TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/79-16/2008.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008.
április 04-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
Bakos György
Barbalics Antal
Bognár Ferenc
Buzás Gyula
Császár László
Dr. Csonka László
Horváthné Németh Edit
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Presits Ferenc
Sólyom Károly
Vörös Béla

polgármester

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, Dr. Lauer János – Veszprém
Megyei Rendőrkapitányság ezredese, Dr. Scher József – Tapolcai
Városi Rendőrkapitányság ezredese, Dr. Nagy Sándor – Tapolcai
Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.
gazdasági igazgatója, Molnár Attila – Német Kisebbségi
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Önkormányzat elnöke, Hegedüs József Városgazdálkodási Kft.
ügyvezető igazgatója, Rédli Károly – Tapolcai Városi és
Kereskedelmi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, Kiss Zsolt –
MB Balaton Kft. igazgatója, Minorics Tamás – Tourinform Iroda
vezetője, Sárközi Roland – Tapolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
képviselője,
Udvariné Horváth Anna - Kazinczy Ferenc
Általános Iskola igazgatóhelyettese, Frang Lászlóné - Szivárvány
Óvoda vezetője, 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, Dr. Zsiray Ferenc – Városszépítő
Egyesület elnöke, Orbán Tibor – Tapolca Város Épített és
Természeti Környezetéért Közalapítvány elnöke, Kárpáti Imre –
társasházi képviselő, Für Mihály – társasházi képviselő, Kocsor
Szilárd – Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat munkatársa, Csaba
Dezső, Werner Zoltán, Erdős Zoltán, Hartmann Ferenc KözépPannon Fejlesztési Zrt. képviselője, Tapolcai Városi Televízió
munkatársai
Ács János polgármester: Köszönti képviselő társait és a megjelenteket. Megállapítja,
hogy 14 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?
Buzás Gyula képviselő: A február 28-i Pannon Sütő Kft. vezetőivel folytatott
tárgyalásairól kéri Polgármester Urat, hogy bővebben tájékoztassa a Képviselőtestületet.
Ács János polgármester: A Pannon Sütő Kft. új tulajdonosával tárgyaltak. Májusban
kezdenék újra megnyitni az üzemet. Jövő héten fognak találkozni, és a fontosabb
dolgokat még megbeszélik. A standdal kapcsolatos kérdésekre vegyes ügyekben
válaszolna.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.

3
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
84/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
tisztségviselők
fontosabb
tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Ács János polgármester: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
kerüljenek megtárgyalásra azzal a módosítással, hogy „Tapolca város
névhasználatának engedélyezése” című előterjesztést napirendjéről vegye le,
valamint „Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás társulási szerződésének módosítása” című előterjesztést
vegyes ügyek tárgyalja a Képviselő-testület. Bejelenti, hogy a kiküldött meghívóban
szereplő 16. napirendi pontot – „Tapolca Város névhasználatának engedélyezése” napirendről leveszi a májusi ülésig, mert további egyeztetésre van szükség a
megfelelő szervezetekkel. Javaslatát szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza:
85/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete mai ülésén a következő napirendeket
tárgyalja azzal a módosítással, hogy „Tapolca
város névhasználatának engedélyezése” című
előterjesztést napirendjéről leveszi, valamint
„Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati
Társulás társulási szerződésének módosítása”
című előterjesztést vegyes ügyek keretében
napirendjére felveszi.

N A P I R E N D:
1)

Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi
költségvetéséről
szóló
rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester
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2)

A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló
beszámoló,
pénzmaradvány
elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és
egyszerűsített beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester

3)

Tisztségviselők elismerése
Előterjesztő: Koppányi Ferenc, a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnöke

4)

A 2007. évi belső ellenőrzésekről és a
FEUVE rendszer működtetéséről szóló
beszámoló
Előterjesztő: Ács János polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007.
(IV.16.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

5)

6)

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

7)

Éves közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester

8)

A
Rendőrkapitányság
tájékoztatója
Tapolca közrendjéről, közbiztonságáról
Előterjesztő: Ács János polgármester

9)

A Tapolcai Dr. Deák Jenő KórházRendelőintézet
és
Gyógybarlang,
Egészségügyi,
Szolgáltató
Korlátolt
Felelősségű Társaság tájékoztatója az
elvégezett beruházásokról
Előterjesztő: Ács János polgármester

10) Tájékoztató az Önkormányzati Önkéntes
Tűzoltóság, mint köztestület és a Tapolcai
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzvédelmi,
tűzmegelőzési, műszaki mentési szakmai
munkájáról
Előterjesztő: Ács János polgármester
11) Tourinform Iroda tájékoztatója a 2007. évi
tapasztalatokról és a 2008. évi tervekről
Előterjesztő: Ács János polgármester
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12) Tájékoztató
Diszel
városrész
csatornázásáról
Előterjesztő: Ács János polgármester
13) A menetrend szerinti helyi autóbusz
közlekedés
tapasztalatai
a
szolgáltatóváltásra való tekintettel
Előterjesztő: Ács János polgármester
14) Tájékoztató a Város és Faluvédők
Szövetsége „Hungária Nostra” XXVII.
Országos Találkozójának előkészítéséről, a
készültségi helyzetről
Előterjesztő: Ács János polgármester
15) Aljegyzői munkakörre pályázat kiírása
Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző
16) Gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi
tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Ács János polgármester
17) Tapolca Város Integrált Városfejlesztési
Stratégiájának
elfogadása,
Tapolcai
Városfejlesztési
Társaság
létrehozása,
pályázat benyújtása a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által a
Közép-Dunántúli
Operatív
Program
keretében a „Települési (al)központok
kialakítása
és
értékmegőrző
rehabilitációja”
KDOP-2007-3.1.1/A_B
komponensek
kódszámú
kétfordulós
pályázati felhívásra „A Tapolcai belváros
értékmegőrző rehabilitációja” címmel
Előterjesztő: Ács János polgármester
18) Önkormányzati
tulajdonú
ingatlanok
hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása
Előterjesztő: Ács János polgármester
19) Tájékoztató
a
közoktatási
–
közművelődési intézmények 2007.
eredményes pályázatairól
Előterjesztő: Ács János polgármester

