TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/79-5/2008.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008.
február 15-én (péntek) 08.05 órakor megtartott nyilvános
üléséről.

Az ülés helye:

Tamási Áron Művelődési Központ tanácskozóterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Jelen vannak:

Ács János
polgármester
Bakos György
Barbalics Antal
Bognár Ferenc
Bozsoki Lajos
Buzás Gyula
Császár László
Dr. Csonka László
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Presits Ferenc
Sólyom Károly
Szatmári Jánosné
Vörös Béla
Závori László
képviselők
dr. Imre László - jegyző, Parapatics Tamás – önkormányzati
főtanácsadó, Benczik Zsolt – Önkormányzati és Gazdálkodási
Irodavezető, Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási
Irodavezető, Tóth Mária – oktatási referens, Schönherrné Pokó
Ildikó Pénzügyi Irodavezető, Fülöp Jánosné Pénzügyi Iroda
munkatársa, Ihász József Építéshatósági Csoportvezető,
Hársfalvi József szakmai főtanácsadó, Vasáros Nikoletta –
jegyzőkönyvvezető
Unger Ferenc – könyvvizsgáló, Molnár Attila – Német
Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Frang Lászlóné - Szivárvány
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Óvoda vezetője, Hepp Tamásné – pedagógus szakszervezeti
vezető, Lakatos Veronika – Kertvárosi Óvoda vezetője, Virág
Károly – Kazinczy Ferenc Általános Iskola igazgatója, Keszler
József – Bárdos Lajos Általános Iskola igazgatója, Bajner Imre –
Batsányi János Általános Iskola igazgatója, Nagy Eörsné – Wass
Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója, Marosi Miklósné –
Barackvirág Óvoda vezetője, Szencz Lajosné – Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulás elnöke, Éri László – DRV
Zrt. képviselője, Suhajda Zsolt – DRV Zrt. képviselője, Kiss
Nándor – Remondis Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Zsiray Ferenc
– Városszépítő Egyesület elnöke, Horváth Sándor – Tapolcai
Közétkeztető Kft. ügyvezetője, Ughy Beáta – tapolcai lakos,
Katona Péter – tapolcai lakos, Varga Nikoletta – Hajléktalan
Szálló dolgozója, Magvas Zoltán – tapolcai lakos,
Ács János polgármester: Köszönti képviselő társait és a megjelenteket. Megállapítja,
hogy 18 fő képviselő van jelen, a Képviselő-testület határozatképes, az ülést
megnyitja. Napirendi pont előtt a polgármester, az alpolgármesterek beszámolóiról,
valamint a lejárt határidejű határozatokról lesz szó. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?
Dr. Csonka László képviselő: A kiküldött előterjesztés között szerepel az
építményadó módosítása. Mivel ez a napirendi pont érinti a költségvetést, javasolja,
hogy azt a költségvetési rendelet előtt tárgyalják.
Dr. Imre László jegyző: A testület dönti el, hogy az ügyrendi javaslatot milyen
módon kezeli. A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint vita nélkül dönt erről a
Képviselő-testület. Az építményadó esetleges módosításáról szóló későbbi
előterjesztés július 1-i bevezetéssel kerül a Képviselő-testület elé. Amennyiben
későbbi napirendi pontként a Képviselő-testület ezt az előterjesztést támogatja, addig
a költségvetési rendelet módosítható, és az esetlegesen elfogadandó adórendelet
módosításából következő változásokat a költségvetési rendeleten át lehet vezetni.
Kéri, hogy ennek figyelembe vételével hozzák meg döntésüket.
Ács János polgármester szavazásra teszi fel a képviselői indítványt.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
13 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
3/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete azon képviselői indítványt, mely
szerint a „Képviselői indítvány a helyi adóról
(építményadó
fejezet)
szóló
rendelet
módosítását”
Tapolca
Város
2008.
évi
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költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló rendelet elfogadása
előtt tárgyalja, nem támogatja.
Buzás Gyula képviselő: Sólyom Károly alpolgármester Urat kérdezi, hogy január 21én befektetői tárgyalást folytatott osztrák üzletemberekkel. Február 1-én
megbeszélést folytatott uszodaüzemeltetés ügyében. Kéri, hogy ezekről bővebben
tájékoztassa a Képviselő-testület.
Sólyom Károly alpolgármester: Osztrák érdeklődő kereste meg az önkormányzatot
különböző kereskedelmi egységek építési lehetőségének kérdésével, amelynek során
tájékoztatta a város környéki ingatlanokról. Nagyobb központot szerettek volna itt
építeni. Tájékoztatta, hogy az önkormányzatnak milyen lehetőségei vannak. A
tapolcai laktanyák nem érdekelték. Megadta azoknak a magánszemélyek az adatait,
akik ott rendelkeznek nagyobb földterülettel. A február elsejei uszodaüzemeltetéssel
kapcsolatban elmondja, hogy az elmúlt időszakban, az azt megelőző héten jelent meg
Dr. Nádori László professzor egy cikke a tapolcai sport nevelés és úszás tekintetében,
amely felhívta a figyelmet egy budapesti vállalkozóra, ismerte egyébként a
professzor urat, és ő kért egy időpontot. Azt gondolták, hogy a cég
uszodaüzemeltetéssel foglalkozik. Kiderült, hogy jelenleg is üzemeltetnek
Budapesten több uszodát. Marton József alpolgármesterrel közösen vettek részt a
tárgyaláson, és tájékoztatták őket, hogy ilyen nagyságrendű uszodával együtt való
üzemeltetés évente 180 millió forintot jelent, melyhez 80-100 millió forint
önkormányzati támogatást kapnak, és a többit bevételekből tudják fedezni. A cég
képviselői megígérték, hogy az ő vállalkozói körükben körülnéznek, hogy nem
tudnának-e közös megoldást találni erre a problémára. Azóta sem történt ebben
változás.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
4/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
tisztségviselők
fontosabb
tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja, és a 2006. évi lejárt határidejű
határozatokról szóló 1/2007. (II.13.) Kt.
határozatban meghatározott határidőt 2008.
december 31-ig meghosszabbítja.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Polgármester
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Ács János polgármester: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
kerüljenek megtárgyalásra azzal a kiegészítéssel, hogy vegyes ügyek keretében az
„Ajkai Magyar Imre Kórház Kórházi Felügyelő Tanácsába küldött delegálása”
előterjesztést a Képviselő-testület vegye fel. Javaslatát szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
5/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete mai ülésén a következő napirendeket
tárgyalja azzal a módosítással, hogy vegyes
ügyek keretében az „Ajkai Magyar Imre Kórház
Kórházi Felügyelő Tanácsába küldött delegálása”
előterjesztést felveszi:

N A P I R E N D:
1)

Tapolca Város 2008. évi költségvetéséről és
a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester

2)

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

3)

Az
önkormányzati
képviselők
tiszteletdíjáról szóló 44/2004. (XI.02.) Kt.
rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

4)

Képviselői indítvány a helyi adóról
(építményadó fejezet) szóló rendelet
módosítására
Előterjesztő: Ács János polgármester

5)

Étkezési-térítési díjak megállapítása
Előterjesztő: Ács János polgármester
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6)

Közoktatási
intézményrendszer
átszervezése
Előterjesztő: Ács János polgármester

7)

Az óvodák és az általános iskolák
működési
(felvételi)
körzetének
meghatározása
Előterjesztő: Ács János polgármester

8)

Az óvodai és általános iskolai beiratkozás
időpontjának meghatározása a 2008/2009.
tanévre
Előterjesztő: Ács János polgármester

9)

A 2008/2009. nevelési évben indítható
óvodai csoportok, a 2008/2009. tanévben
indítható
osztályok,
tanulócsoportok
számának meghatározása
Előterjesztő: Ács János polgármester

10) Tapolcai Óvoda intézményvezetői pályázat
kiírása
Előterjesztő: Ács János polgármester
11) Tapolcai
Általános
intézményvezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Iskola

12) Megállapodás felülvizsgálata a környező
önkormányzatok
közigazgatási
területükről való gyermekek fogadásának
egyes kérdéseiről
Előterjesztő: Ács János polgármester
13) Tapolca, Arany J. u. 16. szám alatti ingatlan
hasznosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester
14) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulásában elfoglalt helyünk
Előterjesztő: Ács János polgármester
15) Tapolcai szennyvíztelep korszerűsítésére
pályázat
benyújtása
a
KEOP-1.2.0
kódszámú pályázati felhívásra
Előterjesztő: Ács János polgármester
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16) Tájékoztató a nyitva álló pályázati
lehetőségekről, valamint a megelőző
időszakban benyújtott pályázatokról
Előterjesztő: Ács János polgármester
17) Polgármesteri illetmény módosítása
Előterjesztő: Koppányi Ferenc, a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnöke
18) Alpolgármesterek
tiszteletdíjának
módosítása
Előterjesztő: Koppányi Ferenc, a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnöke
VEGYES ÜGYEK:
-

Ajkai Magyar Imre Kórház Kórházi
Felügyelő Tanácsába küldött delegálása
Előterjesztő: Ács János polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)

