállítani, illetve a konkrét közlési és döntési jogot személyéhez vonni.
Ezt a vagyonrendeletben szabályozni kell. Tapolca-Diszel községben történt egy
telekvásárlás, ami alapján az akkori földhivatali bejegyzés szerint járt el mindenki
jóhiszeműen. Egy későbbi mérésből kiderült, hogy 45 m2 terület nem tartozott ahhoz
az ingatlanhoz, amit be szerettek volna építeni az utca sorába. Ennek megvásárlását
szeretné kezdeményezni a vevő, aki minden egyes ezzel felmerülő költséget magára
vállalna. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
kiegészítéssel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatokat.
Ács János polgármester: A bizottság javaslatát előterjesztőként befogadja. 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.

10
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
31/2007.(XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az önkormányzat vagyonáról és a
vagyonhasznosítás szabályairól szóló többször
módosított 10/2004. (IV.20.) Kt.
rendelet
módosítására
irányuló
rendelet-tervezetet
elfogadja és, 31/2007. (XI.26.) Kt. rendeletei közé
iktatja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
274/2007.(XI.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó
devizaügyletek bonyolítására munkacsoportot
hoz létre, melynek tagjai: az általános
helyettesítést ellátó alpolgármester, a jegyző, a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke,
Polgármesteri
Hivatal
Pénzügyi
Iroda
Irodavezetője, Önkormányzati és Gazdálkodási
Iroda Irodavezetője.
A munkacsoport feladata a bank által megadott
információk értékelése és az alapján a javaslat
elkészítése a döntéshozó részére, melyet
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A munkacsoport
határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen
van. Egyszerű többséggel hozza meg javaslatát
úgy, hogy minden tag egy szavazattal
rendelkezik. A nemmel szavazó tag véleményét
kérésére a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
A munkacsoportot rövid úton (telefon, e-mail)
kell összehívni. Amennyiben a személyes
megjelenés akadályoztatva van, a javaslat
megtárgyalható és az alapján telefon útján is
elfogadható, ebben az esetben a döntésről az
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda vezetője
jegyzőkönyvet készít, amit hitelesít, majd a
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döntéshozónak átad, illetve a jelen nem levő, de a
javaslattételben résztvevő tagnak megküld.
A
munkacsoport
javaslatát
tartalmazó
jegyzőkönyvet a polgármester záradékkal látja el,
mely záradék a meghozott döntését tartalmazza.
A záradékot a polgármester írja alá.
A döntést a polgármester telefonon is
meghozhatja a munkacsoport javaslatának
megismerését követően.
A döntésről az
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda vezetője
feljegyzést készít, melyet hitelesít. Ebben az
esetben a feljegyzés képezi a jegyzőkönyv
záradékát, amit a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
A záradék jegyzőkönyvre való rávezetését
követően a polgármester értesíti a bankot.
Akadályoztatása esetén az értesítés megtételére
az Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
vezetője jogosult.
A 266/2007. (X.18.) Kt.
egyidőben visszavonja.

határozatot

ezzel

Határidő: 2007. november 30.
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
275/2007.(XI.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
4370/14
hrsz-ú
közterület
megnevezésű ingatlanból leválasztott 45 m2
térmértékű területet Szabóné Szakács Judit és
Szabó Gábor 8300 Tapolca, Juhász Gy. u. 41. szám
alatti lakosok részére átadja.
Határidő: 2007.december 31.
Felelős : polgármester
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3)

Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2007. (IV.16.) Kt. rendelet módosítására javaslat
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Az 1992. évi törvényt a kormány módosította. Úgy
rendelkezett, hogy 2007. szeptember 1-től a közigazgatási szervnél köztisztviselői
kinevezés, vezetői megbízás csak pályázat útján adható be. A törvény több enyhítést
biztosít az önkormányzat köztisztviselői létszámának tekintetében, amelyik az
alkalmazott köztisztviselői létszámnak maximum 3%-a, de vezető beosztású
köztisztviselő ebbe nem lehet, azt pályázat nélkül is engedélyezi. Sokszor van arra
lehetőség, hogy a pályázat hosszadalmassága miatt szükség van az állás betöltésére.
Ez Tapolca esetében 3 főt jelent, amely a hivatal vezetője, a jegyző a polgármester
egyetértésével pályázat nélkül alkalmazhat, amennyiben a törvényi előírásoknak
megfelel. Ezt a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzíteni kell. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság mindkét határozati javaslatot 4
igen szavazattal támogatja.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság is egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is
egyhangúlag 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 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
32/2007.(XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV.16.)
Kt. rendelet módosítására kidolgozott rendelettervezetet elfogadja, és 32/2007. (XI.26.) Kt.
rendeletei közé iktatja.
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4)