és
évi
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VEGYES ÜGYEK
-

Az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési
Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati
Társulás
társulási
szerződésének módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)

Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A rendelet módosítására azért volt szükség, mert amikor
meghozták a költségvetési rendeletüket, tisztává vált a panel program megléte,
valamint változások történtek a város támogatási rendszerében, amiről még
szerződésük nincsen, de átcsoportosításra van szükség a megnyert pályázatok
alapján. A panel programhoz szeretnének elkülöníteni összeget, illetve a
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítéséhez nyert pályázat összegéhez is
átcsoportosításra van szükség. A Pénzügyi Iroda vezetőjét kérdezi, hogy a napirendi
ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Iroda vezetője: Nem kíván kiegészítést tenni.
Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 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: Az átalakítási programhoz 10 millió forintot biztosít a város
Képviselő-testülete, amennyiben ez a döntés megszületik. Unger Ferenc
könyvvizsgálót kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kiegészíteni
valója?
Unger Ferenc könyvvizsgáló: Nincs kiegészíteni valója.
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Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Sólyom Károly alpolgármester: Kiegészíti az előterjesztést, hogy a panel programba
való részvételükre elkülönített 10 millió forint ne csak a klasszikus értelemben vett
panel programra lehessen felhasználni. Megjelent az Önkormányzati és
Területfejlesztési Miniszternek egy pályázata a távhővel ellátott lakóépületek
lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök
beszerzésének támogatására, hogy ezzel a körrel bővülhessen a támogatás köre.
Lévai József képviselő: A panel program kapcsán megjelölt 10 millió forintos
támogatással kapcsolatban kéri a Képviselő-testületet, hogy a támogatás ne direkt
támogatásként valósuljon meg.
Ács János polgármester: Mindkét módosító indítványt be tudja fogadni, ennek
ismeretében fogják kiírni a pályázatot.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
5/2008. (IV.07.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 1/2008. (II.15.) Kt. rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja,
és 5/2008. (IV.07.) Kt. rendeletei közé iktatja.
2)

A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, pénzmaradvány
elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Nagyon részletes bemutatást ad az előterjesztés.
Könyvvizsgáló urat kérdezi, hogy az előterjesztést kívánja-e szóban kiegészíteni?
Unger Ferenc könyvvizsgáló: Az önkormányzat 2007. évre vonatkozó
könyvvizsgálatát végrehajtotta. A könyvvizsgálat a szokásos teendőket foglalta
magába. Fő célja az volt, hogy meggyőződjön arról, hogy az önkormányzat
költségvetési beszámolója, a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényegesen
hibás állításokat. A vizsgálat lefolytatása során az önkormányzat belső szabályozása
került felülvizsgálatra, annak összevetése a külső jogszabályokkal, törvényekkel,
rendeletekkel. Megállapította, hogy mind a működési területre, mind pedig a
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pénzügyi számviteli területre vonatkozó belső szabályozás karbantartása folyamatos
2007. évre vonatkozóan. Vizsgálták a számviteli alapelvek érvényesülését. Ennek
alapján megállapította, hogy a számviteli alapelvek az önkormányzat
gazdálkodásában, a számvitel területén érvényesülnek. Ellenőrizték a
pénzgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó döntési, hatásköri rendszer működését,
az operatív gazdálkodás működését. Megállapították, hogy összességében a
jogszabályi előírásoknak megfelelően működik ez a rendszer. A könyvvizsgálatnak
az egyik módszere a belső ellenőrzéseknek a felülvizsgálata, az abból nyerhető
információk megszerzése. A belső ellenőrzési rendszer 2007-ben jól működött,
feltárta a hiányosságokat. A hiányosságokra intézkedési tervek készültek, úgy hogy
biztosította a biztonságos jogszabályi előírásoknak megfelelő működést. A belső
ellenőrzés mellett 2007-ben volt egy külső ellenőrzés, amelyet az Állami
Számvevőszék hajtott végre. A hiányosságokat megállapította, a normatív állami
hozzájárulásokat megvizsgálta. Jelentős nagyságú eltéréseket nem állapított meg a
befizetési kötelezettség, illetve a visszaigénylési jogosultság vonatkozásában. A
számítástechnikai információs rendszer összességében jól működött. A gazdasági
tranzakciókat vizsgálták, a számviteli munkát minősítették. Összességében a
számviteli munkát jónak látták a 2007. évre vonatkozóan. A gazdasági tranzakciók
vizsgálata során hiányosság nem merült fel. A kötelező könyvvizsgálati feladat az
ingatlan-vagyonkataszter vizsgálata. Megállapították, hogy az egyezőség biztosított.
Biztosított volt az egyezőség a vagyonleltár vagyonkimutatás vonatkozásában, és a
számviteli mérleggel történő összevetés alapján. Az éves zárlati munkák keretében a
leltározás értékelését, az értékcsökkenések elszámolását, az év végi könyvelési
munkákat ellenőrizték. Ezen a területen mindent rendben találtak. A leltározás
folyamatában, egyeztetéssel elkészült az egyes mérlegsorok egyeztetéssel történő
leltári alátámasztása. Néhány esetben, ahol leltár nem készült, ott az analitikus
összesítők biztosították a mérleg alátámasztását. Az éves beszámoló elkészítésének,
valódiságának minősítésére is sor került. A mérleget, a pénzforgalmi jelentést, a
pénzmaradvány kimutatást, illetve a kiegészítő mellékletet értékelték. Összességében
azt tudja mondani, hogy ezen a területen auditálási eltérést nem állapítottak meg. Az
önkormányzat vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét elemezték, értékelték. 2007.
évben is vagyonnövekedés volt. A szervezeti változások következtében az ingatlanok
száma csökkent, az üzemeltetés, átadott eszközök állománya nőtt, a
kötvénykibocsátás miatt a tartozásállomány növekedett. Ezeknek a változásoknak a
hatása érezhető volt a számított mutatókban. Az önkormányzat számvitele a
szervezeti változásokat követte. Összességében az egyszerűsített, összevont éves
beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetés teljesítéséről a 2007. december 31én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről, valamint a működés
eredményéről megbízható és valós képet ad. A feszített munkatempóban lefolytatott
vizsgálathoz kapcsolódóan szeretné megköszönni mindazoknak a munkáját és
segítségét, akikkel a könyvvizsgálat során együttműködött.
Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
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Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 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?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
6/2008. (IV.07.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolót és a pénzmaradványelszámolást elfogadja, és 6/2008. (IV.07.) Kt.
rendeletei közé iktatja.
3)