Tapolca Város 2008. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A polgármesternek minden évben február 15-ig elő kell
terjesztenie a Képviselő-testület elé a költségvetését. Megpróbálták úgy előterjeszteni,
hogy az első tárgyalásos körben elfogadásra javasolt legyen. A költségvetésüket
ebben az évben is a 2007. év novemberében elfogadott koncepció irányelvei szerint
állították össze, melynek lényege az intézményrendszer hatékony és biztonságos
működtetése, a hitelek és kamataik, valamint egyéb felvállalt kötelezettségeinek a
határidőben történő teljesítése, tartalék és pályázati önrész képzése, a megkezdett
beruházások, felújítások teljesítése, és gondoskodás a kötvénykibocsátásból
származó pénzösszeg megfelelő befektetéséről. Látható, hogy továbbra is két fő
tevékenységből áll össze a költségvetés bevételi oldala. Az egyik az állami bevételek,
vagy a normatívákból származó bevételek, a másik az önkormányzat saját bevételei,
amelyek elsősorban a helyi adóbevételekből származnak. A 2008. évi központi
költségvetés kevesebb állami normatív támogatást juttat az önkormányzatnak. Ezt az
összeget a biztonságos működéshez és üzemeltetéshez az önkormányzatnak saját
forrásából kell majd pótolnia. A központi normatíváknál elsősorban az oktatás
finanszírozásából származó bevételeknek a szerkezetátalakításából származó
bevételcsökkenés jelentkezik amellett, hogy bevételcsökkenés jelentkezik a
gyermekszám csökkenéséből, és az ezután járó normatív támogatások csökkenéséből
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is. A személyi jövedelemadó és a szociális jellegű támogatások állami finanszírozás
az önkormányzatot megillető része sem változott. 2008. évbe sem biztosít a központi
költségvetés a dologi és fejlesztési kiadásokra, ezeket szintén saját bevételeikből kell
megoldani. 2007. évhez képest adóbevételeiket megemelték, hiszen adórendeletet
nem módosítottak, adóemelést nem hajtottak végre, másfajta bevételnövelésre csak
azokban az esetekben számoltak, ahol a terület nagysága növekszik. Tervezni kellett
a tőke jellegű és felhalmozás értékű bevételeiket. A költségvetés egyensúlyának
biztosításához a 12. táblázat szerinti összeállításában ebben az évben is tervezni
kellett ezeket a bevételeket. Kiemelten kell kezelni az 1 milliárd forintos kötvény
bevételeit. Reméli, hogy az eddigiekhez hasonlóan a kötvény megmaradó részeinek
befektetését sikerül úgy alakítani, hogy az önkormányzatnak bevételt jelenthessenek.
Biztosítani kell a fejlesztési hiteleiket és azok kamatainak törlesztését. A költségvetés
a bevételi és kiadási oldallal egyensúlyban így is csak működési hitel beállításával
kerülhetett egyensúlyban. Bízik abban, hogy idén sem lesz szükség ennek a hitelnek
a felvételre, de ez mindenképpen egy biztonsági tartalékot jelent az
önkormányzatnak. A kiadási oldalon látható, hogy a személyi juttatások nagy
részében a kiadási oldalt emeli. A köztisztviselői bérváltozást beépítették. Ebben az
évben a közalkalmazottak és a köztisztviselők részére az étkezési hozzájárulást ún.
egészségpénztári befizetés fedezetét is biztosítja a költségvetés tervezete. Beépítésre
került a nem pedagógus dolgozók teljesítményösztönzésére megállapított bérkeret. A
köztisztviselői illetményalap emelése maga után vonja a képviselők, a bizottsági
tagok tiszteletdíjának emelését, amelyet a Polgármesteri Hivatal személyi
juttatásainak előirányzata tartalmaz. A dologi kiadások tekintetében megtették az
intézményi felújítási tartalékképzést. Amennyiben lehetőséget biztosít arra a
költségvetés, akkor azt költségvetés módosításával lehet. A korábbi évekhez képest
annak ellenére, hogy az önkormányzat megyei fenntartásba engedett át több
intézményét, nagy elmozdulás nem jelentkezett, hiszen a teljesítményalapú normatív
támogatás mértéke összevont normatíváit nem látja tisztán, hogy hol jelzi a központi
költségvetés, hogy azt az önkormányzat megkapja. A központi normatíva összege az
óvodákat kivéve az általános iskoláknál támogatási normatíva csökkenést jelentett.
Ennek következtében továbbra is az önkormányzatnak magas összeget kell
biztosítani ahhoz, hogy intézményrendszerét biztonságosan működtesse. Mivel az
állami támogatás normatívája nem változott, a rendszer 2008. évben is biztonságosan
működhet. A városüzemeltetési feladatok között a jelenleg prognosztizálható ún.
szolgáltató díjak változását kalkulálták jelentős növekménnyel. A városüzemeltetés
költségeinél a növekedést is ez eredményezte. Fontosnak tartják a megkezdett
beruházások felújításának alakulását. Azokat a kiemelt beruházásokat szeretnék
befejezni, amelyek már elkezdett beruházásként szerepelnek. A támogatások
összegét is biztosítani kívánják. A táblázatban most növekményt mutatnak, mivel a
megyének átadott oktatási intézmények miatt a Tamási Áron Művelődési Központ
kiadásai is ennél a támogatási táblázatnál jelentkeznek. Fontos a tartalékok képzése,
melyek egy részét céltartalékba, általános tartalékba, nagyobb részét pedig pályázati
céltartalékba helyezték, amelyek lehetőséget biztosítanak a Képviselő-testületnek
arra, hogy a különböző pályázatokon azok önrészeit tudják megjeleníteni. Tapolca
Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési főösszegét 4.062.135 eFt bevétellel
és kiadással tervezték. A költségvetési egyensúlyt 87 millió forint értékű működési
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hitel egyensúlyozza. A költségvetési táblázatok részletesen megmutatják az
intézmények felhasználását, illetve a bevételek és kiadások részletes felhasználását, a
támogatások mértékét, a beruházások, fejlesztések felsorolását, valamint a város
hitelállományának tervezését, továbbá a tervezett hosszabb távú kötelezettség
meglétét. Lehetőséget biztosítottak képviselő társainak, hogy még a költségvetés
elfogadása előtt is kötetlen formában tárgyaljanak a költségvetésről, amivel több
képviselő társuk élt. Unger Ferenc könyvvizsgálót kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Unger Ferenc könyvvizsgáló: Tapolca város 2008. évi költségvetését a következőkkel
egészíti ki. A rendelet-tervezetet vizsgálta, hogy az a jogszabályoknak megfelel-e.
Elsősorban az államháztartási törvényt, a költségvetési törvényt és az ágazati
jogszabály előírásit vette alapul. Megállapította, hogy város költségvetési rendelettervezete ezen jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelel. Vizsgálta a gazdasági
programnak és a helyi költségvetési irányelveknek való megfelelést is.
Megállapította, hogy a költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál figyelembe
vették a gazdasági programba, illetve a költségvetési irányelvekbe foglaltakat. Belső
összefüggéseket, arányokat, számszaki, tartalmai összefüggéseket vizsgált a
költségvetési rendelet-tervezetben, ezek biztosítottak voltak. Ellenőrzésre került a
költségvetési
rendelet-tervezet
megalapozottsága.
Megállapította,
hogy
szerződésekkel, Képviselő-testületi döntésekkel, határozatokkal, rendeletekkel
megalapozott a költségvetési rendelet-tervezet. Áttekintette olyan szempontból is,
hogy a tervezett illetve végrehajtott létszám szervezeti finanszírozási változásokat
követik-e. Ezeket a változásokat figyelembe vették. Szerkezeti megfelelést is vizsgált,
ami megfelel. Az előírt határidőket betartották, az egyeztetések a költségvetési
intézmények vezetőivel megtörténtek, amit jegyzőkönyveztek. A költségvetés
tervezésekor a helyi kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó előírások teljesültek. A
rendelet-tervezetet olyan szempontból is megnézte, hogy megfelel-e a külső
ellenőrző szervek előírásainak. A jelenlegi információk alapján ilyen szempontból is
rendbe van a költségvetési rendelet-tervezet. 2009-től az ingatlanadót csak
értékalapon lehet kivetni, a megfelelő előkészítő munkára hívja fel a figyelmet. Kéri,
hogy fordítsanak figyelmet a kötvényhez kapcsolódó árfolyamkamat változások
figyelésére.
Ács János polgármester: A költségvetési rendelet-tervezetet a kisebbségi
önkormányzatokkal egyeztették, véleményüket kikérték. A Pénzügyi Iroda vezetőjét
kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: Nem kíván kiegészítést tenni.
Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett 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 Településfejlesztési Bizottság azon
módosítással, hogy a 4. számú melléklet 21. Cím Támogatások rovatában a Tapolcai
Egyházközségek 1-2-3 sorszám alatti 2.000.000.- Ft összegű támogatást, valamint a 23.
Cím Beruházásai közül Wass Albert szobor készítésére előirányzott 5.000.000.- Ft-ot a
25. Cím Tartalékok közé kerüljön átvezetésre, nem támogatja. Az eredeti határozati
javaslatot 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Dr. Imre László jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a költségvetésnek az
oktatási intézményekre vonatkozó részét Raposka önkormányzata megismerte, és
azzal egyetért, azt támogatja. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságon is
elmondta, hogy a Pénzügyminisztérium támogatásokat vizsgáló irodájának a
költségvetési rendelet-tervezetét, valamint a költségvetési rendelettel nyújtandó
támogatások alapját képező támogatási szerződések tervezetét megküldték. Tegnapi
napon megérkezett az állásfoglalásuk, miszerint azokat összeegyeztethetőnek tartja
az Európai Közösséget létrehozó szerződés vonatkozó szakaszaival, így azt
elfogadásra javasolják. Ennek ismeretében javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztés megvitatását.
Lévai József képviselő: A támogatások cím alatt szereplő 1-2-3. támogatási célokat
javasolta áttenni a tartalékokba. Ez a Tapolcán működő egyházak támogatását jelenti.
Arra is javaslatot tett, hogy a beruházásoknál szereplő Wass Albert szobor
kialakításához megjelölt 5 millió forintot szintén tegyék át az általános tartalékokba.
Az egyházak különböző programok támogatására kérték ezt az összeget. Úgy
gondolja, hogy a vonatkozó rendeletnek megfelelően, illetve a költségvetésben az e
célra biztosított 6 millió forint a közművelődési feladatok támogatását célozza meg,
fedezetet és lehetőséget nyújt arra, hogy ilyen jellegű közösségi feladatok megfelelő
támogatásokban részesüljenek a város részéről. A korábbi évek gyakorlata elég
alapot nyújt arra, hogy amennyiben az egyházak olyan jellegű felújítási munkákat
végeztek, ami a város céljaival összeegyeztethető, úgy az önkormányzat mindig a
szükséges támogatásokat biztosította pályázati lehetőséghez és a kivitelezéshez. Ez a
Képviselő-testület személyesen és egyénileg is hozzájárult. Ez nem egy kifeszített
költségvetés, amivel ezt az évet megtervezik. A város vállalt alapfeladatainak a
pénzügyi fedezetét maximálisan biztosítja. A tavalyi kötvénykibocsátás kapcsán a
fejlesztésekre is megfelelő források állnak rendelkezésre. A költségvetésből hiányolja,
hogy bátrabban tervezhettek volna olyan intézkedéseket, amelyek a városnak az
anyagi fejlődését szolgálhatnák, bár tény és való, hogy a beruházásoknál a laktanya
területén történő kútfúrás ilyen előremutató a költségvetésben megjelölt feladat és
cél. Az idő szűkössége miatt már nem tudnak egy ilyen jellegű programot
kidolgozni, de úgy véli, hogy erre a Képviselő-testületnek mindenképpen oda
kellene figyelnie. A költségvetésben az egyeztetések során jelezték, hogy ilyen jellegű
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közösségi feladatok támogatását, melynek lehetőségét az önkormányzat vállalta,
mint például a panelprogramban részt venni kívánó lakóközösségeknek vagy
egyéneknek a támogatása ebben a költségvetésben nem szerepel, de egy általános
pályázati tartalék megfelelő érdeklődés esetén nyújthatna rá fedezetet. Kéri a
Képviselő-testületet, hogy a támogatások 1-2-3. címét tegyék át a tartalékokba.
Bozsoki Lajos képviselő: Az egyéb városgazdálkodási feladatok, ami nem egy kis
összeg, közel 50 millió forint, ebben egy nagyon tekintélyes összeg, a köztéri bútorok,
játszóterek karbantartására, felújítására 15 millió forinttal, és a játszótéri eszközök
szabványossági ellenőrzése és tanúsítási feladatai 2 millió forinttal, összesen 17 millió
forintos összeggel szerepel. Kérdezi, hogy a szabványossági felülvizsgálat azt fogja
megállapítani, hogy fel kell újítani a játszóteret, vagy ki kell cserélni a játszóteret az
európai előírásoknak megfelelően? Ha ez így van, akkor nem felújítás van, hanem új
játszóterek kialakításáról beszélnek. Sokallja a 17 millió forintot. Az egyéb
városgazdálkodási feladatokon belül az egyéb karbantartási munkák, őrzésvédelem,
ami a laktanyát takarja, évi 20 millió forintos összeggel szerepel. Ha szerencséjük
van, akkor adott esetben egypár éven keresztül tudják őrizni. Javasolja megvizsgálni
azt, hogy az őrzésvédelem vonatkozásában hogyan tudnák az őrzésvédelmi
feladattal támogatni azt a polgárőrséget, mely most megalakult, mert tulajdonképpen
sok mindent ebből a laktanyából nem lehet megtartani, hisz az új befektető nem fogja
azokat őrizgetni, hanem egy teljesen új rendszert fog magának felállítani.
Ács János polgármester: Az egyéb városgazdálkodási feladatok eddig még mindig
felhasználásra kerültek. A buszmegállók javítása évi 4 millió forintba kerül. Az
őrzésvédelemre garancia kell. Annak tudnak fizetni, aki garanciát is tud adni, illetve
akik a 24 órás szolgálatot legalább azzal a létszámmal tudják biztosítani. A rendezési
tervet most meg kell várni. Az országgyűlés a mai napig nem fogadta el a Balaton
törvényt, aminek a hatályát nekik mindenféleképpen figyelembe kell venni. Ha a
Polgárőrség ezt meg tudja oldani, tudja ezeket a garanciákat vállalni, és megfelelő
biztosíték arra, hogy ez legalább ilyen feltételekkel ilyen összegben tudja
működtetni, akkor semmi akadálya a tárgyalásoknak. Erre vissza kell térni. A
Polgárőrség tájékozódjon, hogy milyen lehetőségek vannak, ismerje meg azokat.
Sólyom Károly alpolgármester: Lévai képviselő társa utalt arra, hogy nem olyan
feszített a költségvetés. Felhívja a figyelmet, hogy több mint 360 millió forint
értékesítésre szánt tárgyi eszköz az, aminek a forrás oldalát egyensúlyba teszi a
költségvetés. Ha ezekből egy-két nagyobb tétel nem jön be, akkor a költségvetés
borulhat. Nagyon feszítettnek látja a 2008. évi költségvetést. Bozsoki képviselő társa
említette, hogy nincs olyan érték a laktanyában, amit őrizni kellene. Ha nem őrzik,
akkor nemcsak az érték mehet tönkre, hanem még nagyobb kár is keletkezhet, akár a
betelepülőkön keresztül. A Polgárőrséggel kapcsolatban elmondja, hogy azok a
pályáztatási rendszerek, ahol az őrzésvédelmet kiválasztották, ott egy nagyon fontos
feltétel a viszontbiztosítás megléte. Vállalhat garanciát rá, de ha baj történik, nem
tudja a kárt kifizetni. Óva int az őrzésvédelem megszüntetése ellen. Az irányba
kellene a Képviselő-testületnek hatni a rendezési terv elfogadása után, hogy
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gyorsítsák fel a bevonását a gazdasági életbe ennek a területnek. Ez minden
szempontból érdeke a városnak az elkövetkezendő időszak bevételei miatt is.
Dr. Imre László jegyző: A köztéri játszóterekkel kapcsolatban elmondja, hogy 5-6
éve folyó munka eredménye, hogy a város közterületein a játszószerek kicserélésre
kerültek. Az EU-hoz való csatlakozás során azok a szabványok, amelyek a köztéri
játszószerekkel kapcsolatba kerültek, jelentősen megszigorodtak. Azok az új köztéri
játékok, amelyek az előző időszakhoz képest minőségében más komfortot
biztosítanak a köztéren játszó gyermekek számára, sok esetben az egyre szigorúbb
szabványoknak nem felelnek meg. A jegyzőnek kötelessége, hogy folyamatosan
ellenőriztesse ezeket. Erre a névjegyzékben levő szervezetek, cégek jogosultak
tanúsítani, hogy a köztereken elhelyezett játszóterek a mostani szabványoknak
megfelelnek-e. Amit a tanúsítás során szükséges elvégezni, azt el is végzik. Vagy
javítják, vagy cserére kerülnek. Az intézmények területén meglevő szabadtéren
elhelyezett játszóterek és sporteszközök vonatkozásában is ugyanilyen munka folyik,
és ott is folyamatosan a felülvizsgálat.
Bozsoki Lajos képviselő: Nem kifogásolja az autóbuszvárók karbantartását,
felújítását, azzal teljes mértékben egyetért.
Vörös Béla képviselő: Jelen pillanatban a tapolcai Polgárőrség jelenlegi felállásban
nem tudná ellátni ezeket a feladatokat. Önkéntes alapon szerveződtek, és az emberek
szabadidejükkel gazdálkodnak. Jelen pillanatban az őrzés nem működhet. Jó lenne,
ha a pénz egy része itt maradna a városon belül, és erősítené a várost. Jelen
körülmények között ez nem működik.
Lévai József képviselő: Szükségességét érzi annak, ha a Képviselő-testület
foglalkozna a városban a munkahelyteremtéssel. Tisztában van azzal, hogy ilyen
jellegű kötelezettsége a városnak nincsen, de a város további fejlődés szempontjából
ez fontos lenne. Úgy érzékelte, hogy a város polgárai részéről a legnagyobb
probléma a munkahely hiánya. Részben költségvetési kérdés. A helyi adókról szóló
törvényben még ma is léteznek olyan lehetőségek, amelyekkel támogatni lehet
kisvállalkozásokat, illetve munkahelyek létrehozását. Más ilyen jellegű
támogatásokat lehetne biztosítani olyan közösségi feladatok mellé, amely a város
épülését szolgálja. Egy külön napirendi pontban egy külön alkalommal szeretne erre
visszatérni.
Ács János polgármester: Kéri képviselő társát, hogy gondolatait, ötleteit szedje
csokorba, és meg fogják tárgyalni.
Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társai is részesei annak az
akciócsoportnak, amely az Integrált Városfejlesztési Stratégián dolgozik. Látható a
mostani állapotban, hogy hol vannak a városnak azok a gyenge és erős pontjai,
amivel a későbbiek folyamán számolniuk kell. A munkahely és a munkanélküliség
témájával kapcsolatban elmondja, hogy az anyag tartalmazza azt, hogy külön kell
választani a munkanélküliséget és a munkalehetőséget. A munkanélküliség Tapolcán

12
kezelhető szinten van megyei és országos átlagot tekintve. Aki dolgozni szeretne –
nem biztos, hogy a szakmájában -, az el tud helyezkedni. Nem lehet kiszakítani
Tapolca városát abban a tekintetben, hogy pl. öt kilométerrel arrébb van a
munkahely. A munkanélküliség kezelhető. A munkahelyteremtésre oda kell figyelni,
és bővíteni kell. Az önkormányzati és az állami szektor, a konvergencia-programból
eredő megszorításoknak jelentős tere, így az állami és önkormányzati szektort
építették, tehát innen nem várható munkahelyteremtés.
Ács János polgármester: Minden tárgyalás elsődleges feltétele, hogy lehetőség
szerint a Tapolca és környéki vállalkozásokat előnyben részesítse. Idegenforgalmi
beruházást kell létrehozni, mert ma már egy dobozüzem összepakolása három hétig
tart. Tapolca alkalmatlan arra, hogy ide olyan nagyipari üzem jöjjön, amely nem
környezetbarát. Ha a jövő hétre össze kellene szedni háromszáz embert Tapolcáról és
környékéről, akkor nem biztos, hogy össze tudnák szedni, aki akar is dolgozni. Ha
van ötlet, tárgyalhatnak róla.
Császár László képviselő: Múlt héten volt egy kamarai évnyitó a Megyeházán.
Alpolgármester Úr is részt vett rajta. A Nemzeti Bank elnöke, a Kamara elnöke illetve
a Magyar-Német Kamara elnöke tartott előadást. Az előadások hasonló jellegű
problémákat vetettek fel, többek között azt, hogy a gazdaság fejlődése az elmúlt
időszakban mennyire lelassult. Ebben a gazdasági jellegű környezetben nehéz a
munkahelyteremtés egy önkormányzat számára. Az Uniós forrásokat már évek óta
várják, hiszen alig kerül kiírásra néhány pályázat. Az összuniós forrásból 10% az,
ami a gazdaságélénkítő program. Összehasonlítaná, hogy a korábban az Unióhoz
csatlakozó országokat közül, ki mennyit fordított ebből az összegből. Portugáliában
25%-os volt a gazdaságélénkítő programok aránya az Uniós források
felhasználásából. A gazdaságélénkítés nagyon fontos. A multinacionális cégek 3040%-os növekedést értek el az elmúlt évben. Az 1%-os gazdasági növekedéshez
hozzá kell tenni, mert a kisvállalkozások mínusz 30-40%-ot produkáltak az elmúlt
évben. A város egyik legnagyobb üzemében is leállt a termelés.
Bozsoki Lajos képviselő: Kéri, hogy komplex módon legyen meghatározva ezeknek
a forrásoknak a helye és célja. Az elsődleges cél az, hogy termál kutat fúrjanak, és
úgy lehessen a turizmust fejleszteni. Nem szabad a célok közül elfelejteni azt sem, ha
nem termálkút lesz, akkor legyen jól termelő ivóvíz kút, amellyel esetleg Tapolca
vízellátásába lehetne beszállni, így csökkenteni lehetne a terheket. Ha jól sikerülne a
hely kiválasztása - hogy ezek a kutak még palackozásra is alkalmasak lennének -,
akkor abban a pillanatban már munkahely-teremtésről is beszélni lehet. Kéri, hogy
ennek a tervezése egy nagy koncepcióba beleillő legyen, de ugyanakkor a kutak
vonatkozásában is egy komplex terv legyen.
Koppányi Ferenc képviselő: A munkaerő foglalkoztatottság száma pont fordított. A
tönkrement kis- és középvállalkozások adták a munkaerőhiány nagy számát, ami
tönkrement, a multik alkalmazzák a kevesebb létszámot, így ők elviszik a nyereséget.
Országosan gazdasági probléma van, amit jóval korábban orvosolni kellett volna.
Négyszázezer értelmes fiatal külföldön dolgozik, és nem ide fizeti az adóját.
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Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a módosító indítványt.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
7 ellenszavazattal, 7 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
6/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetésről szóló
rendelet-tervezetet érintő azon képviselői
indítványt, hogy a 4. számú melléklet 21. Cím
Támogatások
rovatában
a
Tapolcai
Egyházközségek 1-2-3 sorszám alatti 2.000.000.Ft összegű támogatás, valamint a 23. Cím
Beruházásai
közül
Wass
Albert
szobor
készítésére előirányzott 5.000.000.- Ft a 25. Cím
Tartalékok közé kerüljön átvezetésre, nem
támogatja.
Ács János polgármester szavazásra teszi fel az eredeti határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
1/2008. (II.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetésről szóló
rendelet-tervezetet elfogadja, és 1/2008. (II.18.)
Kt. rendeletei közé iktatja.
2)