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

Ács János polgármester: Az üzemeltető megtette a javaslatát, melyet előzetesen
elfogadott, és előterjesztőként befogadja. Változások történnének a parkolás
tekintetében az eddigi sárga, zöld és piros bérlet esetében. A Városgazdálkodási Kft.
igazgatóját kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Hegedüs József Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: Nincs kiegészíteni
valója.
Ács János polgármester: A Deák Ferenc utca jelentene egy tengelyt, az eddig sárga
bérlet megkettőződne kétszínű bérletre, az ún. ingyenes bérlet továbbra is
megmaradna, de csak a város azon részén, amelyik részére az a színű bérlet
érvényes. Új parkolókat alakítottak ki. Nem tartja indokoltnak semmi, hogy egy
egész városra kiterjedő egységes, ingyenes parkolással rendelkezzenek a lakók.
Eddig két rendszámot jelentett, egyszerre egy időben csak eggyel tudtak parkolni. Ez
az elkövetkezendő időszakban csak egy rendszámra lenne érvényes. A tapolcai
lakosoknak járó zöld bérletet, melyet két forgalmi rendszámra vehettek igénybe,
szintén egy forgalmi rendszámra korlátoznák. Az eddigi 2500.- Ft-ot 4000.- Ft-ra
kívánják felemelni. Változás van az ún. piros zónába történő egyhetes parkolásnál,
ahol az eddigi 2500.- Ft-ot 4000.- Ft-ra, illetve a piros zónás bérlet esetében az éves
30.000.- Ft-ot 35.000.- Ft-ra kívánják felemelni. Felkéri a bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal, 2 tartózkodás
mellett nem javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen
szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja a rendelet-tervezet
elfogadását a Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Sólyom Károly alpolgármester: Figyelembe kell venni azt is, hogy az üzemeltető
javaslatára bekerül az ún. Halbolt előtti parkoló bevonása, illetve a volt taxiállomás,
tekintettel arra, hogy a buszjáratok megszűnése miatt az felszabadult, így plusz
parkolók jöhetnek be a rendszerbe.
Ács János polgármester: A zöld bérletnél az évi négyezer forintos emelés azt jelenti,
hogy így naponta egy tapolcai lakos 16.- forintért parkolhat.
Lévai József képviselő: Az előterjesztésben szerepel egy olyan mondat, hogy nem
hagyhatják figyelmen kívül azt a körülményt sem, hogy bármely autókereskedő
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ezért az összegért egy teljes hónapra bérelhet magának reklámfelületet a városba, ha
kiállítja egy-egy termékét. Kérdezi, hogy ez ténylegesen így van? Ezt nem tartja egy
normális helyzetnek, mert mikor kereskedelmi célból vesz igénybe parkolóhelyet, az
közterület-foglalásnak minősül. Ezzel nem indokolná, hogy összeget kellejen emelni.
Kérdezi, hogy a bérleten volt két rendszám feltüntetve, vagy pedig két önálló bérlet
került kiadásra? Ha egy bérleten két rendszám van, akkor azon gondolkodna el,
hogy ezt nem kellene visszavonni, mert ezzel nem csökkentik a parkolásban részt
vevő autók számát, mert eddig is csak egy autó vehette egy időben igénybe. Amikor
egy jogot elvesznek, azt meg kell gondolniuk, hogy milyen indokok alapján teszik
meg. Az előterjesztésben megfogalmazásra került, hogy 16%-os inflációval lehet
számolni az időt tekintve, hogy nem nyúltak hozzá a parkolási díjakhoz. Úgy
gondolja, hogy el lehet fogadni, de vitatkozna vele, mert nem gondolja, hogy a
parkolási díj működtetésére az infláció hatással van. Ha szükség van parkolási díj
emelésére, másképpen támasztotta volna alá. Ezt akkor tudja elfogadni, ha jelen
díjtételek mellett nem lehetne gazdaságosan működtetni a parkolási rendszert. A
parkolási díjrendszer bevezetése nem bevételszerzés céljából történt, hanem egyfajta
forgalomszabályzási célból– véleménye szerint helyesen az elődeik által -, és az
utóbbi időben be is váltotta a hozzá fűzött reményeket, mert lehet Tapolcán parkolni.
Ács János polgármester: Úgy gondolja, képviselő Úr rossz úton jár, hiszen ez egy
nagyon jól előkészített és megfogalmazott előterjesztés. A rendelet azzal a céllal is
jött létre, hogy szabályozza a parkolást és a várakozási lehetőségeket, nem titkolva a
város bevételeinek növelését. A városnak tervezetten csak az oktatási intézményekre
300 millió forintot, összességében 400 millió forintot kell kiadni. Kérdezi képviselő
Urat, hogyha a város egyéb bevételekhez nem jut, akkor miből fog a város élni?
Miből fogja az utakat fenntartani, világítani, a havat eltakarítani. Nem megszerzett
jogokat csonkítanak, hanem rendeletben szabályoznak egy olyan kedvezményt a
város lakosságának, amelyet nem is lett volna muszáj adni. Tapolca kevés városok
közé tartozik, amelyik ekkora engedményt tud biztosítani a város lakosságának.
Presits Ferenc képviselő: Vitatkozna Polgármester Úrral ezzel kapcsolatban, mert ez
tényleg egy fennálló jog, amit elvesznek. Ha ő önként lemond róla, akkor elmegy. Ha
úgy veszik el tőle, akkor hiányzik. Annak idején felmérték, hogyha az itt bejelentett
lakos máshol dolgozik, hazajön egy évben kétszer, egy időben egy autó parkolhat,
kettő nem. Ezt a jogot miért veszik el? Ez egy hangulatkeltő valami. Kéri, hogy
mondják meg, bevételben mennyit jelent? A parkolóhelyek tisztán tartásával vannak
fenntartásai. Úgy gondolja, nagyon sok kifogásolni valót hagy maga után, főleg ahol
földes parkolók vannak, mert nincsenek felfestve. Ahol új aszfaltréteg került az
úttestre, ott sincsenek felfestve a parkolóhelyek.
Ács János polgármester: Kérdezi, hogy hol nincsenek a parkolók felfestve, ahol
bitumen van?
Presits Ferenc képviselő: A Nagyköz utcában a Húsáruháznál, és a Petőfi utcai
földes parkolóban.
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Ács János polgármester: Kéri, hogy ne irritálják azzal a lakosságot, hogy itt
megszerzett jogokról beszélnek. Ez egy rendelet, amiben lehetőséget biztosítanak. Az
önkormányzat nem adhat az állampolgároknak jogokat, rendeleteiben
szabályozhatja a város működését, üzemeltetését, a különböző törvények adta
lehetőségek közötti működést. Ez nem jog, ez egy eddig szerzett kedvezmény, ami
továbbra is fennmarad. Az a mondat, hogy „a megszerzett jog megcsonkítása”, mert
ez így nem állja meg a helyét.
Sólyom Károly alpolgármester: Kérdezi, hogy a megszerzett jogokba az ingyenes
orvosi ellátás is beletartozott-e?
Dr. Imre László jegyző: A helyi önkormányzat rendeletében jogokat és
kötelezettségeket állapít meg, illetve szabályoz. Saját hatáskörében megállapíthatja,
illetve az általa megállapított kötelezettségeket, jogokat, és a rá vonatkozó
szabályokat módosíthatja, a rendeletét visszavonhatja, továbbá egyes rendelkezéseit
visszavonhatja, megváltoztathatja.
Bozsoki Lajos képviselő: Az indoklás egy mondatát szeretné felolvasni, mely szerint
„A mintegy 16 %-os emelkedés nem más mint az elmúlt évek alatt nem alkalmazott
inflációs emelés korrekciója”. Nagyon ravasz kulcsszó van itt elrejtve, melyet úgy
értelmez, hogy amit adott a jobb kezével, azt visszaveszi a bal kezével. Egyetért az
emeléssel, de az inflációs rátának megfelelő százalékkal.
Ács János polgármester: Nem ért egyet a parkolók tisztátlanságával, mert még a mai
reggel is a hideg idő ellenére mindig megy a seprőgép. Az, hogy az autósok
egyáltalán még a kertvárosi utcákban sem képesek arra, hogy tudják melyik napon
hány órakor megy el a seprőgép, legalább szabaddá tegyék az utat, ezt
megakadályozni nem tudják. Járműveket elvontatni nem tudnak. Amelyik útban
van, ott a parkolót nem tudják takarítani. Az Ady E. utcában parkoló egyes autókat –
mely láthatóan több hónapja ott áll mozdulatlanul – a lehullott faleveleknek
szélfogóul is szolgál, amit megpróbálnak kézi erővel kitakarítani. Vannak problémák
a fedett parkolóval, de nem titkolt dolog, hogy a város parkolását továbbra is át kell
gondolni. A legnagyobb probléma a városközponti parkolás. Ezeknek a megoldására
Tapolca adottságait figyelembe véve nem tudnak több felszíni lehetőséget biztosítani.
Meg kell nézni, hogy az elmúlt évben mennyire változott az, amiért ezeket a
parkolókat felfestik, takaríttatják, karban tudják tartatni. Ezen kiadások enyhítése
továbbra is cél.
Koppányi Ferenc képviselő: Minden kiadott pénz kényes kérdés. Jelenleg kb. egy
liter benzin egyhavi parkoló árával azonos. Szívesebben venné, ha a biztosítási díját
csökkentenék.
Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: A Fő téren látható
autó, mely egyértelműen reklámcéllal került elhelyezésre, egy üzemben lévő
forgalmi rendszámmal rendelkező jármű. Erre a mostani jogszabály szerint parkolási
engedély a piros zónára kiadható, és nincs korlátozva ennek az időtartama. Felvet
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olyan kérdést, hogy a Képviselő-testület szabályozhatja rendeletében, hogy ez
valóban nem az úttest közlekedési célú igénybevételének felel meg, hanem egyfajta
reklámtevékenység, és akkor egy szigorítással egy külön soron lehetne ezt
szabályozni, hogy ennek díjtétele nem a havi piros bérlet, hanem 20.000.-/hó-ért
teheti meg a belvárosban. Mivel ezek nem fordulnak elő tömegével, nem javasolta
sem az üzemeltető, sem a városüzemeltető részéről, hogy ilyen megoldással éljenek.
Sajnos annak ellenére, hogy a megélhetési körülmények több család számára
nehézkesek, a gépkocsi az utolsó, amelyről lemondanak. Az adócsoport vezetője meg
tudja erősíteni, hogy a gépkocsik száma növekedett. Az építési törvény értelmében a
lakóingatlanokhoz egy parkolóhely biztosítható. A város régi beépítettségét
figyelembe véve további parkolóhelyeket nem tud biztosítani, tehát ha a gépkocsi
szám növekszik, a parkolás is egyre tarthatatlanabb lesz. Amikor családtagok,
rokonok jönnek – jellemzően ez a zöld zónára vonatkozik -, zöld zónában csak
munkanapokon kell fizetni 8-16 óráig, egyéb időszakokban nem. Nem vesznek el
jogot senkitől. Az elmúlt időszakban Tapolca városában nagyon sok útfelület
felújításra került. A meglévő felfestéseket érintette, mert új aszfaltburkolaton újra
kellett azokat festeni. A Városgazdálkodási Kft-vel folyamatosan egyeztetve a város
ezeket a parkolóhelyeket felfestette. Való igaz, hogy a Nagyköz utcában a burkolatfelújítás során ez kimaradt, két hete igazgató Úr ezt a munkát elvégeztette. Jelen
pillanatban tudomása szerint nincs felfestetlen parkolóhely, de ha van, kéri, hogy azt
jelezzék. Valóban gondot okoz a seprőautó, a hóeltakarítás, és minden olyan úttestfenntartás, melyet szeretnének elvégeztetni, amikor ott parkoló autók vannak.
Vasárnap délután külön kérte a hóeke vezetőjét, hogy jöjjön vissza még egyszer a Fő
utcára, mert szabálytalan amőba alakban tudta eltakarítani a havat, mert senki nem
vette azt a fáradságot, hogy felszabadítsa legalább addig a parkolóhelyét, amíg a
havat el tudják takarítani.
Ács János polgármester: Reggel tapasztalta, hogy egy autóból olaj folyt ki. A
városháza előtt ebből már tócsa keletkezett. Meg kell kérdezni a rendőrséget, hogy
miért ott parkolnak, miért nem vesznek ilyet észre. Nem a Tesco parkolóba kell
kiállni, hanem a városban kell körülnézni.
Marton József alpolgármester: Kérdezi Hegedüs Józsefet, a Városgazdálkodási Kft.
ügyvezető igazgatóját, hogy milyen a kapcsolata a rendőrséggel, mert a városban van
néhány pont, ahol nem a kijelölt parkolókban, hanem a nem parkolás céljára való
helyeken tudatosan parkolnak, pl. a tűzoltóállomásnál, a Turul vendéglátó-hely előtt,
az Iskola utcában. A parkolóőrök jelzik ezt a rendőrség fele? Véleménye szerint ezzel
a parkolás rendje még normálisabb és elviselhetőbb lenne.
Ács János polgármester: A könyvtár vezetője is tapasztalta már, hogy a könyvtárhoz
beállnak úgy, hogy egyszerűen nem lehet tőlük közlekedni. Ugyanez a helyzet a
Húsáruház mellett. Kéri Hegedűs Urat, hogy a parkolóőrök segítsék azokat, akik
tisztességesen megfizetik a parkolást.
Lévai József képviselő: A szerzett jog kijelentését visszavonja, ebben Polgármester
Úrnak teljesen igaza van. Módosító indítványt terjesztene elő, mely szerint a rendelet
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módosításból vegyék ki azokat a pontokat, amelyek a kedvezményezett autók
számának csökkentésére vonatkozik, illetve a díjtételek emelésére vonatkozik.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a módosító indítványt.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
2 ellenszavazattal, 10 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
276/2007.(XI.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete azon módosító indítványt, mely szerint
a Képviselő-testület elé terjesztett, a parkolás
szabályozásáról és a várakozás igénybevételének
rendjéről szóló 58/2004. (XII.20.) Kt. rendelet
módosításából vegyék ki azokat a pontokat,
amelyek a kedvezményezett autók számának
csökkentésére, illetve a díjtételek emelésére
vonatkoznak,
nem támogatja.
Ács János polgármester szavazásra teszi fel az eredeti határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal,
2 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
33/2007.(XI.26.) 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
33/2007. (XI.26.) Kt. rendeletei közé iktatja.
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5)