Tisztségviselők elismerése
Előterjesztő: Koppányi Ferenc, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Ács János polgármester: Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét,
ismertesse a napirendi pontot.
Koppányi Ferenc képviselő: Az előterjesztés elkészítése a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnökének hatásköre. A polgármesternek és az
alpolgármestereknek 2007. évi munkájuk elismeréseként jutalmat javasolt a bizottság
felé. Polgármester Úrnak háromhavi jutalmat javasolt, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. Az
alpolgármestereknek kéthavi jutalmat javasolt, melyet a bizottság 4 igen és 1
tartózkodás mellett javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. Az indoklás az előző
napirendi pont volt, elsősorban a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
rendelt, melyet az előbb a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. Nem volt
könnyű gazdálkodási év. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Ács János polgármester: Személyes érintettség miatt az I. határozati javaslat
szavazásán nem kíván részt venni.
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Sólyom Károly alpolgármester: Személyes érintettség miatt az II. határozati javaslat
szavazásán nem kíván részt venni.
Marton József alpolgármester: Személyes érintettség miatt az III. határozati javaslat
szavazásán nem kíván részt venni.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Koppányi Ferenc, a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnöke szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot.
Személyes érintettség bejelentése miatt a Képviselő-testület 13 jelen lévő tagja
szavaz.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal,
4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
86/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Ács János polgármester részére – 2007.
évi munkája elismeréséül – 3 havi illetményének
megfelelő,
bruttó
1.565.400,-Ft,
azaz
Egymillióötszázhatvanötezer-négyszáz
Ft
összegű jutalmat állapít meg.
Koppányi Ferenc, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke szavazásra
teszi fel az II. határozati javaslatot.
Személyes érintettség bejelentése miatt a Képviselő-testület 13 jelen lévő tagja
szavaz.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

87/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Sólyom Károly alpolgármester részére –
2007. évi munkája elismeréséül – 2 havi
tiszteletdíjának megfelelő, bruttó 502.400,-Ft, azaz
Ötszázkettőezer-négyszáz Ft összegű jutalmat
állapít meg.
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Koppányi Ferenc, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke szavazásra
teszi fel az III. határozati javaslatot.
Személyes érintettség bejelentése miatt a Képviselő-testület 13 jelen lévő tagja
szavaz.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
88/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Marton József alpolgármester részére –
2007. évi munkája elismeréséül – 2 havi
tiszteletdíjának megfelelő, bruttó 502.400,-Ft, azaz
Ötszázkettőezer-négyszáz Ft összegű jutalmat
állapít meg.
Koppányi Ferenc, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke az ülés vezetését
visszaadja Ács János polgármesternek.
Ács János polgármester: A maga és az alpolgármesterek nevében tisztelettel köszöni
meg, hogy megszavazták a határozati javaslatokat. A felvételéről később döntenek
azoknak a képviselő társakkal, akik megtisztelték bizalmukkal, és azoknak is, akik
jelezték, hogy az ő munkájukat valamilyen formában hogyan ismerik el, vagy
hogyan nem.

4)

A 2007. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer működtetéséről szóló
beszámoló
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Ezt még a régi belső ellenőr, Nagy Károlyné végezte. A
belső ellenőr munkahelyet változtatott, és a Magyar Államkincstárnál dolgozik, azért
sem tud jelen lenni. Beszámolóját elküldte. Elmondja, hogy az új belső ellenőrzési
feladattal Feketéné Földi Judit belső ellenőrt bízta meg, tehát személyi változás
történt. Az átruházott jogánál fogva a közeljövőben más egyéb személyi változások is
fognak majd történni. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
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Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

és

Településfejlesztési

Bizottság

Bakos György képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 13 fővel
folytatja tovább munkáját.
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 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
89/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2007. évi folyamatba épített előzetes és
utólagos vezetői ellenőrzésről, valamint a belső
ellenőrzésekről
készített
éves
beszámolót
elfogadja.
Bakos György képviselő az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 14 fővel
folytatja tovább munkáját.
5)

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

Ács János polgármester: A vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek körét kellett
megállapítani és módosítani. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 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
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Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
7/2008. (IV.07.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV.16.)
Kt. rendelet módosítására kidolgozott rendelettervezetet elfogadja, és 7/2008. (IV.07.) Kt.
rendeletei közé iktatja.