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

Ács János polgármester: Tárgyév március 1-től történik változtatás a szolgáltatás
díjaiban, illetve a rendelet módosítására is sor kerül. Többszöri tárgyalás után olyan
megállapodás született, hogy a város továbbra is vállalja a számlázási feladatokat a
városi állátáshoz kapcsolódóan, mert továbbra sem tudtak kedvezőbb ajánlatot kapni
a cég részéről. A szolgáltatási díjak 11,9%-os emelésére a szolgáltatást végző tett
javaslatot. A megbeszélések után, mint előterjesztő ezt a mértéket el tudta fogadni
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azon indokok alapján, melyeket részére Igazgató Úr megtett. Ez tartalmazza az
üzemanyagköltségből és a fenntartási költségekből való emelkedést, továbbá a
rehabilitációt, rekultivációt, ami a meglévő szeméttelep majdani bezárásához
szükséges lesz, és erre fel kell készülni. A környezetvédelmi hatóságoktól sikerült
egy hosszabbítást kapni, ami azt jelenti, hogy a meglévő jelenlegi hulladéklerakó
telep mellé további bővítési lehetőség van két hektár esetében. Ennek az első
hektárnak a tervezését el kell indítani. Még mindig nem tisztázódott az ÉszakBalatoni Szilárdhulladék-kezelési Rendszer telephelye, a munkálatok el sem
kezdődtek. A szolgáltató az idei évben havi 1123.- Ft-ban, illetve 13.480.-forintos éves
összegben állapítja meg a szemétszállítási díjat, mely összeg havi 119.- forinttal
magasabb a tavalyi díjnál. Javasolja, hogy ezt a szolgáltatási díjemelést fogadják el.
Dr. Imre László jegyző: Felhívja a figyelmet az előterjesztés azon részeire, amely az
önkormányzathoz érkező ombudsmani kérdésre, illetve az arra vonatkozó
válaszokra vonatkoznak. Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Hivatala
kereste meg Tapolca Város Önkormányzata polgármesterét, hogy a
hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendelet egyes rendelkezéseit javasolja
felülvizsgálni. Ennek egyik része a legkisebb gyűjtőedényzet mértékére vonatkozik, a
másik része az ideiglenesen üresen levő ingatlanok díjképzésére vonatkozott.
Polgármester Úrnak azt a javaslatot tette, hogy az ombudsmani javaslatot Tapolca
Város Önkormányzata ne fogadja el. Ezt a véleményt alkotmánybírósági
határozatokkal támasztotta alá, amely az ombucmani véleménnyel ellentétes. Az
Alkotmánybíróság több esetben vizsgált hasonló rendeleteket, így a legkisebb
gyűjtőedényzet vonatkozását is, és kimondta, hogy a nem teljesen telerakott, vagy
üres gyűjtőedény alapján kifizetett szolgáltatási díj nem vonja maga után a
szolgáltatás és ellenszolgáltatás aránytalanságát. Erre vonatkozóan a 120 literes, mint
minimális gyűjtőedényzet biztosítása olyan más jogokat szolgál, mint például a
környezetvédelem, tehát a háztartásokban keletkező lakossági hulladék
mindenképpen a depóniába kerüljön elszállításra. Az előterjesztés sem javasolja a
helyi rendelet ezen szabályainak módosítását. A költségvetési törvény hatályba
lépése előtt az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról kiadott törvény
rendelkezett, miszerint módosította a hulladékgazdálkodásról szóló törvény azt a
rendelkezését, amely a díjképzésre vonatkozik. A díjképzésnél a mostani új szabály
szerint figyelembe kell venni az üdülőingatlanokat, illetve az ideiglenesen üres
ingatlanokat. A díjképzésénél – figyelemmel a helyi szokásokra, illetve a
legmagasabban fizetendő díj mértékékre és annak arányaira – kell ezekben az
esetekben a díjakat megállapítani. Erre vonatkozóan tartalmaz most az előterjesztés
egy javaslatot, mely szerint a tartósan – egy évet vagy azt meghaladóan üres
ingatlanok esetében –, írásos nyilatkozat alapján és közüzemi díjakat igazoló
dokumentumok bemutatásának figyelembe vételével 50%-os engedményt biztosítson
Tapolca Város Önkormányzata azon ingatlantulajdonosoknak is, akik 60 napon túl,
de az egy évet el nem érő ideig nem használják az ingatlanát hasonló szabályok
szerint.
Ács János polgármester: A Remondis Kft. igazgatóját kérdezi, hogy a napirendi
ponthoz kapcsolódóan kíván-e kiegészítést tenni?
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Kiss Nándor Remondis Kft. igazgatója: Többször egyeztetett polgármesterrel és az
alpolgármesterrel, valamint a hivatal munkatársaival. Indokolt döntés, hogy a
leszigetelendő depónia előkészítésével kapcsolatos költségeket tartalmazza. Egy
februárban beadott tanulmány alapján szeptemberben egy újabb tízéves lehetőséget
kapott a hulladéklerakó üzemeltetésével a város, és ezáltal a cég olyan óriási
eredményt ért el, amit a megyében mások nem. Bárhogy is alakuljon az ÉszakBalatoni Szilárdhulladék-kezelési Rendszer időbeli lefutása, úgy gondolja, hogy
2010-2011. előtt nem igazán van realitása annak, hogy a királyszentistváni
hulladéklerakó belép. Hangsúlyozza, hogy 2009. nyaráig adhatják a hulladéklerakó
részre a hulladékot, amely a 87’-es időszak szigeteléssel van ellátva, és jövő év
nyaráig nekik meg kell csinálni azt a hulladéklerakó szigetelési rétegrendet, amit
egyrészt kormányrendelet, másrészt a környezetvédelmi felügyelőség rendszeresen
ellenőriz. A felvetett kérdésekre szívesen válaszol.
Sólyom Károly alpolgármester: Jelenleg az az egységes környezetvédelmi engedély,
amelyet a telep kialakítására kiadott a szakhatóság, azt megtámadták civil
zöldszervezetek, tehát várhatóan újabb fordulókat és időt vesz igénybe. Ha a
fellebbezés kapcsán olyan utólagos hatósági előírások vannak, ami pénzbe kerül,
akkor ezt még be lehessen tenni a tartalékok közé. Nem látja annak reális esélyét,
hogy a szemétlerakó 2008. júliusára fogadókészséget mutasson.
Ács János polgármester: Ha ő fogja képviselni Tapolcát, abba nem fog belemenni,
hogy 7-8 településnek – akik erre már igényt nyújtottak be - 5 évig ingyen, illetve 5
évig 50%-ért vigyék a szemetet. Ebből az következik, hogy annak a 7-8 településnek a
többi 130 fizeti a szemétszállítását. Ők nem tehetnek arról, hogy nem találtak olyan
helyet, amely jó lett volna. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás
mellett támogatja az előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatja az
előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 8 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztést.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Koppányi Ferenc képviselő: Az eddig tapasztalatok alapján további települések nem
hordják be a tapolcai szeméttelepre a szemetet, csak ami eddig volt.
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Bozsoki Lajos képviselő: Az előterjesztés díjképzésével kapcsolatban elmondja,
hogy a 8%-os nyereségtételt a cégnek biztosítania kell, biztos lábakon kell állnia.
Ugyanez a nyereséghányad Lesencesitvánd és Uzsa esetében 3%. Az önkormányzati
törvényben alapfeladat a szemétlerakás biztosítása. Ebben a díjtételben a 74 millió
forintból 6 millió forint a hulladékkezelő bővítése. Hatmillió forintot akarnak
szétosztani Tapolca város lakói között, mikor látják, hogy tulajdonképpen van egy
nem igen feszes költségvetésük. Nem tudja, hogy erre a bővülő területre Tapolcán
kívül más is hoz-e szemetet, mert akkor két lehetőséget tud biztosítani. Javasolja,
hogy ne hárítsák át ezt a fejlesztést, és a költségvetés ezt vállalja be. Ha mások is
hoznak ide szemetet rajtuk kívül, akkor a fejlesztést terheljék át másokra.
Ács János polgármester: Ne ragadjanak ki egy-két mondatot az előterjesztésből.
Olvassa be képviselő Úr azt is, hogy mi az, amit az önkormányzat jelen pillanatban
így is átvállal már a szemétszállítási díjból. Ez 34 millió forintot tesz ki. Az
önkormányzat a 70. év felettiektől nem szed szemétszállítási díjat, amely közel 10
millió forint értékű, illetve szelektív hulladékgyűjtéssel a lakosság gyakorlatilag
ellenőrizhetetlenül annyi szemetet visz az edényzetbe és mellé, amennyit akar, és azt
is az önkormányzat állja. Az önkormányzat nem tud mindent átvállalni.
Kiss Nándor Remondis Kft. igazgatója: A közel 5 hektáros, szigeteléssel, régi típusú
2 x 20 cm-es doborral ellátott depónián nemcsak a bizonyos plusz két hektár, amit két
lépcsőben gondolnak. 2000. volt az az utolsó év, amikor a cég által szolgáltatással
ellátott utolsó települései is bejött ebbe a körbe. 2000. óta egyetlen egy olyan plusz
települést nem vontak be, most sincs ilyen igény. A közel hasonló kondíciók mellett
működő cégeknél nagyvárosokban a következő díjtételek szerepelnek. Tapolcán 216.forint + ÁFA/ürítés a díjtétel. Ezzel szemben 120 literes edényzet esetében
Oroszlányban 263.- Ft +ÁFA/ürítés, Bándon 331.- Ft +ÁFA/ürítés. Szolnokon 450.Ft +ÁFA/ürítés, Dabason 306.- Ft +ÁFA/ürítés, Tiszaföldváron 312.- Ft
+ÁFA/ürítés. Pécsett 262.- Ft +ÁFA/ürítés, Győr 385.- Ft +ÁFA/ürítés, Marcali 331.Ft +ÁFA/ürítés 662.- Ft +ÁFA/ürítés, Zalaegerszeg 276.- Ft +ÁFA/ürítés, Veszprém
275.- Ft +ÁFA/ürítés, Keszthely 428.- Ft +ÁFA/ürítés. Ezek után nem tudja, hogy
miről tudnának beszélni.
Dr. Imre László jegyző: A díjképzésben is szerepet játszik az, hogy a számlázási
feladatokat a Polgármesteri Hivatal végzi. Azáltal, hogy ezt az önkormányzat és a
hivatal felvállalta, ez a díjképzésben nem jelenik meg. Ha ezt a szolgáltató végezné,
akkor sokkal megemelné a szolgáltatási díjat. Ami a nyereség képzését illeti a díjban,
felhívja a Képviselő-testület figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló törvény
hatályba lépésekor kellett felülvizsgálni az akkor hatályos szerződéseit, amelyet a
szolgáltatóval kötött. Több Képviselő-testületi ülésen tárgyalta ezt, majd
megszületett a döntés, és ennek fényében íródott meg az a szolgáltatási szerződés,
amire képviselő Úr utalt. Az akkor hatályos jogszabályok szerint – a 242/2000. Korm.
rendelet egyértelműen meghatározta, hogy a közszolgáltatás díját milyen módon kell
meghatározni, mik azok a kötelező elemek, amelyeket be kell építeni a díj
megállapításánál. Ennek első pontja úgy hangzik, hogy tartós működéshez szükséges
nyereség fedezetét tervezni kell. Az akkori felek megállapodása alapján született meg
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az a szerződés, amely a 8%-ot fogadta el, figyelembe véve több olyan pénzügyi
mutatót, amellyel egy elfogadható és tisztességes nyereséget a szerződésbe be
lehetett építeni. A hulladékgazdálkodási törvény hosszú távban gondolkodik, tehát a
feleknek minimum 10 évre kellett megkötni a szerződést, és ennek megfelelően
történik minden évben a díj képzése is. Ugyan most változott a végrehajtási rendelet,
az új kormányrendelet úgy szól, hogy a szolgáltatási szerződésben kell erről
rendelkezi, ilyen értelemben a jogfolytonosság biztosítva van.
Ács János polgármester: 1998-ban már elkezdték a tárgyalásokat. Több alkalommal
találkoztak a német tulajdonossal is, az itteni és a budapesti képviselettel is. Más
cégekkel is keresték a kapcsolatot. Olyan ajánlatok lettek volna, ami ilyen
nagyságrendben lett volna, de nem helyben lett volna a cég, nem itteni embereket
foglalkoztatott volna, nem ide fizette volna az adóit. A város dolga az, hogy
lehetőség szerint azt a szolgáltatót válassza ki, amelyikkel a legkedvezőbben meg
tudják oldani ezt a szolgáltatást.
Lévai József képviselő: Igazgató Úrtól kérdezi, hogy amit januárban megtekintettek
beruházás helyszínét, mennyi lesz a beruházás végösszege? Mekkora az ellátási
terület, hány háztartást lát el a Remondis Kft.?
Kiss Nándor Remondis Kft. igazgatója: 2009. nyarára kell elkészülnie a
beruházásnak. A köztisztasági egyesülés szakmai vezetőjének segítségével
megnézték az elmúlt 3-4 év hasonló jellegű szigetelési paramétereit, ami azt írja,
hogy 127 millió forintba fog kerülni egy hektár, előírások szerinti, felügyelőség által
ellenőrzött szigetelés költsége. Ezt osztották vissza az összes beszállított tonna
arányában, és mivel egyszerre nem tudták volna rátenni egyetlen egy igénybevevőre
sem, ezért három évre osztották el. A szükséges forrás mintegy negyed része áll
rendelkezésre, amikor jövő év őszén ki kell fizetni a beruházást. 19800 háztartást lát
el a Remondis Kft., Tapolcán 6600 háztartással áll szerződésben, a tényleges
kiszámlázás 6900.
Bognár Ferenc képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 17 fővel folytatja tovább
munkáját.
Presits Ferenc képviselő: Úgy emlékszik, hogy mikor a Remondis Kft-vel
megkötötték ezt a szerződést 30 évre, akkor a depónia bővítés az Otto Kft. feladata
lett volna. Változott ez a szerződés, vagy még az eredeti él?
Kiss Nándor Remondis Kft. igazgatója: Eredetileg 35 év volt, de ezt az új
hulladéktörvény felülírta. Valóban le van írva, hogy ezt a vállalkozó költségére kell
ezt megcsinálni, de az is rögzítésre került, hogy az összes költséget, ami az ő
működésével, beruházásával kapcsolatos, vissza kell valakire hárítani.
Lévai József képviselő: Bizottsági ülésen is elmondta, hogy van egy új elem is ebben
a rendeletben, méghozzá hogy díjkedvezményeket vezetnek be, ami az előző évek
vitájának tárgya is volt. Ebbe az irányba ez az előterjesztés mindenképpen egy
előremutatást jelent. Bizottsági ülésen is kiderült, hogy az ezzel kapcsolatos
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adminisztrációs feladat nehéz helyzet elé fogja állítani a hivatalt, de megbirkózik
vele. Képviselik a lakosságot, megpróbálnak minél kevesebb díjat kialkudni a
szolgáltatótól, amit a lakosságnak kell fizetni. A 3% és 8% esetében településenként
úgy kell értelmezni, hogy a Remondis Kft. nem egyenlő feltételekkel dolgozik,
hanem hogy a települések adott esetben mit alkudnak ki, amikor a szerződéskötésre
sor kerül?
Kiss Nándor Remondis Kft. igazgatója: Ez nem így működik. Kevert árképzéssel
rendelkeznek, és arányaiban Tapolcához képest Lesenceistvánd a maga 250
ingatlanával kisebb volument jelent nem lehet kevesebb a díj sem, mint egy városnál
alkalmazott.
Ács János polgármester: A nyereségnek egy része a tulajdonosi százalék arányában
a hivatalt is megilleti.
Koppányi Ferenc képviselő: Tapolca a legolcsóbb a díjtételek között, tehát nem
olcsóbb Uzsán és Lesenceistvándon sem.
Lévai József képviselő: Lesenceistvándon és Uzsán is ugyanannyit fizet a lakosság.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
2/2008. (II.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a települési szilárd és folyékony
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról
és a környezet védelméről szóló 7/2005. (II. 18.)
Kt. rendelet módosítására kidolgozott rendeletettervezetet elfogadja, és
2/2008. (II.18.) Kt.
rendeletei közé iktatja.
3)

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 44/2004. (XI.02.) Kt.
rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Jegyző Úr említette, hogy a köztisztviselői illetményalap
változása következtében a képviselői díjak is változtak volna. Ennek egy minimális
emelésére tett javaslatot az új képviselői tiszteletdíjakra vonatkozóan. Ez azt jelenti,
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hogy a képviselők havi tiszteletdíja az eddigiektől eltérően 54.110.- Ft, a bizottság
elnökeinek 81.165.- Ft, a képviselők, amennyiben bizottsági tagok 70.343.- Ft, illetve a
bizottság nem képviselő tagjainak havi tiszteletdíja 24.350.- Ft-ra módosulna. Felkéri
a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett támogatja az előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatja az
előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 8 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett 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 12 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
3/2008. (II.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
az
önkormányzati
képviselők
tiszteletdíjáról szóló 44/2004. (XI.02.) Kt. rendelet
módosítására előterjesztett rendelet-tervezetet
elfogadja, és 3/2008. (II.18.) Kt. rendeletei közé
iktatja.
Bognár Ferenc képviselő az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 18 fővel folytatja
tovább munkáját.