A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető
illetménykiegészítésről, szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról,
valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2004. (IX.13.) Kt.
rendelet módosítására javaslat
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A polgármesteri hivatalban 2007. második félévétől
egészségügyi pénztári tagsági hozzájárulást biztosítanak az ott dolgozó
köztisztviselőknek. Továbbra sem tudják felvállalni az üdülési csekk támogatását. Az
üdülési csekk ezentúl 50%-ban adóköteles lesz. Tájékoztatja az intézményvezetőket,
hogy mivel Tapolca városban átalakult a foglalkoztatott létszám, a 2008. évi
költségvetés előterjesztésekor személy szerint javaslatot fog arra tenni, hogy ez a havi
2000.- forintos egészségbiztosítási pénztári hozzájárulás ne csak a köztisztviselőket,
hanem a városházához tartozó közalkalmazotti létszámot is érintse. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

a

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Lévai József képviselő: Az a gesztus, amit Polgármester Úr megfogalmazott,
maximálisan támogatandó. Az egészségbiztosítási pénztárak toborzása nem ma
kezdődött, tehát több olyan személy van, aki már ilyen biztosítással bír. Kérdezi,
hogy van-e arra lehetőség, hogy figyelembe vegyék a meglévő biztosítási pénztári
tagságukhoz kapcsolódjon ez a kedvezmény?
Dr. Imre László jegyző: Felmérték, a Polgármesteri Hivatalnál valóban voltak
ilyenek, de ez a támogatás természetesen jár azoknak a dolgozóknak is, akik nem a
nagyobb csoporthoz tartozó biztosítóval kötötték meg, lesz rá lehetőség.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatokat.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
34/2007.(XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
polgármesteri
hivatalban
foglalkoztatott
köztisztviselőket
megillető
illetménykiegészítésről,
szociális,
jóléti
és
egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és
kegyeleti támogatásokról szóló 40/2004. (IX.13.)
Kt. rendelet módosítására kidolgozott rendelettervezetet elfogadja, és 34/2007. (XI.26.) Kt.
rendeletei közé iktatja.

6)