6)

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 44/2004.
rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

(XI.02.) Kt.

Ács János polgármester: Ezt már megtárgyalták a februári ülésen, amikor jelezték,
hogy a képviselőknek is természetbeli juttatásként havonta 2000.- Ft értékben ún.
egészségbiztosítási hozzájárulást kívánnak adni. Akkor ezt elfogadták, és ehhez a
rendelet módosítására is szükség van. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 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?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
8/2008. (IV.07.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
az
önkormányzati
képviselők
tiszteletdíjáról szóló 44/2004. (XI. 02.) Kt.
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet
elfogadja, és 8/2008. (IV.07.) Kt. rendeletei közé
iktatja.

7)

Éves közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A Képviselő-testületnek a közbeszerzési törvény
megalkotásától kezdve éves közbeszerzési tervet kell elfogadnia. Összeállították
azokat a közbeszerzési elképzeléseiket, amelyeket meg szeretnének valósítani. Be
vannak építve a nyertes pályázatok, kerékpárút folytatása, keret-megállapodás a
mély- és magasépítésre, valamint a belterület építésére, felújítására, a kutatási és
vízfúrási munkák megkezdése. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

és

Településfejlesztési

Bizottság

Ács János polgármester: Az előkészítő iroda vezetőjét kérdezi, hogy a napirendi
ponthoz kapcsolódóan kíván-e kiegészítést tenni?
Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: Nincs kiegészíteni
valója.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
90/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
polgármesteri
hivatal
által
lefolytatandó
közbeszerzési
eljárásokat
tartalmazó tervezetet megismerte, és azt az 1.
számú melléklet szerint jóváhagyja. Egyúttal
felhatalmazza a város polgármesterét a
vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az
eljárások megindítására, és ahol szükséges
szerződéskötés előtt terjessze az eljárás
eredményét végső döntéshozatalra a Képviselőtestület elé.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Ács János polgármester: Dr. Scher József rendőr-ezredes jelezte, hogy késik az
ülésről, mivel Dr. Lauer Jánost, a Veszprém Megyei Rendőrkapitányság vezetőjét
várja. Kéri a Képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy „A Rendőrkapitányság
tájékoztatója Tapolca közrendjéről, közbiztonságáról” szóló előterjesztést a rendőrezredes utak megérkezésekor tárgyalja a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület jelen lévő tagjai - 14 fő - egyhangúlag szavaznak arról, hogy
„A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről, közbiztonságáról” című
előterjesztést a rendőr-ezredes urak megérkezésekor tárgyalja a Képviselő-testület a
következő napirendi pontok változatlanul hagyásával.
9)

A Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang,
Egészségügyi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatója az
elvégzett beruházásokról
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Igazgató Úr halaszthatatlan dolga miatt nem tud részt
venni az ülésen, de a gazdasági igazgató Úr képviseli a Kft-t. Igazgató Urat kérdezi,
hogy van-e szóbeli kiegészíteni való?
Dr. Nagy Sándor a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és
Gyógybarlang Kft. gazdasági igazgatója: Nincs kiegészíteni valója, ha van kérdés,
válaszol.
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Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
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?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
91/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolcai Dr. Deák Jenő KórházRendelőintézet és Gyógybarlang, Egészségügyi,
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére
a beruházási és vagyonhasználati szerződésben
meghatározott beruházások megvalósításáról
szóló tájékoztatót elfogadja.

10)

Tájékoztató az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság, mint köztestület és a
Tapolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzvédelmi, tűzmegelőzési, műszaki
mentési szakmai munkájáról
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Tegnap meghirdetett egy nyílt napot a tűzoltóságon, ahol a
laktanyáról lehetett tájékozódni. Tíz képviselő társuk élt ezzel a lehetőséggel. Kérdezi
parancsnok Urat, hogy a leadott tájékoztatót kívánja-e szóban kiegészíteni?
Sárközi Roland az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság képviselője: Kiegészítést
nem kíván tenni. A szakmai nappal kapcsolatban többen is megkeresték, mely
sikeres volt.
Ács János polgármester: Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.
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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 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
92/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
az
Önkormányzati
Önkéntes
Tűzoltóság, mint köztestület (8300 Tapolca,
Hősök tere 11.) és a Tapolcai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület (8300 Tapolca, Hősök tere 11.) szakmai
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
93/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
az
Önkormányzati
Önkéntes
Tűzoltóság, mint köztestület (8300 Tapolca,
Hősök tere 11.) és a Tapolcai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület (8300 Tapolca, Hősök tere 11.) minden
aktív és nyugdíjas tagjának, alkalmazottjának
elismerését és köszönetét fejezi ki Tapolca
tűzvédelme, tűzbiztonsága érdekében végzett
munkájáért.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

18
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
94/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete köszönetét fejezi a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (8200 Veszprém,
Dózsa
György
u.)
Igazgatójának
és
munkatársainak az évek óta nyújtott szakmai
támogató segítségért, a helyi tűzvédelmi,
műszaki mentési eszközbeszerzési pályázatok
támogatásáért.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