4)

Képviselői indítvány a helyi adóról (építményadó fejezet) szóló rendelet
módosítására
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Szatmári Jánosné, a 9. számú választókerület képviselője
nyújtott be módosító indítványt az építményadóra vonatkozóan. A módosításának
lényege, hogy a Dobó lakótelepen található garázsok kapjanak 50%-os
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adókedvezményt. Egyeztettek az adócsoport munkatársaival. Könyvvizsgáló Úr is
utalt rá, hogy következő évben megváltozik ennek az adórendnek a funkciója. Nem
javasolja, hogy ezt a rendeletet tovább bonyolítsák. Képviselő Asszonynak
természetesen a dolgok erkölcsi oldalával egyetértve a Dobó lakótelepen garázsnak
nevezett építményekből 174 darabból 82 nem éri el azt a belmagasságot, amelyik 1,9
méter lenne, ezért mentes az adó alól. Lehet, hogy a városnak azzal kell foglalkoznia,
hogy a városképet ne rontsák ezek, bontsák le. Előterjesztőként ezt befogadja, de nem
javasolja a rendelet módosítását, mivel jövőre ennek az adórendnek meg fog változni
a módosítása. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett támogatja az előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság azon képviselői indítványt, hogy a jelenleg gépjármű tárolására
szolgáló nem lakáscélú adótárgyak esetében 50%-os adókedvezményt állapítson
meg, 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 8 tartózkodás mellett nem támogatja. Az
előterjesztés I. határozati javaslatát 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 3
tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a rendelet
módosítását nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Presits Ferenc képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 17 fővel folyatatja tovább
munkáját.
Szatmári Jánosné képviselő: A beadványát kétszer adta be, tavaly és idén. Tavaly
nem foglalkozott vele a testület. Idén testület elé került, mert tavaly azt a választ
kapta, hogy a költségvetési rendelet elfogadása után adta be. A helyi adókról szóló
rendeletben a Képviselő-testület kivételt tett a I-IV. pontok alatt, a Véndekhegy, a
Hajagos-hegy, a Szentgyörgy-hegy és a Csobánchegy esetében 50%-os kedvezményt
biztosított. A kedvezményben van egy olyan kitétel is, hogy a 33/2005. (IX.29.) Kt.
határozat 2. §-ában módosította, és ott tett egy olyan kivételt, hogy a
magánszemélyek tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló épülethez tartozó
épületrész és kiegészítő helyiségei, beleértve a bortárolásra, és ezt külön tették bele.
Azok az épületrészek, amelyek tárolásra szolgálnak – igaz, hogy gépkocsi tárolásra
és egyéb zöldség-gyümölcs tárolására szolgáló helyiségek ezek, amelyekből
különösebb bevétele nincs a tulajdonosoknak. Furcsának tartja, hogy azok az
épületek, amelyek eleve hátrányosak abból a szempontból, hogy tömbházak, és
ahhoz a garázsok vagy az épületek külön helyrajzi számon szerepelnek, erre ugyan
kivetették az adót, de nem vetették ki azokra az épületekre, amelyek ugyancsak
ugyanilyen garázsok. Azon a helyrajzi számon szerepel, ahol az épület van, arra
nincs kivetve adó, márpedig ugyanaz a funkciója mint azoknak, amelyek külön
helyrajzi számon szerepelnek. Válaszként azt kapta, hogy értékesíthető. Tud olyat az
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Y-i házakban, amelynek külön helyrajzi száma van, pedig az épület alatt van a
garázs. A kedvezményt azért kérte az önkormányzattól, mert nem tartja
igazságosnak azt, hogy ha egy épület tartozéka az a 20 m2, akkor külön helyrajzi
számon szerepel. A városban van néhány olyan terült, amely ugyanolyan jelleggel
bír, mint a Dobó lakótelepen lévő garázsok. Ennek ellenére a bizottságok nem
fogadták el ezt az előterjesztést. Nem azt kérte, hogy engedjék el az adót, csak 50%-os
kedvezményt kért. Ha máshol megkaphatták a kedvezményt, akkor legalább annyira
jogosultak lennének a Dobó lakótelepen és a Május 1. utcában is.
Presits Ferenc képviselő az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 18 fővel folyatatja
tovább munkáját.
Ács János polgármester: Ha képviselő Asszony arra gondol, hogy tömbházak alatt
lévő garázsok külön helyrajzi szám alatt szerepelnek, akkor a kivetés ott is
megtörtént minden esetben, és fizetik is az adót.
Szatmári Jánosné képviselő: Nem Tapolcára jellemző, de ott a telken belül lévő
garázsokra is kivetették az adót. Érti, hogy az önkormányzatnak bevételre van
szüksége, de vagy mindenki fizessen, vagy senki.
Dr. Csonka László képviselő: Érdeklődött a Földhivatalnál is, ezek a garázsok
konkrétan garázsként vannak bejegyezve a tulajdoni lapokon, azok is, amelyek külön
helyrajzi számon vannak. A közteherviselésben kettéosztották a város lakosságát,
mert egyik része egy külön adónemmel tartozik a közösségnek. A közteherviselés
szempontjából ezt el kell vetni, mert ez egy igazságtalan dolog. A lakók képviselői
kérték, hogy hozzák ezt az ügyet a Képviselő-testület elé. Több elképzelése volna.
Nem kívánja, hogy mindenki 100%-os adót fizessen, de ha 50%-ot kirónának azokra
is, akik azonos helyrajzi számmal rendelkeznek, mint a lakóházuk, akkor a bevételi
forrásuk ugyanannyi lenne, mint most, hogy a fele lakosságra vetik ki 100%-osan.
Dr. Imre László jegyző: A bizottsági ülésen részletesen kifejtette álláspontját. A
Képviselő-testületnek joga van a jogszabályi keretek között rendeletet módosítani,
rendeletet alkotni. Vannak korlátok, melyekkel tisztába kell lenni. Elmondja, hogy a
jelenleg hatályos építményadóról szóló helyi rendeletük a jogszabályoknak
megfelelő, nem a garázsokra van kivetve az adó, hanem egyéb építményekre.
Felhívja a figyelmet, hogy Tapolca város lakossága nem fizet építményadót, hanem
kommunális adó van bevezetve. Azok fizetnek építményadót, akik vállalkozások, és
azon építmények, amelyek a családi házzal egy helyrajzi szám alá nem tartoznak.
Bizottsági ülésen azt mondta, hogy ezek között van garázs, más építmény, amely
önállóan forgalomképes, tehát eladható úgy, hogy az a család lakását, házát nem
érinti területileg elhatárolva bevezethet adómentességet, kedvezményt Tapolca város
Képviselő-testülete. Példaként hozták fel a külterületi ingatlanok vonatkozásában a
korábbi évben tett rendelet módosítását. Az akkori előterjesztés egy nagyon sajátos
élethelyzetet tárt fel. A helyi rendeletük alapján ki kellett vetni ezekre az
ingatlanokra is az építményadót, azonban olyan szociális helyzetet hozott Tapolca
Város Polgármestere illetve Jegyzője elé, ami indukálta ezt az előterjesztést. Nagyon
sok ember vagy ott él a külterületi pincében, mert a gyerekeinek adta át, pl. a saját
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tulajdonában álló lakását, hogy az életkezdéshez tudja őket ezzel is hozzásegíteni.
Nem tudják azt megtenni, hogy a garázsokat vegyék ki az egyéb építmények közül.
Vagy azt mondja ki a Képviselő-testület, hogy a város meghatározott területén, mint
pl. a Dobó lakótelepen, hogy ott minden építmény adómentes vagy
kedvezményezett. Ez nem garázsfüggő. Az adóztatni kívánt vagyoni körből a
Képviselő-testület egy elemet nem emelhet ki.
Lévai József képviselő: Egy éven ezelőtt vitatkoztak már majdnem napirenden kívül
erről a témáról, amikor szintén Szatmári Jánosné képviselő Asszony hozta be a
levelet, akkor nevezték el garázsadónak. Jegyző Úrral teljes mértékben egyetért a
pontatlan megállapítás kapcsán. Véleménye szerint ezt nem most kellett volna
tárgyalniuk. Nem tudja, hogy képviselő Asszony sürgősségi indítványként
terjesztette-e elő. Az ülést követően írásban eljuttatta Polgármester Úrhoz az ezzel
kapcsolatos kérését. Abban az évben többször kaptak ígéretet, de mégsem került
tárgysorba. Igaz, hogy a költségvetés tárgyalása után voltak, de a helyi adókról szóló
jogszabály azt írja, hogy év közben is lehet adót módosítani, csak nem lehet az
adóalanyra hátrányos helyzetű. Felhívja a figyelmet, hogy ezt egy évvel ezelőtt
megtehették volna. Elmondja, hogy az előterjesztéshez nem csatolták képviselő társa
levelét, tehát azzal érdemben nem tud foglalkozni. Tavaly találhattak volna alkalmat,
hogy ezt megtárgyalják.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
az I. határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal,
3 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
7/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adóról szóló rendelet
módosítását nem fogadja el.
5)

Étkezési-térítési díjak megállapításáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A határozati javaslat lényege, hogy mivel át kell dolgozni
az étkezési adatok kalkulációit, ezért szükség van a rendelet módosítására. Amikor
az előterjesztés elkészült, akkor már a kerekítés szabályait kellett alkalmazni.
Igazgató Úr kérte, hogy ezt a minimális árváltozást is már március 1-től
szükségesnek tartja a Közétkeztető Kft. folyamatos és zökkenőmentes működése
érdekében. Az előkészítő iroda vezetőjét kérdezi, hogy mit értenek a minimális
emelés alatt?
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Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: Az előterjesztés
változását az indukálja, hogy 2007. évi CXXVII. törvény teljesen új, több mint 100
paragrafusban új ÁFA-rendelkezéseket vezetett be, melynek a 85. §-a hozza, mint
térítési díj közszolgáltatás mentes az adó alól kategóriát. Jelen pillanatban hatályban
lévő valamennyi település intézményi étkezési-térítési díj rendelete ezt a jogszabályt
sérti, ÁFA-t a szülőkkel megfizettetni nem lehet. Az eddig nyersanyagárak
nyersanyag + ÁFA hozta ki a térítési díj bruttó összegét, amelynek valóban a szülők
részére nem érezhető módosítása van most az előterjesztésben. Egy bölcsődés
kisgyermek fizetett 388.- forintot, most pedig 390.- forintra kerekedne ki. Ez az egykét forintos érmék miatt van, valamint az 50%-os kedvezmények biztosítása miatt
szükséges. Ha most a térítési díjak ÁFA-tartalmát teljesen megszüntetnék, és nem
kerülne módosításra, akkor 35-40 millió forintos tételre rúgna a 2008. évben, amit az
önkormányzatnak ki kellene fizetnie. A költségvetési rendelet 33 millió forintos
önkormányzati szerepvállalással számolt. Ennek legfőbb oka, hogy az állami
normatíva étkezési-térítési díjakra lehívható része 53 millió forintról 42 millió forintra
csökkent. Ennek jelentős hatása a gyermeklétszám csökkenése, valamint a
normatívának az egyéb jogszabályban való meghatározása.
A hivatkozott
kormányrendelet módosult, több jogszabályt kellett figyelembe venni. A térítési
díjakról szóló Korm. rendeletben történt olyan változtatás, amely kimondja, hogy a
nyersanyag norma a térítési díj számított alapja, de nem a ténylegesen fizetendő díjjal
azonos. Kéri, hogy a közétkeztetés térítési díjának 390.- forintját a rendeletből
hagyják figyelmen kívül.
Ács János polgármester: A Képviselő-testületnek az a feladata, hogy a
közétkeztetéshez szükséges anyagi fedezetet a költségvetésében biztosítsa. A
cégvezetésnek feladata, hogy a már most tudva lévő kieső létszám helyett kutassa fel
azokat a létszámokat, ahol ha ezt nem is teljes mértékben, de egy vagy több helyről
pótolni lehet. Többször tett javaslatot. Jelen pillanatban a sümegi és a tapolcai öregek
otthonát is magáncégek látják el. Kéri a vezetést, hogy ezen gondolkodjanak el, mert
ekkora kapacitás kiesés nagy érvágás, amennyiben változás várható az
energiaárakban, a nyersanyagokban. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatja az előterjesztést, továbbá a 2. §-ból a közétkeztetés térítési díj bruttó térítési
díj oszlopából a 390.- forintos összeg elhagyásával.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a kiegészítésekkel együtt egyhangúlag támogatja az előterjesztést,
továbbá a 2. §-ból a közétkeztetés térítési díj bruttó térítési díj oszlopából a 390.forintos összeg elhagyásával.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést, továbbá a 2. §-ból a közétkeztetés térítési díj
bruttó térítési díj oszlopából a 390.- forintos összeg elhagyásával.
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Ács János polgármester: Előterjesztőként a bizottságok módosító indítványát
befogadja, így arról külön szavazást nem kell tenni. 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 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
4/2008. (II.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Önkormányzat fenntartásában lévő
nevelési, oktatási, szociális intézményekben a
gyermek, diák és szociális étkeztetés térítési
díjainak
megállapításáról
szóló
rendelettervezetet elfogadja, és 4/2008. (II.18.) Kt.
rendeletei közé iktatja.
Ács János polgármester 10.05 perckor 5 perc szünetet rendel el.

SZÜNET
A Képviselő-testület 10.15 órakor 18 fővel folytatja tovább munkáját.
6)

Közoktatási intézményrendszer átszervezése
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A Képviselő-testület az ősz folyamán döntött arról, hogy
intézményrendszer átszervezést hajt végre. Annak a koncepciónak a határozati
javaslataiban szerepeltek azok az irányelvek, amelyeket végre kellett hajtani az
apparátusnak, a polgármesternek és a jegyzőnek. Ezek gyakorlatilag a mostani
Képviselő-testületi ülésig megtörténtek. A különböző szakmai szervezetekkel,
nevelőtestületekkel az egyeztetések, több alkalommal az intézményeknek a
vezetővel, valamint időközben megérkeztek a szakértői vélemények az óvodák és az
iskolák átszervezésével kapcsolatban. A határozati javaslatban szereplő pontok
csatolásra kerültek az előterjesztéshez, illetve a Képviselő-testületnek javaslatot tettek
az intézményekkel az ún. székhelyintézmény kialakítására az óvodák és az általános
iskolák tekintetében. Az előterjesztés elkészítése óta történt még egy egyeztetés az
elmúlt hét vége felé. Tóth Mária oktatási referens asszonyt kéri, hogy röviden
ismertesse annak az eredményét.
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Tóth Mária Oktatási referens: Elmúlt héten Alpolgármester Úrral és Jegyző Úrral
voltak a három általános iskolában, és a pedagógus szakszervezeteket hívták össze,
és ott még az anyag ismertetése megtörtént. Ezeknek az egyeztetéseknek a
jegyzőkönyvét nem tartalmazza az előterjesztés. Úgy gondolja, hogy az intézmények
alkalmazotti közössége tudomásul veszi és elfogadja az átszervezést.
Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

és

Településfejlesztési

Bizottság

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Dr. Imre László jegyző: A közoktatás átszervezését érintő valamennyi
napirendekkel kapcsolatban Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul
vételét, illetve egyetértését fejezte ki elfogadott határozatában, melyet megküldött
Tapolca Város Önkormányzatának.
Ács János polgármester: Köszönti az intézmények jelenlévő vezetőit, valamint a
városi szakszervezet vezetőjét, elnökét. Elmondja, hogy az iskoláknál a
székhelyintézményként jelenleg a Bárdos Lajos Általános Iskolát, az óvodáknál pedig
a Szivárvány Óvoda székhelyét jelölték meg. Az óvodáknál egy óvodavezető lesz, és
három tagozatvezető-helyettes, az iskoláknál pedig egy iskolaigazgató, egy általános
helyettes, és helyettesi munkakörben jogkörrel foglalkoztatva. Valamennyi
intézménynél a tagozati iskola vezetését helyettesi minőségben a mindennapok
munkáját helyettesi szinten igazgatják majd. Kérdezi, hogy van-e hozzászólásuk a
napirendi ponthoz kapcsolódóan? Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi
ponttal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatokat.
Ács János polgármester: Kéri, hogy szavazzanak arról, hogy a napirendi ponthoz
kapcsolódó I-XXIII. határozati javaslatot egybe felteheti-e szavazásra?
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal,
egyhangúlag szavaz arról, hogy az előterjesztés I-XXIII. határozati javaslatát
egyszeri kézfelemeléssel megszavazza.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
8/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. § (3) bekezdésében, valamint 90.
§ (1) bekezdés 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
Barackvirág Óvodát
Székhely: 8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.
Elnevezésű önálló jogi személyként, részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként
működő intézményt
2008. július 01. napjával megszünteti.
A megszüntetésre kerülő intézmény felügyeleti
szerve:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete,
Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete.
Határidő: 2008. július 01.
Felelős:
polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
9/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. § (3) bekezdésében, valamint 90.
§ (1) bekezdés 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
Kertvárosi Óvodát
Székhely: 8300 Tapolca, Darányi Ignác u. 4.
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Elnevezésű önálló jogi személyként, részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként
működő intézményt
2008. július 01. napjával megszünteti.
A megszüntetésre kerülő intézmény felügyeleti
szerve:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete
Határidő: 2008. július 01.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
10/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. § (3) bekezdésében, valamint 90.
§ (1) bekezdés 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
Szivárvány Óvodát
Székhely: 8300 Tapolca, Dobó tér 5.
Elnevezésű önálló jogi személyként, részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként
működő intézményt
2008. július 01. napjával megszünteti.
A megszüntetésre kerülő intézmény felügyeleti
szerve:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete
Határidő: 2008. július 01.
Felelős: polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
11/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. § (1) bekezdésében, a 91/A § (2)
bekezdésében foglaltak, illetve a közoktatásról
szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 88.
§. (6) és (13) bekezdése értelmében és a 102. § (2)
bekezdése a) pontja alapján fenntartásában
működő
Tapolcai Óvoda
Székhely: 8300 Tapolca, Dobó tér 5.
Elnevezésű önálló jogi személyként, részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként
működő intézményt alapít
2008. július 02. napjával, amely a megszűnő
Barackvirág Óvoda
Kertvárosi Óvoda
Szivárvány
Óvoda
elnevezésű
korábbi
intézmények jogutódja.
Az alapításra kerülő intézmény felügyeleti
szerve:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete
Határidő: 2008. július 02.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
12/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. § (3) bekezdésében, valamint 90.
§ (1) bekezdés c) pontja és a 90. § (2)