Közoktatási intézményrendszer átszervezése
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Előzetesen elmondja, hogy a szólás, mondás és írás
szabadsága ebben az országban hatalmas és végtelen. A tegnapi Naplóban jelent meg
egy összegyúrt cikk, amely nélkülözött mindenféle olyan dolgot, amire figyelemmel
lehetett volna az újságíró, többek között azt, hogy ezt a tervezetet még a Képviselőtestület sem tárgyalta. Természetesen a napirend nyilvános, így ennek megfelelően
bárki letöltheti az internetről. Nem tudja elfogadni azt az érvelést, hogy nem tudott
az önkormányzattal találkozni az újságíró. Nem biztos, hogy mindig minden esetben
csak vele kell találkozniuk. A hivatalban sok jó képességű ember van, akik részt
vesznek az előterjesztések előkészítésében. Úgy gondolja, a cikk megalapozatlan
számadatokat közöl, és ebből az derül ki, hogy az önkormányzat valamilyen
formában megint lesújtóan be akarja ezeket az intézményeket gyúrni oda, amivel
maga sem ért egyet. Az önkormányzat egy-egy előterjesztésnél – főleg ha nagyobb
horderejű -, nem egyféle határozati javaslatot, hanem többféle alternatívát,
lehetőséget is biztosít. Ebben az esetben is ez történt. Ha a cikk írója kellő
figyelemmel és többszöri átolvasással vette volna a fáradságot, és megtette volna azt,
hogy elolvassa, akkor láthatta volna, hogy ez az előterjesztés arról szól, hogy abból a
háromféle alternatívából az önkormányzat mit szeretne megvalósítani. A mostani
döntésük nem egy végleges döntés. A rendszer átalakításának megkezdéséhez
szükség van egy olyan ugródeszkára, amit meg kell tennie a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztés elkészítése előtt történtek egyeztetések képviselőkkel és az
intézmény vezetőivel is. Úgy gondolja, tárgyalás előtt azért veszélyes ezeket a
dolgokat beledobni a mélyvízbe, mert ezzel a célját nem érte el. A mai napon egy
kétoldalas levélben a főszerkesztőnek levelet írt, melyet fel is fognak adni.
Ugyanolyan főcímmel, ugyanolyan nagyságrendben kérnek helyesbítést
ugyanakkora terjedelemben. Nem teheti meg egyetlen újság sem, hogy Tapolca
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városának bizonyos döntéseit megelőzően kellemetlen színben tüntesse fel a várost.
Lehet, hogy ezt más településeken eltűrik, személy szerint előterjesztőként nem fogja
eltűrni sem most, sem máskor. Jogerősen kér helyreigazítást. Amennyiben ezt nem
teszik meg, akkor a Magyar Újságírók szövetségéhez fog fordulni. Az
intézményrendszerhez valamilyen formában hozzá kell nyúlni. A probléma nem
most merült fel, melyet már tavaly is tudtak. A legnagyobb probléma a
gyermeklétszám fogyása. Nemcsak Tapolcán, de az egész országban évekig
előreláthatóan nem fog a gyermeklétszám növekedni, hanem csökkeni fog. Az
intézményeknek nyújtott támogatások, normatívák nem biztosítják azt az összeget,
amely a működéshez szükséges. A városnak ezekhez 100 milliókat kell hozzátennie.
A gyermeklétszámból kifolyólag ebben az évben még a Képviselő-testület
engedélyével már csupán öt első osztály indulhatott el a városban. Egyik
intézményük visszatért abba a beiskolázatlansági mederbe, amikor csak egy osztályt
tudott elindítani. A jövő évi előrejelzésekből látható, hogyha ebben nem történik
változás, a következő évben a három intézményből – ami önkormányzati fenntartású
– lehet, hogy már csak egy-egy osztályt tudnak indítani. Szigorodtak a normatívák
elszámolási lehetőségei. Nem csupán statisztikai normatívának kell megfelelniük,
hanem a felhasznált létszám alapján történhet a normatívák elszámolása. A tízezer
feletti városokban megvannak azok az osztálylétszámok, amely osztályonkénti
normatívákat a magyar állam költségvetéséből az önkormányzatnak biztosítja. Az
előterjesztés tartalmazza azt is, hogy kb. egy osztálynyi gyerek az, aki nem érkezett
be vidékről a tavalyi döntésük alapján. Minden település, ahol még alsó fokú oktatási
intézmény van, foggal körömmel ragaszkodnak ahhoz, hogy a gyermekeket helyben
tarthassák. Van olyan alsó fokú nevelési intézmény, aki a II. félévben nem kap állami
normatívát. Vannak települések, ahol úgy tették meg a lépéseket, hogy az alsó fokú
nevelési és oktatási intézményeket vonták egybe. Leírták annak lehetőségét, hogy
egy nagy intézményt hoznának létre, de ezt nem javasolja, mert az iskola- és
óvodavezetőkkel konzultálva teljesen másfajta feladatokat látnak el az iskolák és az
óvodák is. Van hasonlóság, de az egyiknek mégiscsak elsődleges feladata a nevelés, a
másiknak az oktatás. A javasolt rendszerek közül úgy szeretnének megoldást találni
a szakértői vélemények ismeretében is, hogy a rendszer legkevésbé sérüljön.
Elsődleges szempontként a gyerekeket vették figyelembe. Javaslatuk szerint az
önkormányzat fenntartásában lévő három óvodát és három iskoláját külön-külön,
egy ún. tapolcai óvodát, és egy tapolcai iskolaként kezeljék. Lényege ennek az, hogy
mind a hat intézmény megszűnnek, és a kétfajta intézményrendszerből alakulna ki
egy székhelyintézmény, ahol a vezetésnek ott kell lennie. Van olyan település, ahol
30 óvodát vontak egybe. A másik két intézmény tagintézményként működne,
megtartva a nevét, a szerzett jogait. Az új intézményvezető feladata – melyre
pályázatot kell kiírni -, hogy a tagiskolák vezetőivel összevontan mindazt a jót, ami
van, megtarthassa, pl. a zenei nevelést, a kéttannyelvű képzést, az informatikai
képzést stb. anélkül, hogy a mostani tervezet szerint bármelyik gyereknek is bárhova
máshova kellene a mostani helyéről elmennie. A pedagógusok között várható
mozgás. A három intézményből ha egy központi intézmény lesz, akkor nem lesz
három igazgató, hanem egy lesz, és annak tagozatvezetői lesznek. Az átszervezés
nemcsak az anyagi indokok jelzik, hanem elértek egy olyan pontra, amikor az iskolák
esetében láthatják a kihasználtságot. Ha pályázni szeretnének felújításra, fejlesztésre,
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Tapolcán az iskolák közül ennek egyetlen egy intézmény tehet eleget, mely a
Kazinczy Ferenc Általános Iskola. Ha úgy dönt a Képviselő-testület, szükség lesz
arra, hogy a létszámot átalakítsák, és a tervezett létszámot lecsökkentsék. Azért van
szükség az intézmények összevonására, mert előfordulhat, hogy a következő
tanévben három önkormányzati fenntartású iskolából kettőbe csak egy-egy osztály
indulhatna el. Az óvodák létszáma stabilnak tűnik, mert Tapolca Város
Önkormányzata hosszú évtizedek óta felvállalja azt a több mint 200 ezer forintos
normatíván felüli finanszírozást, amit az ötéves gyerekig fel kell vállalni. A személyi
kérdéseket megpróbálják úgy megoldani – ahogy tették ezt eddig is -, hogy azokat a
kollégákat próbálják megkérni arra, akik igénybe vehetnek prémiuméveket, vagy
esetleg előnyugdíjba vonulhatnak. Az önkormányzat megtesz minden olyan
lehetőséget, hogy ezt számukra továbbra is biztosítsák. A lehetőség meglesz továbbra
is, hogy a gyerekek oda kerüljenek, ahova szeretnének.
Tóth Mária oktatási referens: A szakértői vélemények beszerzése ezután fog
megtörténni. Az előterjesztésben még konkrét határozati javaslatok még nem
kerültek be, ezek csak a beszerzett szakértői vélemények alapján. Az előterjesztés
végén szerepel, hogy milyen szakértői, és milyen más véleményeket szükséges
beszerezni.
Ács János polgármester: A határozati javaslatok között már szerepel az, amire már
először utalt, hogy nekik – amennyiben az átszervezést végre kívánják hajtani –
szerepeltet kell azt az elképzelést, amit a szakértők dolgozzanak ki. Az
előterjesztésben felsorolt intézmény-elnevezések csak minták és példák. Raposka
Község Önkormányzat megtárgyalta ezt az előterjesztést. Polgármester Úr más
elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud részt venni, de az előterjesztés határozati
javaslataival egyetért és támogatja. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat 3 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság az I. határozati javaslatot 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett,
a II. határozati javaslatot 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, a III. határozati
javaslatot 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, a IV. határozati javaslatot 10 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett, az V. határozati javaslatot 11 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság mindegyik
határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
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Dr. Csonka László képviselő: Kérdezi, hogyan lehet az, hogy a 2007/2008-as
tanévben az iskolák kihasználtsága 74%-os, és intézményi összevonás után várható
kihasználtsági mutató 90% körül lesz. Nem érti, mivel a gyermeklétszám továbbra is