11)

Tourinform Iroda tájékoztatója a 2007. évi tapasztalatokról és a 2008. évi
tervekről
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Minorics Tamást, a Tourinform Iroda vezetőjét kérdezi,
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Minorics Tamás a Tourinform Iroda képviselője: Nem kíván kiegészítést tenni, a
feltett kérdésekre szívesen válaszol.
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? Kérdezi, hogy az elmúlt évekhez
hasonlóan helyzetüknél fogva látszik, hogy tudják Tapolcát képviselni, de a
Tourinform Irodával kapcsolatban hasonló helyzetelemzést kaptak, mint az elmúlt
években?
Minorics Tamás a Tourinform Iroda képviselője: A helyzet attól nem változik, hogy
a külföldi vendégek elmaradnak. Pozitív tendencia van, miszerint a magyar
vendégek jönnek. Köszönhető ez az üdülési csekknek, illetve Tapolca
elhelyezkedésénél fogva nagyon pozitív elbírálásban részesül. Egyre több
borászattal, illetve a mindenféle étkezéssel kapcsolatos programok vonzzák az
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embereket. Magyarországon még mindig a szakmai kiállítások és vásárok azok, amik
személyesen vonzzák az embereket.
Ács János polgármester: Az idei évben is sikerül a kistérséggel közös kiadványokkal,
vagy egyéb bemutatási lehetőséggel megjelenni amellett, hogy a város megjelenik
saját maga is?
Minorics Tamás a Tourinform Iroda képviselője: Erre is pályázatot írt ki az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium. A pályázat benyújtási határideje
április 15-e. Jelenleg az árajánlatokat várják. A térség fog bekerülni, hiszen azt
támogatják jobban.
Bakos György képviselő: Kérdezi, hogy a látogatók részéről, akik visszajönnek, vane visszajelzés, hogyan érezték magukat?
Minorics Tamás a Tourinform Iroda képviselője: Kapnak visszajelzéseket e-mailen
és személyesen is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy mivel az ország másik
részében kiállításokon vesznek részt, felfedezik, hogy Tapolca létezik és szépül, főleg
a kiadványokon található képek miatt is eljönnek látogatni. A fejlődés minden
esetben pozitív volt a belvárosi részen, a Malom-tó környékén illetve egész Tapolcán.
Pozitív visszajelzéseket hallott leginkább. Van egy-két megjegyzés, hogy mit, hogyan
kellene úgymond jobbá tenni.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
95/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Tourinform iroda 2007. évi
tapasztalatairól és a 2008. évi tervekről szóló
tájékoztatót elfogadja.

12)

Tájékoztató Diszel városrész csatornázásáról
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Az előkészítő iroda vezetőjét kérdezi, hogy a napirendi
ponttal kapcsolatban van-e kiegészítése?
Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: A kiadott anyaghoz
képest a beruházás már jobban áll. Az útburkolatok helyreállítása nagy részben
megtörtént, kisebb igazítani való marad.
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Bakos György képviselő: Jól haladnak a munkák.
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?
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
96/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
Diszel
városrész
szennyvízcsatornázásról
szóló
tájékoztatót
elfogadja.
13)

A menetrend szerinti helyi autóbusz
szolgáltatóváltásra való tekintettel
Előterjesztő: Ács János polgármester

közlekedés

tapasztalatai

a

Ács János polgármester: A szolgáltatásváltásra való tekintettel képviselő társai
körében kérdés merült fel, hogy tájékoztassák a helyi járat tevékenységéről a
testületet, melyet meg is tették. 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?
Marton József alpolgármester: Az Ady Endre utcán többféle variációban helyezték
el a buszvárókat. Kérdezi, hogy van-e visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy az iskola
előtti buszmegálló megfelel-e a lakosoknak, mert oda egy fedett részt is szeretnének
a későbbiekben építeni.
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Kiss Zsolt MB Balaton Kft. igazgatója: Sem negatív, sem pozitív visszajelzést nem
kapott ezzel kapcsolatban.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
97/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete „a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés tapasztalatai a szolgáltatóváltásra
való tekintettel” című tájékoztatót elfogadja.
Ács János polgármester az ülés vezetését átadja Sólyom Károly alpolgármesternek, majd az
üléstermet elhagyja, így a Képviselő-testület 13 fővel folytatja tovább munkáját.

14)

Tájékoztató a Város és Faluvédők Szövetsége „Hungária Nostra” XXVII.
Országos Találkozójának előkészítéséről, a készültségi helyzetről
Előterjesztő: Ács János polgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Köszönti a Városszépítő Egyesület elnökét. Egy
olyan anyagot kaptak kézhez, amely naprakész, tájékoztatja a város vezetését arról,
hogyan áll ennek a programnak szervezése. Ez egy olyan jellegű rendezvény lesz,
amelyre oda fog figyelni az ország és azok a szervezetek, akik ebben részt vesznek.
Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy zökkenőmentes, sikeres, jó hangulatú
találkozó legyen. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

és

Településfejlesztési

Bizottság

Sólyom Károly alpolgármester: Köszönti Dr. Zsiray Ferencet, a Városszépítő
Egyesület elnökét. Kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e
kiegészítést tenni?
Dr. Zsiray Ferenc Városszépítő Egyesület elnöke: Az előterjesztés részletes, nem
kíván kiegészítést tenni.
Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

22
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
98/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Város és Faluvédők Szövetsége
„Hungária
Nostra”
XXVII.
Országos
Találkozójának előkészítéséről, a készültségi
helyzetről szóló tájékoztatót elfogadja
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Ács János polgármester az ülésterembe megérkezik, az ülés vezetését visszaveszi Sólyom
Károly alpolgármestertől. A Képviselő-testület 14 fővel folytatja munkáját.