29
bekezdésében foglaltak alapján a közoktatásról
szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv.
102. § (2) bekezdése a) pontja értelmében a
fenntartásában működő
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Sport Iskola
Batsányi János Hungarian-English Bilingual
Primary School and Sports School
Székhely: 8300 Tapolca, Stadion u. 16.
Elnevezésű önálló jogi személyként, részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként
működő intézményt
2008. július 01. napjával megszünteti.
A megszüntetésre kerülő intézmény felügyeleti
szerve:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete
Határidő: 2008. július 01.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
13/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Tv. 88. § (3) bekezdésében, valamint 90.
§ (1) bekezdés 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
Bárdos Lajos Általános Iskola
Székhely: 8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.
Elnevezésű önálló jogi személyként, részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként
működő intézményt
2008. július 01. napjával megszünteti.
A megszüntetésre kerülő intézmény felügyeleti
szerve:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete
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Határidő: 2008. július 01.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
14/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Tv. 88. § (3) bekezdésében, valamint 90.
§ (1) bekezdés 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
Kazinczy Ferenc Általános Iskola
Székhely: 8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.
Elnevezésű önálló jogi személyként, részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként
működő intézményt
2008. július 01. napjával megszünteti.
A megszüntetésre kerülő intézmény felügyeleti
szerve:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete
Határidő: 2008. július 01.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
15/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. § (1) bekezdésében, a 91/A § (2)
bekezdésében foglaltak, illetve a közoktatásról
szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 88.
§ (6) és (13) bekezdése értelmében és a 102. § (2)
bekezdése a) pontja alapján fenntartásában
működő
Tapolcai Általános Iskola
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Székhely: 8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.
Elnevezésű önálló jogi személyként, részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként
működő intézményt alapít
2008. július 02. napjával, amely a megszűnő
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Sport Iskola
Batsányi János Hungarian-English Bilingual
Primary School and Sports School
Kazinczy Ferenc Általános Iskola
Bárdos Lajos Általános Iskola
elnevezésű korábbi intézmények jogutódja.
A alapításra kerülő intézmény felügyeleti szerve:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete
Határidő: 2008. július 01.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
16/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő
testülete
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét és az érintett intézmények
vezetőit
az
átszervezéssel
kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. július 01.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
17/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Marosi Miklósné a Barackvirág Óvoda
óvodavezetőjének 2008. 07. 31. napjáig szóló
magasabb vezetői megbízatását 2008. 07. 01.
napjával – a közalkalmazottak jogállásáról szóló
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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: 2008. július 01.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
18/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Lakatos Veronika a Kertvárosi Óvoda
óvodavezetőjének 2011. 07. 31. napjáig szóló
magasabb vezetői megbízatását 2008. 07. 01.
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: 2008. július 01.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
19/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Frang Lászlóné a Szivárvány Óvoda
óvodavezetőjének 2009. 07. 31. napjáig szóló
magasabb vezetői megbízatását 2008. 07. 01.
napjával – a közalkalmazottak jogállásáról szóló
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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: 2008. július 01.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
20/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Bajner Imre a Batsányi János MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és
Sport Iskola igazgatója 2008. 07. 31. napjáig szóló
magasabb vezetői megbízatását 2008. 07. 01.
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: 2008. július 01.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
21/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Keszler József a Bárdos Lajos Általános
Iskola igazgatója 2008. 07. 31. napjáig szóló
magasabb vezetői megbízatását 2008. 07. 01.
napjával – a közalkalmazottak jogállásáról szóló
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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: 2008. július 01.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
22/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Virág Károly a Kazinczy Ferenc
Általános Iskola igazgatója 2010. 07. 31. napjáig
szóló magasabb vezetői megbízatását 2008. 07. 01.
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: 2008. július 01.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
23/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Barackvirág Óvoda megszüntető
okiratát a melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
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Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a
megszüntető okiratot legkésőbb a hatályba lépés
előtt
15 nappal a
MÁK
Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje
meg.
Határidő: 2008. július 01.
Felelős: jegyző
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
24/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Kertvárosi Óvoda megszüntető
okiratát a melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a
megszüntető okiratot legkésőbb a hatályba lépés
előtt
15 nappal a
MÁK
Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje
meg.
Határidő: 2008. július 01.
Felelős: jegyző
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
25/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Szivárvány Óvoda megszüntető
okiratát a melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a
megszüntető okiratot legkésőbb a hatályba lépés
előtt
15 nappal a
MÁK
Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje
meg.
Határidő: 2008. július 01.
Felelős: jegyző

36

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
26/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolcai Óvoda alapító okiratát a
melléklet szerinti formában és tartalommal
elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy az alapító
okiratot legkésőbb a hatályba lépés előtt 15
nappal a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása és az
intézmény részére küldje meg.
Határidő: 2008. július 01.
Felelős: jegyző
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
27/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Batsányi János Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sport
Iskola Batsányi János Hungarian-English
Bilingual Primary School and Sports School
megszüntető okiratát a melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a
megszüntető okiratot legkésőbb a hatályba lépés
előtt
15 nappal a
MÁK
Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje
meg.
Határidő: 2008. július 01.
Felelős: jegyző
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
28/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Bárdos Lajos Általános Iskola
megszüntető okiratát a melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a
megszüntető okiratot legkésőbb a hatályba lépés
előtt
15 nappal a
MÁK
Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje
meg.
Határidő: 2008. július 01.
Felelős: jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
29/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Kazinczy Ferenc Általános Iskola
megszüntető okiratát a melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a
megszüntető okiratot legkésőbb a hatályba lépés
előtt
15 nappal a
MÁK
Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje
meg.
Határidő: 2008. július 01.
Felelős: jegyző
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
30/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolcai Általános Iskola alapító
okiratát a melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy az alapító
okiratot legkésőbb a hatályba lépés előtt 15
nappal a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása és az
intézmény részére küldje meg.
Határidő: 2008. július 01.
Felelős: jegyző

7)

Az óvodák és az általános iskolák működési (felvételi) körzetének
meghatározása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Az előkészítő irodát kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban van-e kiegészíteni valója?
Tóth Mária oktatási referens: Nincs kiegészíteni valója.
Ács János polgármester: Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és
Sport Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatokat.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
31/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az önkormányzat fenntartásában
működő óvoda intézményegysége, illetve
tagintézményei működési (felvételi) körzetét a
2008/2009. nevelési évtől kezdődően, a határozat
mellékletét képező felsorolás szerint határozza
meg .
Egyúttal 234/2003.
határozatát visszavonja.

(XII.19.)

Kh.

számú

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy az
intézmények működési körzetét a beiratkozás
időpontjával egyidejűleg a helyben szokásos
módon tegye közzé.
Határidő: 2008. március 1.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
32/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az önkormányzat fenntartásában
működő általános iskolák működési (felvételi)
körzetét meghatározó 235/2003. (XII.19.) Kh.
számú határozatát a 2008/2009. tanévtől
kezdődően visszavonja.
A 2008/2009-es tanév beiratkozási időpontjaiban
a Tapolcai Általános Iskola működési körzete
Tapolca város és Raposka község közigazgatási
határa.
Határidő: 2008. március 1.
Felelős: polgármester
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8)

Az óvodai és általános iskolai beiratkozás időpontjának meghatározása a
2008/2009. tanévre
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A beiratkozásra 2008. április 9-én, szerdán 9.00 – 16.00 óra
között, 2008. április 10-én csütörtökön 9.00 – 16.00 óra között lesz lehetőség. Az
óvodák esetében az óvodában lesz a beiratkozás továbbra is, az általános iskoláknál a
beiratkozás a Tamási Áron Művelődési Központban fog történni. Felkéri a Család-,
Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Marton József alpolgármester: Ezen a fórumon szeretné megerősíteni azt, amit a
szakszervezet is kért, illetve az előterjesztésben szerepel. Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete meg kívánja tartani mindhárom iskolai
intézményét ott, ahol most van, illetve meg kívánja tartani jelenlegi képzési
struktúráját. Ez azt jelenti, hogy a Batsányi János Általános Iskolában kéttannyelvű
oktatást, a Bárdos Lajos Általános Iskolában a zenei, és a Kazinczy Ferenc Általános
Iskolában a normál illetve az emelt szintű képzéseket. Ezt azért kívánta elmondani,
mert függetlenül attól, hogy december eleje óta a város polgárai is tudnak ezekről az
elképzelésekről, mindig előfordulnak olyan vélemények, amelyek azt kívánják
elhitetni, hogy a város meg kívánja szüntetni valamelyik iskoláját épületileg is, vagy
valamelyik képzését. Úgy gondolja, hogy amennyiben a beiratkozás során az adott
képzésre megfelelő számú jelentkező lesz, akkor minden további nélkül az a képzés a
következő tanévben is működhet. Akkor egy más helyzet áll elő, ha az adott
képzésre nem lesz megfelelő számú jelentkező, így még egyszer a Képviselőtestületnek is újra kell tárgyalnia ezt a kérdést.
Szatmári Jánosné képviselő: A beiratkozással kapcsolatban mivel eltérő az eddigi
évtizedek óta megszokottól, mindenképpen sokkal erőteljesebben kell tudatosítani a
szülőkben, hogy hol lesz a beiratkozás. Kéri, hogy a televízió útján is tudatosítsák.
Dr. Imre László jegyző: Az előző előterjesztés részét képezte, de erre az előterjesztés
készítése során a szakma véleményét is kikérve arra a meggyőződésre jutottak, hogy
egy közös felvételi tájékoztató kerül kiadásra, melyben valamennyi intézmény önálló
arculatával meg fog jelenni, és az új szabályokat külön ki fogják emelni. Ezért is tartja
az előterjesztő fontosnak, hogy a beiratkozás központi legyen, hogy az összes
félreérthető rendelkezés elkerülhető legyen, és minden szülő és gyermek tudja, hogy
az új rendszerben milyen lehetőségek és szabályok vannak.
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Ács János polgármester: Emellett még el lesz helyezve a rendelőkben, az
intézményekben és mindenhol jól látható helyen.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
33/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a hatályos jogszabályokat figyelembe
véve az óvodai nevelést és az általános iskolai
nevelés-oktatást
ellátó
intézményekben
a
beiratkozás időpontját a 2008/2009. tanévre az
alábbiakban állapítja meg:
2008. április 09-én (szerda) 9.00-16.00 óra
2008. április 10-én (csütörtök) 9.00-16.00 óra
Felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás
időpontjáról az érintett intézményvezetőket
értesítse.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős:
polgármester
9)

A 2008/2009. nevelési évben indítható óvodai csoportok, a 2008/2009.
tanévben indítható osztályok, tanulócsoportok számának meghatározása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A 2008/2009. nevelési évben a Barackvirág
tagintézményben 6, a Kertvárosi Óvodában 6, a Szivárvány Óvodában 3 illetve 4
óvodai csoport indulna, az iskolák közül a Batsányi János Általános Iskolában 2, a
Kazinczy Ferenc Általános Iskolában 3 osztály, és a Bárdos Lajos Általános Iskolában
1 zenei osztály indulna. Ez nem kőbe vésett törvény. Ha változások történnek, ahhoz
alkalmazkodni kell, és ezt újra kell tárgyalni. Ha nem jön össze az egy-egy speciális
osztály indítása, akkor a Képviselő-testületnek egyeztetve az intézményvezetőkkel
meg kell beszélni, hogy hol indulhatnak ezek az osztályok. Csonka csoportot nem
engednek indítani egyik intézményben sem, mert akkor nem fognak beleesni abba a
teljesítményarányos mérhető normatív támogatásba. A mostani felmérés szerint
eddig még majdnem pontosan mérhető volt az, hogy mennyi osztály indítása
várható. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
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Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a kiegészítésekkel együtt egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

és

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 javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
34/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a fenntartásában működő nevelési–
oktatási intézményekben a 2008/2009. nevelésioktatási évben a maximális létszámtól felfelé
történő eltérést 20 %-kal engedélyezi, egyben
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét,
mint a fenntartó képviselőjét, hogy az Oktatási
Hivatal, Országos Közoktatási Értékelési és
Vizsgaközpont (OKÉV) felé engedélyezési
kérelmet nyújtson be.
Felkéri a polgármestert, hogy az Oktatási Hivatal,
Országos
Közoktatási
Értékelési
és
Vizsgaközpont (OKÉV) jóváhagyását követően
adja ki a fenntartói hozzájárulásokat.
Határidő: 2008. június 15.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
35/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2008/2009. nevelési évben
Tapolcai Óvoda
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a Barackvirág Tagintézményében
a Kertvárosi Tagintézményében
a Szivárvány Tagintézményében
a Szivárvány Intézményegységében

6,
6,
3,
4

óvodai csoport indítását tervezi.
Felkéri a polgármester, hogy az intézmények
költségvetését ennek figyelembe vételével
terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
36/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata
testülete a 2008/2009. tanévben

Képviselő-

Tapolcai Általános Iskola:
a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye
1 (két tanítási nyelvű)
a Kazinczy Ferenc Tagintézménye
3
a Bárdos Lajos Intézményegysége
1 (zenei)elsős osztály,
Tapolcai Általános Iskola:
a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye
3
a Kazinczy Ferenc Tagintézménye
8
a Bárdos Lajos Intézményegysége
5 napközis csoport,
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Tapolcai Általános Iskola:
a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye
1
a Kazinczy Ferenc Tagintézménye
1
a Bárdos Lajos Intézményegysége
1 tanulószobai csoport,
indítását tervezi.
Az induló első osztályok minimális létszámát 24
főben határozza meg.
Felkéri a polgármester, hogy az intézmények
költségvetését ennek figyelembe vételével
terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: polgármester
10)

Tapolcai Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A törvény előírásainak megfelelően történik a pályázat
kiírása. Meg kell gyorsítani a pályázat megjelentetését. Szeretnék, ha még a
tanévzárásig
megtörténne
az
intézményvezetők
megbízása,
mert
az
intézményvezetőnek lesz nyáron elég feladata. Felkéri a bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a kiegészítésekkel együtt 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.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
37/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a fenntartásában működő intézmény
vezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki:
Tapolcai Óvoda (8300 Tapolca, Dobó tér 5.)
Óvodavezetői beosztás 5 éves időtartamra,
A megbízás kezdő napja: 2008. július 02.
A megbízás megszűnésének időpontja: 2013.
június 30.
Iskolai végzettség: felsőfokú óvodapedagógusi
végzettség és szakképesítés
Feltétel:
büntetlen
előélet,
magyar
állampolgárság és legalább 5 év szakmai
gyakorlat
Illetmény: a közalkalmazotti besorolás szerint
Magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 300 %-a
A benyújtás határideje: az Oktatási Közlönyben
való megjelenéstől számított 30. nap
A jogszabályok által kötelezően előírt feltételek
szerint a pályázatoknak tartalmazniuk kell:
- a pályázó szakmai önéletrajzát,
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok
másolatát,
- erkölcsi bizonyítványt,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel, melyek a következőket kell, hogy
tartalmazzák
elképzelési javaslat
 az átszervezés zökkenőmentes lebonyolítására
 gazdaságos, összehangolt, egymásra épülő
működtetésről
 szervezeti felépítéséről
 pedagógiai munka összehangolásáról
 minőségirányítás összehangolásáról
 vezetők kapcsolattartására, a tagintézmények
közötti kapcsolattartás módjára
- továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott
tartalmi követelményeket.
A benyújtás formája, helye, címzettje: a
pályázatot
írásban,
Tapolca
Város
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Polgármesteréhez kell benyújtani (8300 Tapolca,
Hősök tere 15.)
Az elbírálás határideje: 2008. június 30.
Határidő: 2008. február 22.
Felelős: jegyző