csökken, és a környékbeli településekről beáramló gyermekek száma is csökken.
Ács János polgármester: Most minden intézményben megvan egy beiskolázási
létszám, amit nem tudnak teljesíteni. Az összevont intézménynél is változtatni kell
majd az összlétszámon. Nem engedhető meg, hogy két intézményben egy-egy
osztály induljon.
Lévai József képviselő: Az átszervezéssel kapcsolatos dolgot részéről támogatja. Az
átalakítás számtalan előnyökkel járhat, az intézményfenntartó részéről szerinte egy
hatékonyabban működtethető rendszer jön ezáltal létre, viszont számos – az
előterjesztés nem tartalmazza – kidolgozandó részlet van. A szakértői véleménynek
számos dolgot kell tartalmaznia, mint pl. a vezetői szintek közötti feladatmegosztás.
Ezáltal egy hatékonyabban működő vezetés jön létre, csak akkor biztosítható, ha a
feladatkörök, a jogkörök, a felelősségi körök egyértelműen szabályozásra kerülnek a
különböző szintek között. Úgy gondolja, ebben kérhetik a szakértők segítségét. Jelen
pillanatban ez a tanulókat ténylegesen nem érinti, hiszen tanulócsoportokat nem
mozgatnak. A működtetéssel kapcsolatban el tudja képzelni, hogy a
háttértevékenységek átgondolása is szóba jöhet. A most működő rendszer tíz éve
működik, és jól szolgálta a város oktatását. Kívánja, hogy egy olyan rendszer
tudjanak létrehozni egy alapos előkészítés után, amely minimum tíz évig ugyanilyen
jól fogja szolgálni az oktatást. A gyerekek mellett fontos összetevője az oktatásnak a
pedagógustársadalom. A javaslat előnye az is, hogy biztosítja azt, hogy a
pedagógustársadalmat meg tudják őrizni. A szervezeti átszervezést az is indokoltnak
tartja, hogy tudják biztosítani azt a pályázati alapokat, amelyek lehetőségeket
biztosítanak arra, hogy meg tudják újítani az infrastrukturális hátteret.
Ács János polgármester: A szakértőnek egy iránymutatást kell adni, hogy az
elképzelésekhez, mint szakértőnek mi a véleménye.
Lévai József képviselő: Elmondja, hogy zavarja az a körülmény, hogy az
előterjesztésben december szerepel a leendő intézményvezető kiválasztására
pályázat kiírása. Nehezen tudja azt elképzelni, hogy egy nehezen körvonalazódó
intézményrendszer nem pontosan körvonalazódott feladatára írnak ki pályázatot.
Dr. Imre László jegyző: Az előterjesztésből egyértelműen kitűnik, hogy a mostani
Képviselő-testületi döntést követően kerül pontosan kidolgozásra a határozati
javaslatok szerint az intézményvezetők, valamint Polgármester Úr, illetve a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői által az a konkrét intézkedési terv, amit fog a
szakértő véleményezni. A szakértő nem fogja kidolgozni, hanem az általuk, a
mostani döntés alapján elkészített döntési mechanizmust, javaslatot fog ízekre
szedni, és ezzel kapcsolatban fogja kifejteni szakértői álláspontját. Független szakértő
fog ebben az esetben eljárni, és a javaslatait a tényleges konkrét döntés esetében
figyelembe kell venni, s az akkori előterjesztés előkészítésénél a szakértői vélemény
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egy fontos elem lesz. Az oktatási intézmények átszervezése csak a nyári szünet idején
lehetséges. Ez egy tervezett időpont. Amikor a konkrét döntés-előkészítés
megtörtént, és az előterjesztés a Képviselő-testület elé kerülhet, javasolják, hogy ezzel
egyidőben már a döntés kimondását követően ki kell írni a pályázatot, ugyanis a
pályázat elbírálása, megjelenése is időt vesz igénybe. 2008. július és augusztus hónap
lesz az az időszak, amikor a konkrét végrehajtást el kell végezni, és akkor minden
egyes feltételnek már teljesülnie kell, hogy ez végrehajtható legyen.
Ács János polgármester: Aki az intézmény igazgatását betöltheti, és megfelelő
dokumentumokkal és végzettséggel rendelkezik, mindenki pályázhat.
Bozsoki Lajos képviselő: Polgármester Úr említette, hogy egyeztetett képviselőkkel
is, vele nem egyeztetett. El kellett menni a fiskális politika irányába most is. Az
iskolák nevei tradíciókat is jelentenek. Nem biztos, hogy egy új csúcsvezető alatt ezek
a tradíciók folytatódni tudnak.
Marton József alpolgármester: Átszervezésre azért van szükség, mert a jelenlegi
törvényi háttér és a jelenlegi oktatáspolitika kényszeríti ezt a célszerű meglépést. Az
előterjesztés azt is sugallja, hogy meg szeretnék tartani az eredeti intézmények
nevelési sajátosságait.
Horváthné Németh Edit képviselő: Nekik a gyermekek érdekeit kell figyelembe
venni. Úgy gondolja, nagyobb felelőssége a pedagógusoknak lesz akkor, amikor ez
az átszervezés megtörténik. Az intézményvezetőknek a kollégákkal meg kell értetni
azt, hogy ennek az intézményátszervezésnek mi a lényege. Úgy gondolja, ha az
intézményvezetők ezt át tudják adni kollégáiknak, akkor a gyermekek érdekei nem
fognak sérülni.
Egyéb 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:
277/2007.(XI.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a közoktatásról szóló többször
módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2)
bekezdése a) pontja értelmében a feladatok
célszerűbb megszervezése és ellátása érdekében a
fenntartásában működő óvodai nevelést biztosító
intézményhálózat átszervezését rendeli el.
Határidő: 2007. december 1.
Felelős: polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
278/2007.(XI.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a közoktatásról szóló többször
módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2)
bekezdése a) pontja értelmében a feladatok
célszerűbb megszervezése és ellátása érdekében a
fenntartásában működő alapfokú oktatást
biztosító intézményhálózat átszervezését rendeli
el.
Határidő: 2007. december 1.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
279/2007.(XI.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete mindhárom óvodát megszünteti, majd
új óvodát hoz létre (jogutódintézmény). Az
eddigi egyik feladatellátási helyet ki jelöli az új
(jogutódintézmény)
óvoda
székhely
intézményévé,
a
másik
kettőt,
pedig
hozzácsatolja tagintézményként (telephelyként).
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő
testülete
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét és az érintett óvodák vezetőit az
átszervezéssel
kapcsolatos
intézkedések
előkészítésére, és az átszervezéshez szükséges
dokumentumok beszerzésére.
Határidő: 2007. december 1.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
280/2007.(XI.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
mind
három
általános
iskolát
megszünteti, majd új általános iskolát hoz létre
(jogutódintézmény).
Az
eddigi
egyik
feladatellátási
helyet
jelöli
ki
az
új
(jogutódintézmény)
iskola
székhely
intézményévé,
a
másik
kettőt,
pedig
hozzácsatolja tagintézményként (telephelyként).
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő
testülete
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét és az érintett általános iskolák
vezetőit
az
átszervezéssel
kapcsolatos
intézkedések előkészítésére, és az átszervezéshez
szükséges dokumentumok beszerzésére.
Határidő: 2007. december 1.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
281/2007.(XI.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő
testülete
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét
az
intézményátszervezéshez
szükséges
engedélyek,
szakvélemények
beszerzésére.
Határidő: 2007. december 1.
Felelős: polgármester
7)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. évi munkaterve
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A munkatervhez kértek be javaslatokat. Két javaslat
érkezett még, az egyik Lévai József képviselő Úrtól aki három napirendi pontot
javasol, áttekinteni a város jelképeiről és névhasználatáról szóló rendeletet, ezt
március hónapra javasolja, a másikat pedig áprilisban, méghozzá „Tájékoztató a
Tűzoltó Egyesület munkájáról”. Kérdezi, hogy Tűzoltó Testületet, vagy Egyesületet?
Lévai József képviselő: Mindkettőt szeretné beszámoltatni.
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Ács János polgármester: Június hónapban pedig javasolja áttekinteni a nem
lakáscélú ingatlanok tekintetében a viszontbérlés helyzetét, szükség esetén a helyi
rendelet felülvizsgálatát. Előterjesztőként a javaslatokat befogadja. A Városszépítő
Egyesület jelezte, hogy tájékoztatást szeretne adni a Hungaria Nostra országos
találkozó előkészítéseiről, majd május hónapban a helyi védelem alatt álló
épületekkel kapcsolatos rendelet felülvizsgálatát javasolja. Szeptember hónapban
szeretne egy újabb tájékoztatást adni az egyesület elnöke, hogy mi is történt ezen az
országos találkozón. Előterjesztőként ezeket a napirendeket is be tudja fogadni.
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 kiegészítéssel együtt támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és
kiegészítéssel együtt támogatja az előterjesztést.