15)

Aljegyzői munkakörre pályázat kiírása
Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

Ács János polgármester: Felkéri Dr. Imre László jegyzőt, ismertesse az előterjesztést.
Dr. Imre László jegyző: Az aljegyzői munkakör 2001. szeptember 11. óta betöltetlen.
Az önkormányzatokról szóló törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló
törvény értelmében az álláshely megüresedésétől számított 30 napon belül újabb
kiírással be kell tölteni az álláshelyet. Többszöri fordulón esett át ez a napirend. Az
ez évi munkatervben is szerepel az aljegyzői pályázat kiírása. A korábbi jogszabályi
rendelkezéshez képest annyiban változott, hogy a képesítési követelmények,
feltételek között az okleveles közigazgatási menedzser, mint szakképesítés
elfogadható, ezért lett kiegészítve ezzel ez a pályázati kiírás. Továbbra is előnyt jelent
a közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség, illetve az idegen nyelv tudása.
Mindezekre való tekintettel kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
támogatni szíveskedjenek.
Ács János polgármester: Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
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Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
99/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot
hirdet
aljegyzői
munkakör
betöltésére.
Pályázati feltételek:
 igazgatásszervezői
vagy
államés
jogtudományi doktori képesítéssel vagy
okleveles
közigazgatási
menedzser
szakképesítéssel,
 legalább 2 év közigazgatási gyakorlat
 jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az
Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a
továbbiakban: OKV) elnöksége által a teljes
körűen közigazgatási jellegűnek minősített
tudományos
fokozat
alapján
adott
mentesítéssel rendelkezik,
 büntetlen előélet, magyar állampolgárság.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- pályázati kérelmet
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
az iskolai végzettséget igazoló okleveleket,
bizonyítványokat
vagy
azok
hiteles
másolatait
önéletrajzot
az eddigi szakmai tevékenység bemutatását
és a munkakör ellátására vonatkozó
elképzeléseket.
A pályázat elbírálásnál előnyt jelent a
közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség,
valamint idegen nyelv ismerete.
Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény,
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valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat
alapján biztosítottak.
A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi
Közlönyben történő megjelenéstől számított 15.
nap.
A pályázatok elbírálásának határideje: a
benyújtási határidő lejártát követő képviselő
testületi ülés.
A munkakör az elbírálást követően azonnal –
illetőleg megegyezés szerint – betölthető.
A jegyző a beérkezett pályázatok alapján tesz
javaslatot
a
Képviselő-testületnek.
A
pályázatokat Tapolca Város Jegyzője címére (8300
Tapolca, Hősök tere 15.) kell benyújtani, további
felvilágosítás is itt kérhető (telefon: 87/510-126).
Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző

8)