11)

Tapolcai Általános Iskola intézményvezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a kiegészítésekkel együtt 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 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
38/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a fenntartásában működő intézmény
vezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki:
Tapolcai Általános Iskola (8300 Tapolca, Úttörő
u. 1-5.)
Intézményvezetői beosztás ellátására való
megbízás 5 éves időtartamú,
A megbízás kezdő napja: 2008. július 02.
A megbízás megszűnésének időpontja: 2013.
június 30.
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Iskolai végzettség: Szakirányú felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség
Feltétel:
büntetlen
előélet,
magyar
állampolgárság és legalább 5 év szakmai
gyakorlat
Illetmény: a közalkalmazotti besorolás szerint
Magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 300 %-a
A benyújtás határideje: az Oktatási Közlönyben
való megjelenéstől számított 30. nap
A jogszabályok által kötelezően előírt feltételek
szerint a pályázatoknak
tartalmazniuk kell:
- a pályázó szakmai önéletrajzát,
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok
másolatát,
- erkölcsi bizonyítványt,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel, melyek a következőket kell, hogy
tartalmazzák
elképzelési javaslat
az átszervezés zökkenőmentes lebonyolítására
gazdaságos, összehangolt, egymásra épülő
működtetésről
szervezeti felépítéséről
pedagógiai munka összehangolásáról
minőségirányítás összehangolásáról
vezetők kapcsolattartására, a tagintézmények
közötti kapcsolattartás módjára
- továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott
tartalmi követelményeket.
A benyújtás formája, helye, címzettje: a
pályázatot
írásban,
Tapolca
Város
Polgármesteréhez kell benyújtani (8300 Tapolca,
Hősök tere 15.)
Az elbírálás határideje: 2008. június 30.
Határidő: 2008. február 22.
Felelős: jegyző
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12)

Megállapodás felülvizsgálata a környező önkormányzatok közigazgatási
területükről való gyermekek fogadásának egyes kérdéseiről
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Amikor kialakították az oktatási intézményátszervezési
rendszert, akkor gondolta, hogy a Képviselő-testület elé terjeszti azt a határozati
javaslatot, hogy vonják vissza a tavaly hozott rendelkezésüket, ami alapján csak
annak engedik a felvételét a tanintézményekbe, ahol az önkormányzatok is
megállapodást kötnek, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy a működéshez Tapolca
által előírt összeget mindenkor különbözetként kifizetik az önkormányzat számára.
Ennek az eredménye az lett, hogy nagyon kevés gyermeket írattak be a tapolcai
intézményekbe. Ez nemcsak ebből következett, hanem megváltoztak a kistérségi
normatívák is a térség iskoláiban, és mindent megtettek az ottani képviselők is, hogy
a gyereket a társulásban lévő intézményekbe próbálják megtartani. Van olyan
település is, amely nem a legkisebbek közé tartozik, és a tavalyi évben három élve
születés történt, tehát hat év múlva három első osztályos gyermeket jelent majd. A
másik probléma abból adódott, hogy nyolc évre a környező önkormányzatok nem
akartak kötelezettséget vállalni. A tavalyi évben az ábrahámhegyi, a balatonedericsi,
a balatonrendesi, a gyulakeszi, a kékkúti, a mindszentkállai, a raposkai
önkormányzatok összesen 4,7 millió forintot fizettek ide be. Ha ők ezt elengedik,
akkor a környező önkormányzatok nem fognak fizetni. Ha ezt a rendeletet
megtartják, akkor lehet, hogy megint nem fog idejönni gyerek. Hosszú távon egyik
sem jó. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a kiegészítésekkel együtt egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 7 igen
szavazattal, 1 ellenszavazattal javasolja a határozati javaslat elfogadását a Képviselőtestületnek.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Horváthné Németh Edit képviselő: Az előző évben is volt olyan gyermek, aki
bekerült a tapolcai oktatási intézménybe annak ellenére, hogy az önkormányzat nem
támogatta, mivel bejelentkeztek tapolcai lakcímre. Kéri az intézményvezetőket, hogy
a jövőben kövessék azt, hogy azok a gyerekek, akik bejelentkeztek, valóban azon a
bejelentett állandó lakcímen vannak. Azért, hogy a jövőben a pedagógusi álláshelyek
és az összevont intézmény jól működjön, szükség van a gyerekekre.
Ács János polgármester: Minden évben mindenkinek ki is küldték az erről szóló
megállapodás. Jelzi, hogy amíg nem hoztak semmilyen szankciót tavaly, a környező
önkormányzatok általában addig is fizettek. A többi településekről pedig azok a
gyerekek tudtak jönni, akik a speciális iskolába jártak.
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Koppányi Ferenc képviselő: Olyan adatok szerepelnek előtte, hogy 2007-ben
megkötött megállapodás 22 db, 3 óvodás, 19 általános iskolai tanulóra vonatkozik, de
a 19 általános iskolaiból csak 5 első osztályos. Ha azt mondják, hogy ingyen jöhet,
akkor nem öt fog jönni, hanem hat, ami összlétszámban nem lesz zavaró tényező,
viszont lemondott a már megkötött 19 összegéről.
Ács János polgármester: Ilyenre nem emlékszik. A határozatuk úgy szól, hogy az a
gyerek iratkozhat be az iskolába, aki akkor a normatíva különbségre megállapodást
köt az önkormányzattal. Ők nem az egészet vonják vissza. Azt vonják vissza, hogy
azt a gyereket is felveszik, akivel nem köt most megállapodást az önkormányzat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környező önkormányzatok
közigazgatási területéről való gyermekek fogadását szabályozó 14/2007. (II.13.) Kt.
határozatát visszavonja. Abban a határozatban az szerepel, hogy az a gyerek iratható
be, ahol ezt a külön megállapodást a hozzájuk tartozó önkormányzat vállalja.
Koppányi Ferenc képviselő: Igen, de az egész tankötelezettség koráig.
Sólyom Károly alpolgármester: Korábbi években is 3,5-4 millió forint volt az, ilyen
címen az önkormányzathoz befolyt anélkül, hogy kötelezően kivetették volna tavaly.
Most a kettő közötti különbségről tudnak beszélni, azaz 500.000 – 1.000.000.- forint,
ami évente ismétlődik.
Ács János polgármester: A kistérségi normatíva kedvezőbb volt, mint a másik
normatíva, és a Képviselő-testületek olyan döntéseket hoztak, és a szülőket arra
akarták rávezetni, hogy abba az iskolába küldjék a gyerekeket, ahol több normatívát
kaptak utánuk. A normatívák közötti különbséget nem fizették ki Tapolcának. Lehet,
hogy ezekbe az intézményekbe még így is több pénzt kell fizetniük, ha a társulásban
vannak.
Marton József alpolgármester: Úgy gondolja, hogy az előterjesztés jó szándékú
kezdeményezés a kistérségek fele is. Jegyző Urat kérdezi, hogy figyelembe kell
venni, hogy ez a beiratkozás nem úgy szól, hogy minden gyermeket, aki jelentkezik,
hanem csak akkor, ha az a csoportlétszám új, tehát egy hatodik csoportot három
fővel nem hoz létre. Az átlaglétszámnak meg kell lennie.
Ács János polgármester: A gyereket be kell íratni, utána pedig döntenek arról, hogy
kit vesznek fel.
Dr. Imre László jegyző: A korábbi napirendi pontok között az iskolahatárok is
módosításra kerültek. Fontos, hogy az általános iskolák esetében Tapolca város
közigazgatási területe, valamint Raposka Önkormányzat közigazgatási területe az,
ahonnan a gyerekeket kötelezően fogadni kell. Abban az esetben, ha a tapolcai és
raposkai gyerekek beiratkozása megtörtént, és még van szabad hely, abban az
esetben a most visszavonandó határozat alapján minden korlát nélkül be lehet íratni
a gyereket. Ez nem zárja ki azt sem, hogy Tapolca Város Önkormányzata a korábbi
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gyakorlathoz híven az ide járó gyerekek székhelytelepülésével együttműködési
megállapodást kössön, és ebben megállapodjanak.
Ács János polgármester: Javasolja, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki azzal,
hogy Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete továbbra is fontosnak tartja
a nem tapolcai lakással rendelkező, itt tanuló gyerek után a megállapodás
megkötését az illetékes önkormányzatokkal.
Lévai József képviselő: Amit elfogadnak, úgy kell értelmezni, hogy meghatározzák
mindig az indítandó csoportok számát. Alapvetően ezt a számot úgy alakítják ki,
hogy megnézik, Tapolcán éppen az itt iskoláskorú gyermekekből hány csoport
alakítható ki biztonsággal, és a jelentkezések után engedik külső településekről is a
beiratkozást. Örömmel vette Polgármester Úr indítványát. Kéri, hogy úgy
fogalmazzák meg a beiskolázást, hogy előnyben részesülnek azok a gyerekek,
amelyek településével a Képviselő-testület megállapodást tud kötni.
Dr. Imre László jegyző: Az intézmény vezetői fogják ezt lefolytatni, ez egy kivételes
helyzet.
Ács János polgármester: Az eddig fizetőket a határozati javaslat visszavonása illetve
kiegészítése nem zavarja.
Sólyom Károly alpolgármester: A 6. napirendi pontnál döntöttek az
intézményrendszer átszervezéséről. A környező kisebb településeknél nem az
átszervezés, hanem a megszüntetés ténye lebeg a fejük felett, amit szomorúan kell
megállapítani.
Ács János polgármester: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
továbbra is fontosnak tartja a nem tapolcai lakással rendelkező, itt tanuló gyermekek
után a megállapodás megkötését az illetékes önkormányzatokkal.
Lévai József képviselő: Ezt a szabályt úgy kell értelmezni, hogy meghatározzák az
indítandó csoportok számát. Ezt a számot úgy alakítják ki, hogy megnézik, hogy
Tapolcán az éppen itt iskoláskorú gyerekekből hány csoport alakítható ki
biztonsággal, és a jelentkezések után engedik külső településekről is a
beiskolázásokat, ezzel kiegészítendő. Ha úgy döntöttek, hogy Tapolcán van
iskoláskorú gyermek 135, ebből biztonsággal öt csoport indítható, hogy jelenleg az
érvényes jogszabályoknak megfelelően tudjanak csoportokat indítani. Ha egy-két
gyermek differencia van – a szakos jellegű osztályok indítását tudja segíteni -, akkor
természetesen a vidéki településekről is tudnak fogadni gyermeket. Örömmel vette
Polgármester Úr módosító indítványát. Részéről arra tenne javaslatot, hogy úgy
fogalmazzák meg a határozati javaslatot, hogy a beiskolázásnál előnyben részesülnek
azok a gyermekek, amelyek településével a testület megállapodást tud kötni. Ezzel
ösztönözik a településeket a megállapodás megkötésére.
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Ács János polgármester: Rendben, akkor úgy fogják megfogalmazni, hogy fontosnak
tartja, és előnyt élveznek azok a települések, akikkel a város önkormányzata
megállapodást köt.
Dr. Imre László jegyző: Az intézményi egység vezetői fogják ezt levezényelni.
Lévai József képviselő: Vidéken nem örülnek ennek a módosításnak.
Ács János polgármester: Az eddig fizetőket a határozati javaslat visszavonása illetve
a módosítással történő kiegészítése nem érinti.
Sólyom Károly alpolgármester: Felhívja a figyelmet, hogy a 6. napirendi pontnál
döntöttek az intézmények átszervezéséről. Ha kitekintenek a környezetükbe, a
környező kisebb településeknél nem az átszervezés, hanem a megszüntetés ténye
lebeg a fejük felett. Ha Tapolca városa is eljut egy olyan szintig, hogy nem képes
tovább befogadni gyermekeket, mert ha megszüntet egy iskolát fizikálisan, és csak
két iskolát tart fent, akkor a megszüntetendő kistelepülések gyermekit már nem lesz
ki képes befogadja. A környező települések polgármestereivel le kell ülni, és
hosszútávon a kistérség szerepét meg kell beszélni.
Koppányi Ferenc képviselő: Pontosan egy éve ebben az épületben ugyanerről
tárgyaltak, és személyesen mutatta be a született kvótát. Ki lehet számítani, hogy
melyik faluban hány gyermek született, és mennyi lesz. Ahol nincsenek iskolák, a
térségbe több pénzt fizetnek, mintha ide fizetnének, mind ha ide fizetnének
szerződéssel. Számára gazdaságilag is értelmetlen, hogy ők oda kötnek szerződést,
még ha a normatíva magasabb, hiszen az egy főre eső pénzösszeg még nagyobb.
Erről miért akarnak lemondani? Ha megkötötték volna mind a 160 gyermekre, aki
ide jár vidéki, 16-20 millió forintot jelentene a városnak.
Lévai József képviselő: Három intézményt tartanak fent abból a célból, hogy
alapfokú oktatási szolgáltatást nyújtsanak az itt és a környéken lakóknak. Ezek az
intézmények valamikor 8 osztállyal mentek felmenő rendszerbe. Most ott tartanak,
hogy 5 osztályt tudnak indítani felmenő rendszerbe. Érdemes lenne újra tárgyalni a
kistérséggel. Évről-évre a környező települések is okosabbak. Ha a korfából indul ki,
jövőre talán hat osztályt tudnak indítani.
Szatmári Jánosné képviselő: A szülő fog úgyis dönteni, hogy hova szeretné a
gyermekét beíratni. Amíg a létszámhatár be nem telik, miért nem fogadják azokat a
gyermekeket, aki esetleg vidékről jönnének? Ez biztonságot is ad az önkormányzat
által fenntartott intézményeknek, és maguknak segítenek abban, ha fogadják ezeket a
gyerekeket.
Ács János polgármester: A vidéki iskolákban különböző ajánlatokat adtak az
iskolák.
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Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a módosított a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
39/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
környező
önkormányzatok
közigazgatási
területéről
való
gyermekek
fogadását szabályozó 14/2007. (II.13.) Kt.
határozatát visszavonja.
A beiratkozás alkalmával előnyben részesíti a
közoktatási megállapodást kötő települések
közigazgatási területeiről bejáró gyermekeket.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét,
hogy
a
környező
önkormányzatok felé a szükséges tájékoztatást
tegye meg.
Határidő: 2008. július 01.
Felelős: polgármester

13)

Tapolca, Arany J. u. 16. szám alatti ingatlan hasznosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Az ülés vezetését átadja Sólyom Károly alpolgármesternek,
hiszen ebben a témában jártasabb.
Sólyom Károly alpolgármester: Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában
működik a Hajléktalan Szálló, amely az Arany J. u. 16. szám alatt található. Mindenki
tisztában van a műszaki állapotával. Nem kötelező Tapolca Városának Hajléktalan
Szállót működtetni, de úgy gondolja, hogy a legfőbb vezérlő elv az volt, hogy azok a
rászoruló férfiak, nők és családok, akik ezt igénybe veszik, azok ne az utcán és a
lépcsőházban csellengjenek. A jelenlegi állapotok között még azt is fel lehet vállalni,
hogy az állami normatíva a hajléktalan szállás üzemeltetésére és fenntartására
fedezetet biztosítson a működési költségekre vonatkozóan. Jelenleg 30 fő a
Hajléktalan Szálló befogadó képessége, és van egy ún. krízisszoba, ahol egy-egy
család kerül elhelyezésre. Korábban is felmerült már érdeklődő a Hajléktalan Szálló
áthelyezésére, megvételére, amely az önkormányzatnál még nem volt aktuális.
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Korábban képviselő társai által elfogadott költségvetés ingatlanai értékesítési
területén nem szerepelt a Hajléktalan Szálló megnevezés, tehát még nem számolnak
vele, hiszen még képlékeny a dolog. Nemcsak egyszerű ingatlanértékesítésről van
szó, hanem intézményáthelyezésről is, ezért fontos, hogy körültekintően döntsenek.
Meg kell nézni azokat a lehetőségeket, amely megfelelő, illetve a mai kor
követelményeinek és hatósági előírásoknak megfelelő Hajléktalan Szálló cserét
ajánlana fel bárki, és adott esetben az értékkülönbözetet is hajlandó megtéríteni,
akkor gondolkodjanak el ezen a dolgon. Ennek az is a feltétele, hogy ott egy olyan
funkció valósulna meg, amely mind a város szerkezeti, rendezési tervébe
beilleszthető, hiszen az sem egy utolsó szempont, hogy a Hajléktalan Szállót innen
kikerülve egy olyan turisztikailag látogatott területről vonnák ki, amely sokszor nem
jó fényt vet a városra. Kéri, hogy próbálják meg ennek az áthelyezésnek a
lehetőségét. Feltételezi, hogy a mostani állapotnál csak jobbat lehet létrehozni. Felkéri
a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