Településfejlesztési Bizottság

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:
282/2007.(XI.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2008. évi munkatervét a bizottságok,
valamint a Képviselő-testület tagjai által tett
javaslatokkal jóváhagyja.
Felkéri Tapolca Város Jegyzőjét, hogy a
munkatervben szereplő napirendi pontok
előkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Ács János polgármester 10.00 órakor 5 perc szünetet rendel el.
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SZÜNET
Barbalics Antal képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 15 fővel
folytatja tovább munkáját.
A Képviselő-testület 10.15 perckor 15 fővel folytatja tovább munkáját.

8)

Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatóját
kérdezi, hogy a napirendi ponthoz kíván-e kiegészítést tenni?
Dr. Varga István Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója: Nem
kíván kiegészítést tenni, de ha van kérdés, szívesen válaszol.
Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Dr. Csonka László képviselő: Kérdezi, hogy hogyan oldódott meg az a kérdés, hogy
a tapolcai hajléktalanok veszprémi kolléganő beutalása alapján kerülhettek
térítésmentesen – vizitdíjmenetesen – a rendelőkbe? Kineveztek egy veszprémi
hölgyet, aki a veszprémi hajléktalan szállónak az orvosa, és tőle kellett volna a megye
összes hajléktalanjának beutalót kérni, hogy eljusson és térítésmentesen a
rendelésekre. Van egy tapolcai hajléktalan aki négy éve minden nap jár sebészeti
kötözésre, és neki minden nap kellene kérni egy beutalót a doktornőtől egy beutalót
Veszprémbe. Mindig aláíratják vele, hogy nem tud vezetni két tanú és az orvos
jelenlétében.
Dr. Varga István Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója: A
jogszabályokban egyenlőre semmiféle változás nem történt, úgyhogy ez az anomália
gyakorlatilag csak jóindulattal van megoldva, amikor az intézmények nem kérnek
pénzt a hajléktalanoktól. Egy VT van Veszprém megyében, akinek szerződése van az
OEP-pel hajléktalan ellátásra. Ha meggondolják, hogy mennyi a buszköltség
Veszprémbe – amikor még a 300.- forintot sem tudják kifizetni a vizitdíja – akkor
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természetesen ez egy többlet. Csak azt tudja mondani, hogy az egészségügyi
szolgáltatók jóindulatán múlik, amit a hajléktalanok nevében meg kell köszönni. Erre
törvényes megoldás nem született még.
Horváthné Németh Edit képviselő: Szerinte ez egy nagyon jól összeállított
tájékoztató, különös figyelmet szentelve a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatról
szóló rész. Sokan a városban nem is tudják, hogy milyen munkával foglalkoznak, és
milyen feladatok várnak rájuk. Azt sem tudják, hogy a Gyermekjóléti Szolgálathoz
ruhát, játékot, bútorokat lehet eljuttatni, így tudják segíteni ezekkel a rászorulókat. A
beszámoló az ő munkájukat nagyon részletesen és érthetően bemutatja. Kérdezi
igazgató Urat, hogy a helyettes szülői hálózat jelzi, hogy nem tudott kialakulni.
Ennek mi az oka? Egyáltalán nem jelentkeztek rá, vagy pedig azok, akik jelentkeztek,
nem tudják a feltételeket elfogadni? A 14. oldalon szerepel a védőnőkkel
kapcsolatban, hogy a MEP finanszírozásnál vannak olyan gyermekek, akik nem
rendelkeznek tapolcai állandó lakhellyel, és ezek után nem finanszírozza a védőnői
ápolást. Tulajdonképpen ez egy ingyen végezett munka. Ez milyen összegre tehető,
és erre tudnak-e valamilyen megoldást találni? A gyermekorvosokra is lecsapódik ez.
Dr. Varga István Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója: Nincsen
jelentkező. Ilyen felmérés nem készült, de tekintettel arra, hogy ezek a gyerekek
tapolcai intézménybe járnak, a védőnők kötelessége ezeket a gyermekeket is ellátni,
mely a város költségvetéséből áll rendelkezésre.
Buzás Gyula képviselő: Az anyagban szerepel, hogy várhatóan 2008. január 1-től a
bölcsődei negyedik csoport is beindul. Ezt már biztosra vehetik?
Dr. Varga István Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója: A
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet az ehhez szükséges anyagi javakat
megteremtette, az épület felújítása megtörtént. Most történik a bútorzat, a játékok
megvásárlása. Felhatalmazást kapott két fő felvételére. Ha erre igény van, január 1-én
ez a csoport beindul
Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási irodavezető: A negyedik csoport
működésének feltétele az, hogy működési engedély is legyen rá, mely már
folyamatban van.
Bozsoki Lajos képviselő: Igazgató Urat kérdezi, hogy amikor a kihasználtsági
mutató a nyári hónapban lemegy 59%-ra a téli 92%-hoz képest, akkor a hajléktalanok
elköltöznek Tapolcáról, vagy kint alszanak?
Dr. Varga István Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója:
Leginkább kint alszanak a patak partján és elhagyott épületekben. Az időjárási
körülmények nem kényszerítik be őket a hajléktalan szállóba.
Ács János polgármester: A hajléktalan szálló önként vállalt feladata a városnak. Még
mindig szerencsésebbnek tartják, hogy rendezetten folynak ezek a dolgok. Az utánuk
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történő eltakarítás sem kerülne kevesebbe, mint amennyi most van. A hajléktalanok
vándorló életmódot folytatnak. Szeretné, ha azok a rászorultak, akik szociálisan
rászorulnak, be tudnák vezetni a jelzőrendszer bevezetését. Olyan jelzőrendszert
szeretnének bevezetni, hogy akiknek nem jár a támogatás, és úgy gondolják a
családtagjaik, hogy vállalják a pár ezer forintos dolgot, hogy állandó megfigyelés
alatt lehet. Bízik abban, hogy ezt meg fogják tudni oldani.
Lévai József képviselő: Korábban volt arról szó, hogy amennyiben kistérségi
feladatként működtetnék a hajléktalan szállót, akkor egy kedvezőbb normatívát
lehetne elérni. Kérdezi, hogy történtek-e ebben a témában változások, továbbá a
krízisszálló ügyében történt-e előremenetel?
Ács János polgármester: Sajnos egyenlőre nincs ilyen lehetőség.
Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási irodavezető: A krízisszobával
kapcsolatban elmondja, hogy valóban megnyílott Talliándörögdön a Családok
Átmeneti Otthonát a Vöröskereszt, ami nagyon sok krízishelyzetben lévő család
problémáját megoldotta. Felmerült, hogy Tapolcán a hajléktalan szállónál meg
lehetne szüntetni a krízisszobát, mert ha egyszer már van a családok átmeneti
otthona. Sajnos a Családok Átmeneti Otthona telítve van, ott tovább fogadni
családokat nem tudnak, tehát ezért nekik ezt mindenképpen meg kell tartani. A
kistérség valóban rendelkezik egy elfogadott tervvel arra vonatkozóan, hogy
Lesencefaluban is megnyitnák egy Családok Átmeneti Otthonát, de ennek
realizálódása egy későbbi időpontra tolódik.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
283/2007.(XI.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

9)

Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi belső ellenőrzési munkaterve
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.

30
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is
egyhangúlag 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 15 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
284/2007.(XI.23.) Kt.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Önkormányzat 2008. évi belső
ellenőrzési munkatervét a melléklet szerint
elfogadja.
10) Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: Tapolca városa eddig egy önkormányzati szövetségben, a
Kisvárosok Önkormányzati Szövetségében vesz részt. A legnagyobb aktivitást két
szervezet gyakorolja, az egyik a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a másik pedig
a Települési Önkormányzatok Országos szövetsége. Szeretné, ha csatlakoznának a
szövetséghez, hiszen ők azok, akik eddig minden tájékoztatást eddig is megadtak
nekik újság és híradás útján. Tavasszal elő fogják készíteni a TÖOSZ-ba való
belépést. A városnak lakosonként 10.- forintot jelentene éves szinten, így az
önkormányzat közvetlenül is képviseltethetné magát ebbe a szövetségbe. Felkéri az
Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett támogatja az előterjesztést.
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Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Lévai József képviselő: Az érdekképviselet nagyon fontos dolog, az
önkormányzatoknak van jó érdekkörük, fontos, hogy ezt megfelelően tudják
képviselni. Önkormányzati szinten nem szabad elkövetni azt a hibát, amit a
szakszervezetek tesznek. A minél koncentráltabb érdekérvényesítés a célravezető.
Veszprém megyében is több mint 120 település a TÖOSZ tagja. Az érdekérvényesítés
mellett mindkét szervezet nemcsak hogy érdekérvényesítésben vesz részt, hanem
jelentős szakmai háttértevékenységet folytat.
Ács János polgármester: Ennek a két szervezetnek a vezetője, akik aktív
mozgatórugói. Gémesi Polgármester Úr és Zongor Gábor sok mindent elintéztek
már, és sok mindent sikerült máshogyan tenni, a kormányzatnak útmutatást adni,
amivel jobb belátásra tudták bírni az önkormányzatokkal szembeni kedvezőtlenebb
döntéseket.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete egyetért a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének alapvető célkitűzéseivel, és
érdekeinek hatékonyabb képviselete érdekében
kijelenti belépési szándékát a Szövetségbe.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
11) Tapolca Bűnmegelőzési Koncepció
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: Köszönti rendőrkapitány Urat. Megköszöni a koncepció
kidolgozásában nyújtott segítségét, Parapatics Tamás és Vörös Béla, a Tapolcai
Városőrség Polgárőr Egyesület vezetőjének segítségét. Bizonyos pályázatok feltétele
az hogy a települések rendelkezzenek bűnmegelőzési koncepcióval. Dr. Scher
Józsefet kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
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Dr. Scher József rendőrkapitány: Mikor kézhez kapta a koncepciót, és nála
szakavatottabb emberrel is elolvastatta, azt mondta, hogy ez a koncepció egy nagyon
átgondolt koncepció, mely nagyon jól beilleszthető Veszprém Megye Biztonságáért
Integrált Társadalmi Bűn- és Balesetmegelőzési Programba. Kérte, hogy a Képviselőtestület a Bűnmegelőzési Koncepciót egy hosszabb távú stratégiai célként kezelje, és
azt javasolja a testületnek, fogalmazza meg az éves cselekvési programját, melyhez
segítséget adnak.
Ács János polgármester: A koncepció elfogadása azért is szükséges, mert a
rendőrséggel együtt szeretnének egy pályázatot benyújtani. Vörös Béla képviselőt
kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Vörös Béla képviselő: Köszöni a Képviselő-testületnek és Polgármester Úrnak az
eddigi segítségét, és csak egyetérteni tud. Köszöni a lakosság eddigi hozzáállását.
Most már közel 50 fő a polgárőrség létszáma, várják a szabadidővel rendelkezők
jelentkezését, hiszen az itt megfogalmazott célok, amik bővíthetők a rendőrség
segítségével végrehajthatók. Fontos lesz, hogy Tapolca város élhetőségét, az emberek
hangulatának javítását ezekkel a szervekkel a jövő évben még színvonalasabbá és
megbízhatóbbá tudnák tenni Tapolca életét.
Ács János polgármester: Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Bozsoki Lajos képviselő: A Megyei Közgyűlés annak idején egyhangúlag elfogadta
a Veszprém Megye Biztonságáért Integrált Társadalmi Bűn- és Balesetmegelőzési
Programját. Nagyon sok eredményes pályázat született a megyében a koncepció
alapján. A bűnmegelőzés nemcsak az utcán dőlhet, hanem az iskolapadban is. Az
iskolák és egyházak részéről nagyon fontos a partnerség kialakítása.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolca Város Önkormányzatának
Együtt Tapolca Biztonságáért Bűnmegelőzési
Koncepciójáról szóló előterjesztést megismerte,
megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.