A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről, közbiztonságáról
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Tisztelettel köszönti Dr. Lauer Jánost, a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
igazgatóhelyettesét,
Dr.
Horváth
Imre
dandártábornokot, valamint Dr. Scher Józsefet, a városi rendőrkapitányság vezetőjét.
Dr. Lauer János a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatóhelyettese: Köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelent vendégeket.
Számukra nagy öröm, hogy a megyékben négy köztestület tud működni, és az a
munkát kiegészíti, amit a hivatásos egységek látnak el. Céljuk az, hogy egy homogén
tűzbiztonságot biztosítsanak Veszprém megyében. A megyében sikerült azt
elfogadtatni, hogy ugyanazt a munkát végzi az önkéntes tűzoltó a helyszínen, mint a
hivatásos. Nem lehet különbséget tenni a baleseteknél. A szakmai vonalon nincs
gond. Az elmúlt időszakban tudták erősíteni a gépjárműparkot. Tavaly tavasztól a
Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetség elnökeként sokat tudott abban segíteni, hogy a
pályázati lehetőségek meg tudjanak jelenni. Bizalmukat élvezi a tapolcai tűzoltóság.
Bízik abban, hogy a környező települések is ilyen jól tudnak majd együttműködni az
önkéntes tűzoltókkal. Gratulál a tűzoltóság munkájához, szeretné, ha a jövőben is
ugyanígy folytatnák tevékenységüket.
Ács János polgármester: Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
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Ács János polgármester: Dr. Scher József ezredest kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban van-e kiegészítése, hozzászólása?
Dr. Scher József rendőrezredes: Szeretné kérni a Képviselő-testülettől, hogy ha van
rá lehetőség, rendelettel szabályozza a közterületen történő alkoholfogyasztást.
Minden hétvégén, mikor jelentősebb fiatal van a városban, akkor rendszeresen
találkoznak buszmegállóban rongálásokkal, sörösüvegdarabokkal stb. Arra képesek,
hogy akik rendszeresen közterületen italt fogyasztanak, és az üvegeket nem
rendeltetésszerűen használják, hanem eldobálják, azok ellen fellépnek. Egy
előrehaladott együttműködés van Jegyző Úrral és az önkormányzattal. Terveik
között van, hogy olyan ifjúságvédelmi razziákat csináljanak, ahová meghívják az
iskolák képviselőit, hogy szembesüljenek azzal, hogy az iskolák tanuló ifjúsága
milyen tevékenységet folytat 22.00 óra után a városban. Elég részletes beszámolót
terjesztett a Képviselő-testület elé. Köszöni az egész városnak a rendőrség
támogatását. Foglalkozott a létszámhiánnyal, mely még mindig nem csillapodott,
újabb vezetők hagyják el a rendőrkapitányságot. A rendőrséget elhagyja a
közrendvédelmi osztályvezető és a közlekedési osztályvezető is. Új embereket kell
keresniük, ami elég problémás. Veszprém megyében megpróbálnak esetleg
kiképzett, illetve vezetői rutinnal rendelkező munkatársat idehozni, de ez hosszú
folyamat. Azért kellene még szorosabban az elkövetkezendő hónapokban
együttműködniük, mert sokkal kevesebb rendőrt tudnak az utcára kivezényelni. A
Polgárőrség jelentős segítséget ad. A beszámolóból kitűnik, hogy Tapolca város jó
helyzetben van, mert itt van a rendőrség, és gyorsabb a kivonulás lehetősége.
Köszöni Képviselő-testületnek, Polgármester Úrnak, Jegyző Úrnak és a városnak a
rendőrség irányában nyújtott erkölcsi és egyéb támogatást is.
Ács János polgármester: Rendőrfőtanácsos Urat kérdezi, hogy mi az oka annak,
hogy ilyen fiatalon magas beosztású állományi tagok elhagyják a testületet
országosan?
Dr. Lauer János Veszprém Megyei Rendőrkapitányság ezredese: Három évvel
ezelőtt 1134 fő volt a Veszprém Megyei Rendőrfő-kapitányság létszáma. A jelenlegi
létszám 998 fő, tehát ezt központilag csökkentették le. Az, hogy az állomány egy
része elhagyta a rendőrséget, visszavezethető azokra a bizonytalan tényezőkre,
melyek két éve érintették a rendőrséget. Lebegtették a nyugdíjfeltételek
megváltozását kedvezőtlen irányba, lebegtették azt a problémát, hogy a
rendőrkapitányságokat fogják erősíteni a megyei főkapitányság rovására. Ez utóbbi
nem jött össze, mert gyakorlatilag nem történt döntés, hogy mi legyen. A
bizonytalanságok miatt mentek el a 40 év feletti kollégák a rendőrségről. Jelenleg 117
fő a hiányuk. Ezt mindet pótolni egy év alatt nem lehet. A hiány pótlása a
Rendőrtiszti Főiskoláról, illetve a Rendészeti Szakközépiskolából történik. Több mint
ezer fő fog végezni ezekben az iskolákban ez év júniusában. A Veszprém Megyei
Rendőrfő-kapitányság előreláthatólag 59 főt fog kapni. Ebből 15 fő tiszt, a többiek
pedig tiszthelyettesek. A kapitányságokra fog menni egy az egyben ez az állomány.
Talán most már megszűnik az elvándorlás, bár még 17-en várnak orvosi
felülvizsgálatra, és valószínűleg rokkantnyugdíjba kerülnek. Évek kellenek ahhoz,
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hogy ezt a hiányt pótolják, illetve egy képzett állományuk legyen. Sajnos rövid
szolgálati idővel rendelkező kollégákat kell most már kinevezni vezetői
beosztásokba, ez nem minden áron jó. Nemcsak szakmai ismeret, hanem
élettapasztalat is kell ehhez a munkához.
Ács János polgármester: Várhatnak a végzettek közül a megyében rendőröket. A
vezetőkre is szükség van. A közrend védelme érdekében szükség van azokra, akik
ott teljesítenek szolgálatot, illetve akik a közrendet és a közbiztonságot fenntartják.
Nemcsak Tapolcán vannak hiányosságok, hanem a megyében is. Reméli, hogy
sikerül ezeket valamilyen formában megoldani.
Horváthné Németh Edit képviselő: Úgy gondolja, a szülők felelőssége, hogy
tizenéves gyermeküket éjszakai szórakozóhelyre elengedik-e. Ha már egyszer ez
megtörtént, akkor nekik ezzel foglalkozni kell. 15-16 éves gyerekek részegen este az