és

Településfejlesztési

Bizottság

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Szatmári Jánosné képviselő: Arról döntenek, hogy ez a terület kerüljön be a
forgalomképes vagyonba? Milyen elképzelése van az önkormányzatnak azzal
kapcsolatban, hogy hol szeretné ezt megoldani?
Sólyom Károly alpolgármester: Ez a terület nem kerül be a forgalomképes
vagyonba, most csak pályázat kiírásáról van szó. Elképzelésük nekik is van. Amit
elmondott, abból következik, hogy nem szeretnék a Hajléktalan Szállót jobban
beletolni a város közepébe, de azt sem szeretnék, ha a szálló egy külterületi
ingatlanra kerülne ki, mert az ottani szem elől tévesztés sem lenne szerencsés. Nem
egyszerű jó helyet találni, de ez mind feltétele a pályázatnak. A határozati javaslat
utal is rá, hogy kötelezettséget vállal majd, ha ez összejön, a forgalomképes
vagyonba való átvitelbe. Most még nem erről döntenek.
Dr. Imre László jegyző: Mivel intézményi funkciót tölt be az adott ingatlan, addig
nem is lehet kivenni a korlátozottan forgalomképtelen vagyoni körből. Ha létrejön a
jogügylet, akkor kell erről rendelkezni.
Presits Ferenc képviselő: Egyetért azzal, hogy ezt az esztétikai szennyeződést
áthelyezzék. Egy új Hajléktalan Szálló megépítése sokba kerül, és lehet hogy nem
kapnak annyit az eladási árból.
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Lévai József képviselő: A lehetőségtől ne fosszák meg magukat, mert végül is egy
értékes ingatlanról van szó. Arra legyenek büszkék, hogy Tapolcán van Hajléktalan
Szálló, méghozzá hogy a város működteti, mint intézményt.
Bozsoki Lajos képviselő: Alpolgármester Úr említette, hogy nincs kötelezettség,
viszont az előterjesztésben az első bekezdése úgy szól a mondatnak, hogy jogszabályi
kötelezettség miatt kell fenntartani. A határozati javaslatból hiányolja az építmény
nagyságát, továbbá ennek a második bekezdését sem érti, mert ott nem tudja, hogy
mit szeretnének döntéshozatalra előterjeszteni a Polgármesterrel. Az eredményt,
vagy magát a pályázatot?
Dr. Imre László jegyző: A határozati javaslatnak szerves része a melléklet. A
pályázati kiírás és a pályázati kiírás alapján lefolytatandó eljárás szabályait a
melléklet tartalmazza. Meghatározza azokat a paramétereket, amelyekre a pályázat
kiírása alapján Polgármester Úr megkapja a felhatalmazást, tehát azért nem kell
kétszer a határozatban is megjeleníteni, hiszen ez szerves része a határozati
javaslatnak. Ha képviselő Úr nézi a harmadik pontot, ott egyértelműen úgy szerepel
a javaslat a pályázat kiírásnál, hogy lesz egy tárgyalási nap is, tehát ahol az
ajánlattevők pontosíthatják ajánlatukat. Ezeknek az értékeléseknek alapján készül az
előterjesztés, és ezen szempontok alapján lehet majd egy rangsort felállítani, és azt
fogja Polgármester Úr a Képviselő-testület elé terjeszteni, és a Képviselő-testület az
alapján dönt.
Dr. Csonka László képviselő: Harmincezer lakosú városnak kell ahhoz lenni, hogy
kötelező legyen fenntartani egy ilyen intézményt. Kérdezi, hogy van-e a látóhatáron
feltűnő pályázó?
Ács János polgármester: Érdeklődő volt rá, de mindenkinek azt mondták, hogy
ennek megvan az útja, módja. A feltételrendszert elmondták, hogy mire
számíthatnak. Annyit még elmondtak az érdeklődőknek, hogy ha aktuális és érdekli
őket, továbbá a testület elfogadja, figyeljék a pályázatokat.
Sólyom Károly alpolgármester: Megnézték a mostani jogszabályok szerint, hogy
ennek mekkora m2 igénye van. Ezt szakemberek megnézték, és nagyjából be tudják
határolni, hogy ez milyen igényt támaszt, és ilyen épület megépítése, megvásárlása
mibe kerülhet egy hasonló területen, mint ami most van.
Lévai József képviselő: Érdemben csak akkor foglalkoznak ezzel a kérdéssel, ha az
ajánlattevő biztosítja számukra azt az ingatlant, ahol ezt a funkciót tovább tudják
működtetni.
Horváthné Németh Edit képviselő: Az utóbbi években többször érkezett hozzá
azzal kapcsolatban kérés, hogy elsősorban óvoda működik a közvetlen közelében a
Hajléktalan Szállónak, és mellette az udvaron gyerekek játszanak. Nagyon meg kell
gondolni azt, hogy a legközelebbi elhelyezése hol lesz a Hajléktalan Szállónak.
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Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
40/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete nyilvános pályázat útján hasznosítja a 95
hrsz-ú 1122 m2 térmértékű, jelenleg hajléktalan
személyek átmeneti szállásaként működő
ingatlanát.
Felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a
melléklet szerinti pályázati felhívást tegye közzé,
és az eljárás lefolytatását követően terjessze a
Képviselő-testület elé döntéshozatalra.
Érvényes és eredményes pályázati eljárást
követően
a
Képviselő-testület
előzetes
kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant a
korlátozottan forgalomképes vagyoni körből
kiveszi.
Határidő: 2008. március 31.
Felelős: polgármester
Sólyom Károly
polgármesternek.

14)

alpolgármester

az

ülés

vezetését

visszaadja

Ács

János

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásában elfoglalt helyünk
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A munkatervük javaslatában szerepelt ez a napirendi pont.
A térség több polgármesterével illetve Elnök Asszony szervezésével egész napos
bejárást tehettek, ahol nem mindenre kiterjedően tárgyalhattak meg problémákat, és
a legérintettebbeket, az egészségügy, az oktatás és egyéb dolgok megvalósításáról
kaphattak tájékoztatást. Azokon az üléseken, amelyiken vagy, ő vagy
Alpolgármester Úr vett részt, ezután is beszámolnak, hogy Tapolcát érintően milyen
változásokra kell számítani. Örül annak, hogy a nagyobb és kisebb települések között
mindenki megértette, hogy minél nagyobb összhangra van szükség, és ezt csak egy
közös gondolkodással tudják megvalósítani, illetve csak akkor lehet a kistérség
sikeres, ha ebbe közösen vesznek részt. Gondol itt a könyvtárral való
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megállapodásra, a nevelési tanácsadóra, a Megyei Önkormányzattal történő
megállapodásra. A kistérség építéshatóságnak biztosított terepjáró gépkocsi
megvásárlásával mindazok a közös munkák gyorsíthatók vagy könnyíthető meg,
amiket továbbra is el kell végezni minden településnek. Köszönti Szencz Lajosnét,
Zalahaláp polgármesterét. Kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e
kiegészítést tenni?
Szenc Lajosné Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás elnöke: Úgy
gondolja, hogy a kezdeti nehézségek letisztultak a felek részéről. A kistelepülések
polgármesterei is belátják, hogy Tapolca nélkül teljes körű szolgáltatást nem
tudnának kapni a lakosaik, akiknek az érdekeit képviselik. Tapolca város elismerte a
kistelepülések nehéz anyagi helyzetét, mert a legtöbb gond és probléma az anyagi
eszközökön múlik. Az orvosi ügyelet megépítéséhez 22 millió forintot adtak át, 10
millió forintot az eszköz és a berendezés megvásárlására, valamint a községeknél a
kórház támogatásához 7.473.000.- forintot adtak át. Az összes átadott pénzeszköz
37.374.000.- forint volt. 2006-ban működési jellegű pénzeszköz átadás – városi
könyvtár ellátása, és a támogató szolgálat tapolcai székhelyével 16 millió forint volt,
viszont 2007-ben 28.618.000.- forintot tudtak adni. Az építésügyi feladathoz
hozzájárultak, megértve azt, hogy Tapolca városnak a hivatali, működési és az
építésügyi feladatok milyen nagy terhet jelentenek, ahhoz 5 millió forinttal tudnak
évente hozzájárulni. Bizonyára ennél többe kerül ez a városnak, de ez az az anyagi
eszköz, amit a kistelepülések ki tudtak gazdálkodni, és át tudják adni a városnak.
Barbalics Antal képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 17 fővel folytatja tovább
munkáját.
Ács János polgármester: Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

és

Településfejlesztési

Bizottság

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Sólyom Károly alpolgármester: Elnök Asszony utalt rá, hogy kezd oldódni az a
feszültség, ami a létrehozás óta fennállt. Fontos, hogy a bizalom továbbra is mindkét
fél részéről meglegyen. Tapasztalatai szerint a kistelepülések azok, akik olybá
tüntetik fel Tapolca városát, hogy Tapolca rá akar telepedni akár a kistelepülésre,
akár a kistérségre. Elnök Asszonynak köszöni az együttműködését e tekintetben,
hiszen gyakran próbálja ezeket a félelmeket elosztani. A bizalom erősítése nélkül
nagyon nehéz bármelyik kistérséget működtetni. Az a kistérségi szint, amit
visszakapnak működésre és fejlesztésre, az önkormányzati pénz, tehát ha az itt
marad a települések önkormányzatánál, akkor sem járnak jobban és rosszabbul sem.
Nem adomány, amit a kistérségtől kapnak, hanem azt a költségvetésből fedezték.
Többszintű tárgyalás folyt már a mentőállomás problémáját átérezve, hogy nem az ő
feladatuk, de tudják, hogy nélkülük és a települések nélkül ezt nem lehet megoldani.
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Tapolca soha nem akarta se a kistérséget, se a kistelepüléseket olyan helyzetbe hozni,
amelyek hátrányosak lennének számukra. Úgy gondolja, hogy tovább kell ezen az
úton menni, és még több erőfeszítést tenni azért, hogy minél több lehetőséget
teremtsenek.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
41/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolca és Környéke Többcélú
Kistérségi
Társulásban
elfoglalt
helyünk
elnevezésű tájékoztatót elfogadja.
15)

Tapolcai szennyvíztelep korszerűsítésére pályázat benyújtása a KEOP-1.2.0
kódszámú pályázati felhívásra
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A szennyvíztisztító telep I. üteme, a nitrátmentesítés
megvalósult, most a következő környezetvédelmi előírásoknak megfelelően, egy még
nagyobb beruházás, a foszfátmentesítés történhetne meg. Ezzel kapcsolatban
többször is folytattak tárgyalásokat a DRV Zrt-vel. Köszönti a helyi üzem vezetőjét és
igazgatóját. Ezt a pályázatot a város egymaga anyagilag nem tudja vállalni, de
mindenképpen szakmai segítségre szükség van ehhez. Felkéri Parapatics Tamás
önkormányzati főtanácsadót, ismertesse az előterjesztést.
Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: Ez egy kétfordulós pályázat. Az első
fordulóra megfelelő előkészítettséggel rendelkeznek, ami az indoklásba is le van írva.
Ez kb. ezer oldalas pályázat lesz. Egy soron következő környezetvédelmi fejlesztés
nagy része következik be a pályázat nyertességével Tapolcán. A környezetvédelmi
határértékeknek megfelelő foszfátmentesítő beruházást célozza meg a pályázat,
amellyel a regionális források között nem tudtak pályázni a városnak a relatív
nagysága miatt, hanem csak a központi KEOP forrásokon tudnak indulni. A
Környezetvédelmi Minisztérium felől van bíztatásuk azzal, hogy a Balaton vízgyűjtő
területéhez tartoznak, és talán egy formailag jó, befogadott pályázat esetén nagyobb
esélyük van nyertességet vagy eredményességet elérni, mint az ezen kívül fekvő
településeknek.
Hársfalvi József szakmai főtanácsadó: A technológia korszerűsítése mellett
kapacitás-bővítés is megjelenik. A technológia most egy részben korszerűbb, ahol
nem lesz mechanikus alkatrész, hanem levegőztető berendezéssel alulról oxigént
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juttatnak be a szennyvízbe, és amikor fölér az oxigén, akkor már egy tisztítás
megtörténik a szennyvízben. Kiküszöbölődik az a veszély, hogy esős időszakban a
telepen a hirtelen megjelenő nagy mennyiségű csapadékvíz beszivárog, illetve bejut a
szennyvízvezető rendszerbe, gyakorlatilag kevésbé tisztítva ömlik be a Tapolcapatakba, mert kialakítanak egy tározót, ahol ezt a hirtelen lökésszerűen érkező
csapadékvizet szennyvízzel keveredve meg lehet fogni. Azokban az időszakokban –
főleg az éjszakai órákban -, ahol hiányzik a kellő mennyiségű szennyvíztisztítás
hatékonysága, ehhez hozzá lehet adagolni a tisztító berendezéshez. 5200 m3-t tud
fogadni a szennyvíztelep naponta. Minden környező település, akik ide beszállítanak
szennyvizet csővezetéken, vagy akár szippantottan is, lehet arra számítani, hogy ez a
mennyiség növekedni fog. A zalahalápi Ipari Park fejlesztésére, Gyulakeszi
fejlesztése, a saját lakótelkeik kialakítására, ami magánkézben van, de 145 lakótelek
mennyiségi fejlesztésére is szükség van. 2003-ban kapták meg a szennyvíztelepre a
módosított engedélyt, akkor még megfelelt a paramétereknek, de 2004. év végén volt
egy olyan rendelet, amely jelentősen szigorította a kibocsátási paramétereket, annak
már nem tudtak utána menni, hiszen már majdnem befejeződött a kivitelezés.
Önkormányzati utólagos pénzösszegeket is kellett hozzárakni. A minisztérium is
számon tartotta ezeket a fejlesztéseket. A Stratégiai Programban is első helyen jelent
meg, ezt szeretnék most megvalósítani. A DRV szakembereivel is megtárgyalták azt,
hogy ennek mennyi lesz a tényleges költsége. Oly módon történik a pályázat bírálata,
hogy az előkészítés önrészét meg tudják állapítani, de a második fordulóban ott
derül ki, hogy mibe kerül a fejlesztés, akkor lehet konkrét számot mondani. Ennek a
maximális támogatottsága 85%, minimális támogatottsága 50%. A legkisebb
beruházás 400 millió forintos határtól lehetséges. Olyan a fejlesztési igény, hogy a 400
millió forintot meghaladó összeggel fognak indulni a pályázaton.
Ács János polgármester: Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

és

Településfejlesztési

Bizottság

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Sólyom Károly alpolgármester: Nagy a valószínűsége annak, hogy a 85%-os
támogatottságot nem fogják elnyerni.
Ács János polgármester: A költségvetésükben erre az évre tervezni kellett előzetes
kötelezettséget a 2009-2010-es évekre is. Ezt megvalósítani csak akkor tudják, ha ez a
pályázat sikeres lesz.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
42/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fontosnak és szükségesnek tartja a
tapolcai
szennyvíztelep
korszerűsítését,
felújítását. Egyetért azzal, hogy a fejlesztés 20082010 években történjen meg legfeljebb bruttó
600.000,- eFt beruházási összegben.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
beruházás megvalósítása érdekében nyújtson be
pályázatot
„A
tapolcai
szennyvíztelep
korszerűsítése„ címmel a Környezetvédelmi és
Vízügyi
Minisztérium,
Fejlesztési
Igazgatóságához,
KEOP-1.2.0
kódszámú
pályázati felhívás I. fordulójára, amelyhez
szükséges saját forrás mértéke a Tapolca város
2008. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról rendeltének 22.
cím „Felújítások” cím „Tapolca, Szennyvízterep
felújítása I. ütem” alcím alatt 10.000,- eFt-ból
biztosított.
2009-2010-es
évekre
előzetes
kötelezettséget vállal.
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete eredményes és sikeres pályázat esetén
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

16)

Tájékoztató a nyitva álló pályázati lehetőségekről, valamint a megelőző
időszakban benyújtott pályázatokról
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Több alkalommal is beszámoltak azokról a pályázatokról,
amelyeket eredményesen tudtak végrehajtani, hiszen azoknak látható eredményei is
vannak. Felkéri Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadót, ismertesse az
előterjesztést.
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Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: Sokrétű, összetett és bonyolult a
pályázati rendszer, szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre, amelyekre tud. A
legfrissebb információ az, hogy 163 társukkal együtt beérkezett a pályázatuk az
iskola infrastrukturális felújítása a régióban, ez tízszeres túljelentkezést jelent. Ez azt
bizonyítja, hogy nagy az igény a régióban. Reméli, hogy pályázatuk befogadásra
kerül. Ehhez még plusz forrásokat is próbál a Regionális Fejlesztési Tanács
hozzátenni. Egy elírásra és pontatlanságra hívja fel a figyelmet. Badacsonylábdihegy
irányítószámát kéri, hogy javítsák a határozati javaslatban.
Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.
Dr. Csonka László képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 16 fővel folytatja
tovább munkáját.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a kiegészítésekkel együtt egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