Dr. Scher József rendőrkapitány: Szeretné tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy a
legutóbbi beszámolójukban is felmerült a graffitivel megrongált épületek kérdése.
Sikerült megfogniuk egy fiatalembert, aki úgy tűnik, hogy nagyon sok
bűncselekmény elkövetésével gyanúsították, csak mivel kábítószerrel fogták meg, és
utána derült ki a grafitizés, a nyomozás érdekei miatt egyelőre nem kíván többet
mondani. Amennyiben olyan stádiumba jut a nyomozás, hogy megengedi, hogy
sajtótájékoztatót tartson a rendőrség, azt sajtótájékoztató keretében meg fogja tenni.
Koppányi Ferenc képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a belső
megtörtént a hivatal hatósági munkájának ellenőrzése, másrészt a Tapolcai Diák és
Közétkeztető Kft. gazdálkodásáról, működéséről készült a belső ellenőrzés. A
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadta mindkét határozati javaslatot.

VEGYES ÜGYEK (SZÓBELI ELŐTERJESZTÉSEK)

1. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd-hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás Tanács Megállapodásának módosításának elfogadása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
Ács János polgármester: Felkéri Sólyom Károly alpolgármestert, ismertesse a
napirendi pontot.
Sólyom Károly alpolgármester: Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárd-hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tanács megállapodásának
módosítására kellene sort keríteni. Legutóbb tájékoztatta a Képviselő-testületet a
meglévő hulladéklerakók rekultivációja kapcsán jelent meg pályázat, erre kíván a
társulás beadni egy egységes pályázatot. Ennek a pályázatnak az önerő részére is
lehet pályázni. Ez a pályázati lehetőség teszi szükségessé azt, hogy a megállapodás 4.
pontját módosítsák a határozati javaslatnak megfelelően, amely azzal egészül ki,
hogy a saját forrás kiegészítésére is biztosított valamennyi támogatási formát
behozza ebbe a rendszerbe. Abban az esetben, amennyiben jogi lehetőség nem
mutatkozik arra, hogy a társulás a saját erő kiegészítésére pályázatot nyújtson be,
abban az esetben Veszprém Város Önkormányzatát hatalmazzák fel, hogy nyújtsa be
a pályázatot, és ezt természetesen a társulás rendelkezésére bocsátja majd. Kéri
képviselő társait, támogassák az előterjesztést.
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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 15 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az Észak-Balatoni
Térség
Regionális
Települési
Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tanács
Megállapodás X. fejezetének 2. francia bekezdése
az alábbiak szerint módosuljon:
„jelen szerződés IV. pontjában foglalt, a Társulás
feladatának ellátása, a KA az Önkormányzatok
számára a saját forrás kiegészítésére biztosított
valamennyi támogatási forma előírásainak
teljesítése érdekében a Társulási Tanács
átruházott valamennyi feladat-és hatáskör.
Amennyiben a pályázati felhívás alapját képező
jogforrás nem teszi lehetővé, hogy a Társulás
saját maga nyújtsa be pályázatát, úgy a
Társulási Tanács Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatát hatalmazza fel arra, hogy
nevében eljárjon.”
Határidő: azonnal
Felelős: Sólyom Károly alpolgármester

2.

A DRV Zrt. vagyonának ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Alpolgármester Úr vett részt a DRV több tárgyalásán is,
ezért felkéri, ismertesse a napirendi pontot.
Sólyom Károly alpolgármester: Az országgyűlés októberben elfogadta az állami
vagyon működéséről és kezeléséről szóló új törvényt, amely lehetőséget biztosít arra,
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hogy a jelenleg még állami tulajdonban lévő közművagyonok is privatizálva
lehessenek. Ennek kapcsán merült fel a DRV Zrt-nek az önkormányzati tulajdonba
adása illetve két vonalról indult el a dolog. Egyrészről kezdeményezett egy
megbeszélést a Megyei Közgyűlés elnökével, Lasztovicza Jenő Úrral, aki a
valamennyi érintett, a DRV által szolgáltatott területek nagyobb fogyasztóit hívta
meg egy tanácskozásra Siófokra. Ezt megelőzően viszont csak azok az
önkormányzatok tárgyaltak – Marcali és Balatonfüred polgármesterei hívták össze-,
akik tulajdonosi jogokkal rendelkeznek a DRV-ben. Felhatalmazták a két
polgármestert azon az ülésen, hogy tárgyalásokat kezdeményezzenek a
Pénzügyminiszter Úrral – ami már el is indult – annak érdekében, hogy az
önkormányzatok ezt a tulajdoni részt nemcsak az állami tulajdoni részét, hanem a
DRV, mint vállalat tulajdoni részét is megszerezhessék. Mind az állami vagyon és a
működtetői vagyon önkormányzati tulajdonba kerüljön. Ennek a határozati
javaslatát fogalmazták meg. Hat megyét érint a DRV működési területe. Elviekben
úgy állapodtak meg, hogy a tulajdonlás lehetőségéből nem szabad kizárni azokat az
önkormányzatokat sem, akik jelenleg nem tulajdonosok, de jelenleg szolgáltatási
igényt vesznek igénybe. Ez még hosszú tárgyalás folyamata, hogy ki milyen
tulajdoni hányadot tudna szerezni. Egyetlen egy önkormányzat sem tud olyan
pozícióba kerülni – figyelembe véve a vagyon tömegét is – hogy többségi tulajdonba
kerüljenek.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Koppányi Ferenc képviselő: A DRV-nek rengeteg szennyvíz van állami tulajdona is
van kezelésébe. Ez arra is kiterjed? Kérdezi, hogy a 22 önkormányzat létrehozna egy
társaságot, és azt kapná meg a privatizációt, vagy mindenki a maga területére
vonatkozót? Egymilliárdos adósság van, ezeket végig kellene gondolni.
Sólyom Károly alpolgármester: A szennyvízkezelés is a DRV kezelésében van.
Felmerült, hogy műszakilag ez leválasztható-e, egyenlőre csak beszélgettek róla.
Ács János polgármester: Kéri, hogy az előterjesztést támogassák. Eredményes
támogatás révén a Balatoni Hajózási Rt 49,5%-ba került önkormányzati tulajdonba.
Nagy esély van arra, hogy ez többségi tulajdonosi megoldást is jelenthet. Ha a
megyékkel is együttműködve meg tudják oldani.
Sólyom Károly alpolgármester: Az állam kézében lévő vagyonra az ingyenes
átadási lehetőség rendelkezésre áll, viszont ami a DRV tulajdonába van vagyon erre
viszont fizetni kell, mert a törvény is csak másodlagosan tesz lehetőséget, hogy
ingyenes átadásra sor kerülhet-e. Valószínűleg erre nem kerülhet sor, ezért
valamennyit fizetni kell. Az állam kezében 13 milliárdos ez a vagyon.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat –
a
társaságban
jelenleg
tulajdonos
22
önkormányzat együttműködésével – átveszi a
DRV
Zrt-ben
lévő állami
vagyont, a
közművagyon és a társasági részesedés
tekintetében egyaránt.
Egyúttal
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét
a
szükséges
intézkedések
megtételére.
Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Ács János polgármester

3.

„A
tapolcai
Polgármesteri
hivatal
utólagos
akadálymentesítése,
önkormányzati ügyfélszolgálat kialakítása” címmel pályázat benyújtása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Felkéri Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadót az
előterjesztés ismertetésére.
Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: A nyár eleji Képviselő-testületi
döntésnek megfelelően a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretei
között beadták pályázatukat Székesfehérvárra. Időközben megjelent a Szociális és
Munkaügyi Minisztériumnak egy ugyanilyen tárgyú hazai támogatású felhívása.
Úgy gondolják, hogy megpróbálják ugyanazzal a műszaki tartalommal és
költségvetéssel a pályázatot ismételten beadni, amennyiben ez lehetséges. Ha
mindkét pályázaton kedvező döntés születne, akkor az egyik pályázatról le kell
mondani. A pályázat a földszinti rész akadálymentesítését jelentené, 10 millió forint
támogatást kérnének hozzá, 2.504. eFt saját erőt kell biztosítani.
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 Képviselőtestülete
a
közszolgáltatásokhoz
való
akadálymentes hozzáférés biztosítása érdekében
fontosnak és szükségesnek tartja a tapolcai
Polgármesteri Hivatal (8300 Tapolca, Hősök tere
15.) utólagos akadály-mentesítését. Egyetért
azzal, hogy a szükséges átalakítás 2007-2008.
években történjen meg az önkormányzati
tulajdonú, Tapolca, 2144 hrsz-ú ingatlanon bruttó
12.504.000 Ft, azaz Tizenkétmillió-ötszáznégyezer
forint beruházási összegben.
A 2.504.000. Ft, azaz Kétmillió-ötszáznégyezer
forint összegű saját erőből 2007. évben Tapolca
város
2007.
évi
költségvetéséről,
a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 2/2007.(II.14.) Kt. számú rendelet 25. Cím
Tartalékok, Céltartalék, pályázati tartalék saját
erőre előzetes kötelezettséget vállal.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
beruházás megvalósítása érdekében nyújtson be
pályázatot „A tapolcai Polgármesteri hivatal
utólagos akadálymentesítése, önkormányzati
ügyfélszolgálat kialakítása” címmel a Szociális és
Munkaügyi
Minisztérium
által
„a
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés
biztosítása
az
önkormányzati
tulajdonban lévő okmányirodák, szociális
és/vagy gyermekvédelmi alapellátást nyújtó
intézmények támogatására” kiírt FOG-AKM-07
kódszámú pályázati felhívásra bruttó 10.000.000
Ft, azaz bruttó Tízmillió forint összegű támogatás
elnyerésére.
Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Ács János polgármester
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Ács János polgármester: Tájékoztatja képviselő társait, hogy november 27-től
akadályoztatása miatt a rá rótt tisztséget várhatóan egy hónapig sem tudja ellátni,
ezért a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint, valamint az általa megnevezett
általános helyettesként Sólyom Károly alpolgármester fogja ellátni mindazokat a
feladatokat, amelyikre személy szerint ő volt jogosult.