és

Településfejlesztési

Bizottság

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Marton József alpolgármester: Tapolca városa akkor tud fejleszteni, ha valamilyen
formában pályázati pénzhez jut. Fontos megemlíteni azon kollégák nevét, akik ebben
a munkában részt vesznek, és még több segítséget adni nekik ehhez a munkához,
hiszen az látható, hogy óriási összegre pályáznak, de a jó munka ellenére az összeg
nem olyan magas a pályázatokhoz képest. Meg kell keresni azokat a lehetőségeket,
hogy még nagyobb sikerességgel pályázzanak függetlenül a formai befogadástól.
Tudomása szerint az elmúlt évben nem volt olyan pályázat, amelyet formai okokból
elutasítottak volna, csak a lehetőség felső határa miatt lettek elutasítva. Jó ötlet volt a
munkahelyi team létrehozása, amelyben különböző munkatársakkal dolgoznak.
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:
43/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete „A nyitva álló pályázati lehetőségekről,
valamint a megelőző időszakban benyújtott
pályázatokról„ szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
44/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az önkormányzati vagyon gyarapodása,
a térség turisztikai fogadóképességének javítása
érdekében támogatja a Badacsonytördemic, 1303
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant bérlő
MZ/X Kft. (8262 Badacsonylábdi, Római u. 119.,
képviseli Mezőssy Zoltán ügyvezető igazgató)
KDOP-2007-2.1.2, „Szálláshelyek és a turisztikai
termékkínálat
értékét
növelő
egyéb
szolgáltatások infrastrukturális és minőségi
fejlesztése”
konstrukció
keretei
között
benyújtandó, „Minőségi turizmus minden
korosztálynak
Badacsonylábdiban”
című
pályázatát.
A beruházás megvalósításához
hozzájárulását adja.

tulajdonosi

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét és Jegyzőjét
a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: polgármester, jegyző
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
45/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
egyetért
azzal,
hogy
a
Badacsonytördemic, 1303 hrsz-ú, önkormányzati
tulajdonú ingatlan bérletére az MZ/X Kft–vel
(8262 Badacsonylábdi, Római u. 119., képviseli
Mezőssy Zoltán ügyvezető igazgató) fennálló
2013. november 30-án lejáró bérleti szerződés
2015. november 30-ig meghosszabbításra kerüljön
a bérlő által készítendő, a KDOP-2007-2.1.2,
„Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat
értékét
növelő
egyéb
szolgáltatások
infrastrukturális
és
minőségi
fejlesztése”
konstrukció keretei között, „Minőségi turizmus
minden korosztálynak Badacsonylábdiban” című
pályázat benyújthatósága érdekében.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
bérleti szerződés módosításának aláírására.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
46/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
Badacsonytördemic 1303 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlanon, a bérlő MZ/X Kft. (8262
Badacsonylábdi, Római u. 119., képviseli
Mezőssy Zoltán ügyvezető igazgató) által a
KDOP-2007-2.1.2, „Szálláshelyek és a turisztikai
termékkínálat
értékét
növelő
egyéb
szolgáltatások infrastrukturális és minőségi
fejlesztése”
konstrukció
keretei
között
benyújtandó, „Minőségi turizmus minden
korosztálynak
Badacsonylábdiban”
című
pályázatának sikere és eredményessége esetén a
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fennálló
bérleti
szerződést
a
hasonló
szolgáltatású, adottságú kereskedelmi szálláshely
ingatlanok akkori állapot szerinti bérleti díjai, a
vállalkozói beruházás értéke, megtérülési ideje
figyelembe
vételével,
külön
döntéssel
bérbeszámítással módosítja. Ennek vélelmezhető
időtartama legfeljebb 8 év.
A vállalkozás működőképessége, bevételei
tervezhetősége végett ezt opciós szerződésben is
rögzíti.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét és Jegyzőjét
a szükséges intézkedések megtételére.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
bérleti szerződés módosításának aláírására.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: polgármester
17)

Polgármesteri illetmény módosítása
Előterjesztő: Koppányi Ferenc, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Ács János polgármester: Az ülés vezetésére felkéri Koppányi Ferenc képviselőt, a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét.
Koppányi Ferenc képviselő: Elmondja, hogy azért veszi át az ülés vezetését, mert a
polgármester és az alpolgármesterek illetményét a bizottsági elnöknek kell
előterjesztenie. A módosításra azért került sor, mert módosult a közalkalmazotti
alapilletmény, amely szerint módosítani kell a fizetéseket. Felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi
ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Ács János polgármester: Személyes érintettség miatt a szavazásban nem kíván részt
venni.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Koppányi Ferenc képviselő szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Ács János polgármester a szavazásban nem vesz részt, így a Képviselő-testület
jelenlévő 15 tagja szavaz.

64

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
47/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Ács János polgármester illetményét a
2008. január 1. napjától 521.800,- Ft/hó, azaz
Ötszázhuszonegyezer-nyolcszáz
forint/hó
összegben állapítja meg.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
48/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Ács János polgármester költségátalányát
illetményének 30 %-nak megfelelő összegben:
156.540,-Ft-ban,
azaz
Egyszázötvenhatezerötszáznegyven forintban állapítja meg.
18)

Alpolgármesterek tiszteletdíjának módosítása
Előterjesztő: Koppányi Ferenc, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Koppányi Ferenc képviselő: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság mindkét
határozati javaslatokat 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Sólyom Károly alpolgármester: Személyes érintettség miatt az I. határozati javaslat
szavazásánál nem kíván részt venni.
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Marton József alpolgármester: Személyes érintettség miatt az II. határozati javaslat
szavazásánál nem kíván részt venni.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Koppányi Ferenc képviselő szavazásra teszi fel az
I. határozati javaslatot.
Sólyom Károly alpolgármester a szavazásban nem vesz részt, így a Képviselőtestület jelenlévő 15 tagja szavaz.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
49/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Sólyom
Károly
alpolgármester
tiszteletdíját
2008. január 1. - 2008. március 31-ig
havi bruttó 212.600,- Ft,
2008. április 1-től
havi bruttó 251.200,- Ft
összegben állapítja meg.
Sólyom Károly alpolgármestert
2008. január 1. - 2008. március 31-ig
havi nettó 42.520,- Ft,
2008. április 1-től
havi nettó 50.200,- Ft
összegű költségátalány illeti meg.

Marton József alpolgármester a szavazásban nem vesz részt, így a Képviselőtestület jelenlévő 15 tagja szavaz.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
50/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Marton
József
alpolgármester
tiszteletdíját
2008. január 1. - 2008. március 31-ig
havi bruttó 212.600,- Ft,
2008. április 1-től
havi bruttó 251.200,- Ft
összegben állapítja meg.
Marton József alpolgármestert
2008. január 1. - 2008. március 31-ig
havi nettó 42.520,- Ft,
2008. április 1-től havi
nettó 50.200,- Ft
összegű költségátalány illeti meg.
Koppányi Ferenc képviselő az ülés vezetését visszaadja Ács János polgármesternek.

VEGYES ÜGYEK
-

Ajkai Magyar Imre Kórház Kórházi Felügyelő Tanácsába küldött delegálása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Barbalics Antal képviselő az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 17 fővel folytatja
tovább munkáját.
Ács János polgármester: Mivel terület-ellátási feladatokat lát el bizonyos osztályon
az ajkai kórház a tapolcai térség területéről is, így az ottani felügyelő bizottságba is
delegálnak egy képviselőt. Új delegáltat kell választani. Ajka városa kérte, hogy
február folyamán nevezzék meg azt a személyt, akit delegálni kívánnak ebbe a
felügyelő tanácsba. Javasolja a Felügyelő Tanácsba Horváthné Németh Edit
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képviselőt, aki a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságnak
az elnöke. Mindenkori felszólalásával és hozzáértésével fogja tudni képviselni
Tapolcát a Felügyelő Tanácsban. A bizottságok ezt a napirendi pontot nem tárgyalták
meg, mivel most került kiosztásra az előterjesztés.
Horváthné Németh Edit képviselő: Személyes érintettség miatt a szavazásban nem
kíván részt venni.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a kiosztott előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Horváthné Németh Edit képviselő a szavazásban nem vesz részt, így a Képviselőtestület jelenlévő 16 tagja szavaz.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

51/2008. (II.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Ajkai Magyar Imre Kórház Kórházi
Felügyelő Tanácsába
HORVÁTHNÉ NÉMETH EDIT
Képviselő Asszonyt
(8300 Tapolca, Deák F.u.14.)
jelöli.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
jelölt nevét és címét Ajka Város Önkormányzata
részére küldje meg.
Határidő: 2008. február 28.
Felelős: Ács János polgármester
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KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK:
Presits Ferenc képviselő: A Damjanich utca elején van egy megállni tilos tábla. Az
ott lévő rulett szalonba járók ott állnak meg. A kocsiban lévő szemetet oda dobják ki.
Valamit ez ellen kellene tenni.
Dr. Imre László jegyző: Tájékoztatja Képviselő Urat, hogy az utóbbi évben
bekövetkezett forgalmi rend változások, illetve a lakosságtól beérkező panaszokról
szóban és írásban is rendőrkapitány Urat tájékoztatta. Rendőrkapitány Úr egy olyan
kezdeményezést fogadott el az önkormányzat részéről, hogy elsősorban a belváros
területén a parkolóhelyekkel együtt hetente váltakozó napszakokban egy nap a
közterületek ellenőrzésre kerülnek, melyek gyalogosan történnek bejárásra. Amit
akkor a járőr szabálytalanságot tapasztal, feljelentéssel fog élni, illetve a szükséges
intézkedéseket megteszi. Ez egy szóbeli megállapodás volt, mely most van
kidolgozás alatt. Kapitány Úr azt a tájékoztatást adta, hogy a szolgálatot úgy fogja
beosztani, hogy a jövőben ez így fog működni. A Városgazdálkodási Kft. ugyancsak
fogadókész erre, és a járőrözés meg fog indulni. Személyesen tapasztalta, hogy
gyalogosan járőröző rendőrök Tapolca város különböző pontjain járőröztek. A
problémát látják, de a rendőrség jogosult intézkedni. Az intézkedések vagy már meg
lettek téve, vagy folyamatban vannak. Ugyanezt a problémát a már megalakult
Polgárőrség irányába is jelezte. A rendőrség és a Polgárőrség közösen fog járőri
tevékenységet folytatni.
Presits Ferenc képviselő: Hétfőn van a legnagyobb probléma, amikor a kukásautó
éppen arra menne kukát üríteni.
Szatmári Jánosné képviselő: A lesencei szennyvíz Tapolcára folyik, és valószínű,
hogy az átemelő az, ami bizonyos időszakonként olyan büdös, hogy a fél lakótelepet
elárasztja. Kéri, hogy aki erre hivatott, intézkedjen.
Lévai József képviselő: Megerősíti képviselő társa panaszát. A szennyvízszag akár
napokon keresztül is olyan erős bűzt áraszt, hogy az már elviselhetetlen. Hallott
olyan műszaki véleményt, hogy ezt nem az ott létesült szennyvízátemelő oka, hanem
egy félig lebontott állapotban lévő szennyvíztisztító okozza, kör alakú
betonépítmények formájában. Ezek egy részét már elbontották, a másik része ott áll,
és ez használaton kívüli szennyvíznek minősül. Műszakilag ezeket meg kellene
vizsgálni. A problémát korábban Hársfalvi József felé már jelezte, aki úgy
tájékoztatta, hogy a szennyvízátemelőt az illetékesek már megnézték. Tegnap előtt az
M2 televízió adását nézte késő esete. A televízió olyan felhívást kezdeményezett,
hogy „Keressük Magyarország hét természeti csodáját” címmel. Egy csodálatos kis
filmet látott a tapolcai barlangról. Sms-ben lehet erre szavazni 2008. április 12-ig.
Harminc helyszínt választottak ki, mindegyiket ilyen terjedelembe bemutatnak, és az
sms szavazatok alapján fogják kiválasztani a 30 helyből azt a hetet, amit ezzel a
megtisztelő címmel illetnek. Úgy gondolja, telefonos marketing szempontjából nem
rossz dolog. A telefonszámot szívesen megadja, illetve a M2 honlapján is megvan az
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elérhetőség. Kéri, hogy csatlakozzanak ehhez, mert nagyon fontos. Múlt hónapban a
Magyar Gárda tagtoborzó gyűlést tartott. Szeretné, ha a Képviselő-testület
valamilyen úton kinyilvánítaná, hogy annak ellenére, hogy ez egy önkormányzati
intézményben került megrendezésre, nem azt jelenti, hogy bármiféle szellemi
közösséget vállalnak ennek a szervezetnek a tevékenységével. A kisebbségi
önkormányzatok ülésén is előkerült ez témaként. Tisztában van azzal, hogy a
magyar jogszabályok alapján ez egy bejegyzett szervezet, a Legfelsőbb Ügyészség
vizsgálja a betiltásának a lehetőségét, hiszen az, hogy az alapító okiratukban mit
fogalmaztak meg, az egy dolog. Úgy gondolja, egyesületet nemcsak az alapító okirat
alapján lehet megítélni, hanem a napi tevékenység alapján. Az utóbbi idők nagyobb
nyilvánosságot kapott rendezvényén ellentétes tevékenységet mutatnak, mint amit
az alapszabályban megfogalmaztak. Régi időket hoznak a mai nap feszült
pillanataiba. Bizonyos kisebbségekkel általánosítva lépnek fel. Államszerveknek a
feladatait próbálják átvenni. Úgy gondolja, hogy egy demokráciában nem egy
támogatandó törekvés. Kéri, hogy valamilyen formát találjon a testület, hogy ezt a
kimutatkoztatást megtegyék.
Ács János polgármester: Szabályszerű terembérlés történt. Nem tudja, hogy ott
történte-e rendbontás, vagy magatartás, ami más településeken előfordult. Ha nem
történt, bejegyzett szervezet, nem tartja célszerűnek ilyen hirtelen ezen az ülésen
megtárgyalni. Ha erre szüksége lesz és megjelennek a tapolcai rendezvényeken, és
úgy lépnek fel, ahogy az nem helyes, akkor a Képviselő-testület meg fogja tenni a
megfelelő lépéseket.
Bognár Ferenc képviselő: Jelen volt végig a rendezvényen. Magánszemély vette
igénybe a helységet tagtoborzásra. A Tapolcai Városi Televízió adását is megnézte,
összeállításra került a rendezvény felvétele, és látni lehetett, hogy nem mutatott az
egyesület olyan magatartást, amit ők az országos médiákból hírként kapnak.
Politikai dologról nem igazán esett szó, tagtoborzást végeztek. Az embereket
érdekelte, hogy mit hallanak a médiában, és mit tapasztalnak a helyszínen, a terem
zsúfolásig volt érdeklődőkkel, magánszemélyekkel. Amíg bejegyzett szervezet, addig
ugyanúgy – ha még önkormányzati fenntartású is az intézmény -, ha bérbe veszi
valaki, bérbe adható.
Barbalics Antal képviselő: A szennyvízátemelő kellemetlen levegő-kibocsátásával
kapcsolatban Jegyző Úr megkereste akkor, mikor képviselő társai ebben az ügyben
megkeresték Jegyző Urat, tekintettel arra, hogy a laktanyához tartozó objektumról
van szó. A vízmű üzemelteti ezt a szennyvízátemelőt, ami valóban az arról a
területről érkező szennyvíznek a rendszerbe történő beemelését végzi, nem az a
lebontott régi katonai objektum, ami szintén hasonló feladatokat látott el, hiszen
annak a feladata rá van kötve. Jelezte is a vízmű részére az információkat. Elhangzott
akkor, hogy elképzelhető, hogy a technológiával van a probléma. Ennek a vizsgálata
folyamatban van, és tájékoztatni fogják az önkormányzatot.
Bozsoki Lajos képviselő: Ellenőrzi-e valaki a déli elkerülő út mentén, hogy a
terepszint feltöltéseknél milyen anyag került felhasználásra? Adott esetben akár 1-2
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méterrel is változik a felszín magassága. Ha jól tudja, ez már építési engedélyköteles.
Mivel itt még nem kezdődik építkezés, nem tudja, hogy be van-e jelentve, hogy
elkezdje a terepszint feltöltését.
Dr. Imre László jegyző: Folyamatban vannak olyan eljárások, ahol ezt vizsgálja a
hatóság. Ahol szükséges, kötelezések történnek, bírságok kerülnek kiszabásra. Mivel
ezek egyedi ügyek, a nyilvános ülésen erről tudja képviselő Urat tájékoztatni.
Ács János polgármester: A kórház-rendelőintézet igazgatója megkérte, hogy az új
szakorvosi rendelőintézetbe 2008. február 22-én 10.00 – 13.00 óráig nyílt napot
rendeznek, és oda szeretettel várják a tapolcai és Tapolca környéki polgárokat.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Ács János polgármester megköszöni a
részvételt, a nyilvános ülést 12.25 órakor bezárja.
K. m. f.

Ács János
polgármester

Dr. Imre László
jegyző