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK:
Presits Ferenc képviselő: A Táncsics Mihály utcát már régóta egyirányúsítani
kellene, mert egy teherautó és egy személyautó nemigen fér el egymás mellett. Kéri,
hogy ez ügyben lépjenek.
Ács János polgármester: Megnézik, megvizsgálják, a lakók között egy felmérést
fognak csinálni. Ha indokolt, és találkozik a közmegegyezéssel, utána az már csak
technikai kérdés.
Buzás Gyula képviselő: A keleti városrészben az építkezés zajlik a barackos
területén. Sáros az idő, és a rakodógépek elég sok sarat hordanak ki a közútra, mely
balesetveszélyes is. Szeretné, ha valamilyen formában ott intézkedés történne.
Bizottsági ülésen is kérte, hogy a rossz közvilágítási oszlopokat megjavítanák, az EON-nal pedig felvennék a kapcsolatot. Sok területe van a városnak, ahol nem
megfelelően működnek a közvilágítási lámpák.
Ács János polgármester: Kéri Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási
Irodavezetőt, hogy kivitelezőkkel vegyék fel a kapcsolatot. Irodavezető Úr
tájékoztatta arról, hogy a bizottsági ülésen is felmerült ez a téma. A napi kapcsolat
megszűnt az önkormányzat és az E-ON között, mióta az ügyfélszolgálat megszűnt
Tapolcán. Megpróbálják az E-ON-nal felvenni a kapcsolatot.
Sólyom Károly alpolgármester: Az energia privatizálása kapcsán ezt újra kell
tárgyalni az E-ON-nal is, az ilyen apróságokat is bele lehet venni a feltételeikbe, hogy
mit várnak el egy szolgáltatótól. Erre jövőre lehetőségük lesz.
Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: A barackosi
lakóövezet beruházása kapcsán nagyon sok alvállalkozó is bevonásra került. A
fővállalkozókat minden esetben megkeresték, többek között a Radnóti utcai
súlykorlátozás miatt. Az Y-házak felé való közlekedés szintén nem megengedett
ekkora munkagépekkel. A felső régióban a temető felől tudna ki- és behajtani
minden egyes gépkocsival, ott pedig alkalmas is arra, hogy ezt az ominózus sárrázót
viszonylag nagyobb méretű zúzalékból elkészítsék ideiglenesen. Ez egy töltés
funkciója lenne, de ez arra jó, hogy a járművekről lerázza a sarat, mielőtt kiérnének a
közútra. A közvilágítás kapcsán hozott magával egy táblázatot, mely tartalmazza a
bejelentés pontos időpontját, a hiba típusát, annak elhárítását és az átfutási időt is. A
átfutási idő 5, 6, 11,20, 27, 29, 33 nap. Egyedi és szakaszhibákat szintén
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megkülönböztet a táblázat. Az elhárítási idő 12-15 percet vesz igénybe, tehát rövid
idő alatt ezeket a hibákat a szakemberek tudják orvosolni. Az E-ON és az EH-SZER
vette a jelzést, jövő szerdán 10.00 órakor tud mindkét cég vezetőjével találkozni, hogy
a közvilágítás nem kevés díjáért jobb szolgáltatást kérnek.
Szatmári Jánosné képviselő: Megkeresték azzal a problémával, hogy a Tesco
autóbusz-megállónál nincsen beálló. Kérték, hogy oda is építsenek egy beálló helyet.
Ács János polgármester: Megkeresték egy olyan ajánlattal – köztéri padok
elhelyezésével kapcsolatban – ami az önkormányzatnak semmibe nem kerülne. A
cég reklámfelületet helyezne el rajta. Beszélni kell a Tescoval, biztos hogy lehetőséget
fognak arra találni, hogy ezt a problémát megoldják.
Szatmári Jánosné képviselő: Megoldódott a Dobó lakótelepen a körforgalom
útburkolata. Köszöni szépen, a felfestés megtörtént. Jó lenne, ha reggelente kapnának
egy-egy ellenőrzést, mert az útburkolati jelekre ugyanúgy rá fognak hajtani az
autósok, mint ahogy eddig tették. Néha még a busz sem tud befordulni a
megállóhelyre. Elkészült a nyugdíjasoknak az iroda, örülnek neki. A berendezése
folyamatban van. A gázár-támogatással kapcsolatban többen megkeresték. Akik nem
kaptak nyomtatványt, az önkormányzatnál nem tudják beszerezni. Megoldható,
hogy az internetről le lehessen tölteni?
Dr. Imre László jegyző: A Ket. szerint a hatáskörükbe nem tartozó ügyekben, és
amennyiben tudnak tájékoztatást kell adni. Meg fogják nézni a kollégáival, ha ez
általuk könnyen letölthető, megteszik. Természetesen állnak a lakosság
szolgálatában.
Vörös Béla képviselő: Ha szükséges letölti, és ki is nyomtatja.
Lévai József képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy október 23-án
Varga Károlyné megyei kitüntetést vehetett át a megyei ünnepségen, valamint
Mályás Endréné a miniszter asszonytól Pro Familis díjban részesült. Ez is egy
elismerés a hivatalnak.
Ács János polgármester: Hanczmann László testnevelő tanár is megyei kitüntetést
kapott. A Képviselő-testület nevében szívből gratulál a kitüntetteknek, további jó
munkát és jó egészséget kíván.
Bozsoki Lajos képviselő: A közvilágítás kapcsán javasolja – amennyiben a tárgyalás
nem lesz eredményes -, hogy az E-ON működési területein a megyei közgyűlések
elnökei az E-ON Igazgatói Tanácsának Tanácsadói Tagja rendszeresen üléseznek,
oda lehetne vinni egy napirendi pontként.
Horváthné Németh Edit képviselő: November 20-án megtörtént a tanulmányi
támogatásokra beadott pályázatok elbírálása, jövő héten kedden pedig a Bursa
Hungarica önkormányzati ösztöndíjra beadott kérelmek elbírálása is meg fog
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történni. Az idei évben 33 kérelmet kellett elutasítani olyan okokból, hogy a
családnak adótartozása van az önkormányzat felé. Felhívja a szülők figyelmét, hogy
akik beadják ezeket a pályázatokat, a gyermekükkel legyenek tekintettel. Az egy főre
eső jövedelem meghaladja a rendeletükben meghatározott összeget. A
nyugdíjminimum ebben az évben 27.130.- Ft, melynek a 150%-a 40.695.- Ft. Akiknek
az egy főre eső jövedelme meghaladja ezt az összeget, azok nem kaphatják meg a
Bursát. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a következő évben, amikor egyébként
is a szociális törvény módosítása miatt a rendeletüket is felül kell vizsgálni,
vizsgálják meg, hogy ezt az összeget nem kellene-e 200%-ra emelje.
Ács János polgármester: Kérdezi, hogy azt az összeget, melyet erre szántak, szét
tudták osztani?
Horváthné Németh Edit képviselő: Természetesen, 3 millió forint áll rendelkezésre.
Ács János polgármester: Arra kéri képviselő asszonyt, hogy pár mondatban ezt a
javaslatot írja le.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Ács János polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 11.12 órakor bezárja.
K. m. f.
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