utcán nem sétálhatnának sörösüveggel. A rendőrség felelőssége is bent van ebbe,
mert kiszolgálják őket a szórakozóhelyen, és utána a szórakozóhely alkalmazottai
arra hivatkoznak, hogy nem a kiskorú kérte, hanem az, akinek ott van a személyi
igazolványa. Kétli, hogy elkérik a személyi igazolványt, mert a gyerekek nem
személyi igazolvánnyal járnak a szórakozóhelyre. Olyat is hallott a gyerekektől, hogy
azt mondta a vendéglátóhely alkalmazottja, hogy kifizetik a büntetést, mert jobban
járnak azzal, ha forgalmuk van. Ezt csak közös összefogással tudják megakadályozni,
mert a gyermekeik jövőjéről van szó. Nem engedhetik meg maguknak, hogy olyan
társadalmat neveljenek, akik tizenéves korban természetesnek veszik, hogy alkoholt
fogyasszanak. Támogatja rendőrkapitány Úr elképzelését.
Ács János polgármester: Vannak olyan települések, ahol hoztak ilyen rendeletet a
dohányzással és az alkohollal kapcsolatban. A dohányzással most azért nem fognak
foglalkozni, mert az majd központilag lesz szabályozva.
Dr. Csonka László képviselő: Rendőrkapitány Úrtól kérdezi, hogy milyen a
pályázati rendszere a frissen végzett rendőröknek? Pályázhatnak, vagy országos
elosztás van?
Dr. Lauer János Veszprém Megyei Rendőrkapitányság ezredese: Központi elosztás
van. Elosztják őket, de utána már mozoghatnak.
Presits Ferenc képviselő: Megyei Rendőrkapitány Urat kérdezi, hogy egy időben
volt az, hogy a határőrséget át kell venni a rendőrségnek, és a rendőriskolákban
megnehezítették a feltételeket. Úgy nézett ki, hogy feltöltődik a létszám. A
kábítószer, graffiti, közbotrány, rongálás ellen mit tudnak tenni? A rendőrség és az
önkormányzat miben tudna együttműködni? Térfigyelő rendszerekre vagy lakossági
segítésre van szükség? Annak idején nagyon jól működött együtt a lakosság és a
rendőrség.
Dr. Lauer János Veszprém Megyei Rendőrkapitányság ezredese: A rendőrség
létszámát 45 ezer főben maximálták. A határőrséget integrálták a rendőrségbe azzal a
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megszorítással, hogy a lakhelyükön kell őket foglalkoztatni. Öt belső megye van,
akik nem kaptak határőrt. Sopron város 400 határőrt kapott. Sokan elmentek a
határőrségtől nyugállományba. Talán 5-6 fő kérte családi kötődés folytán Veszprém
megyébe az áthelyezését. Nagyon nehéz ezt a kieső létszámot pótolni, mert mindig
van bizonyos elvándorlás. Abban az esetben, ha a külső megyéknél a határőrök
leszerelnek, az ő helyüket pénzzel együtt megkapják, és vehetnek fel rendőröket.
Központilag döntés született abban, hogy nagyobb létszám lesz a beiskolázás a
Rendőrtiszti Főiskolára és a Rendészeti Szakközépiskolára. Ettől várható, hogy
jövőre nem 59, hanem jóval több kolléga fog jönni a területükre. Jó pár graffitis
gyereket felderítettek. A rendőrség nem azért van, hogy megoldják a problémákat,
hanem hogy részt vegyenek annak megoldásában.
Dr. Scher József rendőrezredes: A kábítószer a városban kezelhető. Nem voltak
olyan kiugróan nagy ügyeik, ahol kábítószer-fogyasztást találtak volna. A
terjesztőket el szeretnék ijeszteni Tapolca környékéről. A térfigyelő rendszer olyan
stádiumban van, hogy a héten az önkormányzat levelet írt Főkapitány Úrnak, mert a
héten megbeszélés folyt Alpolgármester Úr és Főkapitány Úr között, hogy a
Veszprémi Rendőr-főkapitányságra telepítik be az összes városban működő
térfigyelő rendszert, mert ott van szabad kapacitás a figyelésére, és ott van olyan
helyiség, ahol megfelelnének az adatvédelmi törvényeknek. Úgy gondolja, ez a
nyárra be fog indulni. A városban két térfigyelő kamera van, ami felújításra kerül.
Ezek a centrumot tudják figyelni. Ha lehetőség és pályázat van rá, ezeket a térfigyelő
rendszereket szeretnék gyarapítani. A Polgárőrség ahol tud, segít nekik. A
statisztikai bűncselekményekbe azok is belekerültek, akik máshol követték el a
bűncselekményt, de tapolcai lakosok. Úgy gondolja, nekik az a feladatuk, hogy a 22
fő hiányt feltöltsék.
Ács János polgármester: Örül annak, hogy tavaly a polgármesteri keretből
biztosították a fiataloknak azt, hogy a gördeszkásoknak a sportpályán egy pályát
állítottak fel, így nem az utcán kell lenniük. Többször is kint volt, és 30-40 fiatal volt
az épített pályán.
Dr. Imre László jegyző: Kapitány Úr említette, hogy a fiatalkorú elkövetők
kérdésében közös cselekvésre szánták el magukat. Ennek keretében már működik a
városban szociális kerekasztal, amelyen az ifjúságvédelemmel foglalkozó
szakemberek vesznek részt. Részt vesz a rendőrség, részt vesz a jegyző, mint I. fokú
gyámhatóság, és az intézmények ifjúságvédelmi felelősei. Ennek az a feladata, hogy a
városban élő gyermek- és fiatalkorúakat védjék. Akik már elkövetőként szerepelnek,
meg szeretnék őket óvni a hasonló cselekmények elkövetésétől, másrészt védik
azokat a gyermekeket és családokat, ahol a gyermekek ki vannak téve különböző
agresszív cselekményeknek társaik által. Ez a munka elkezdődött. Nagy reményeket
fűznek ehhez. A térfigyelő kamerával kapcsolatban tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy mivel a rendőrségről szóló törvény 2008. január 1-vel módosult, és a
térfigyelő kamerák elhelyezésére egy sajátos eljárási rendet határozott meg, miszerint
a rendőrség szakmai terve alapján a helyi önkormányzat Képviselő-testülete dönt,
határozza meg a helyi térfigyelő kamerák elhelyezését, illetve annak szükségességére
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tesz javaslatot a rendőrség. Ez az előkészítő munkát a már kihelyezett térfigyelő
kamerákra is le kell folytatni. Várhatóan ezt a májusi ülésen tárgyalja a Képviselőtestület. Ahogy Rendőrkapitány Úr is jelezte, a nyár eleji működés technikailag és
jogilag is megalapozott lehet.
Buzás Gyula képviselő: Bencze János Országos főkapitány egy tájékoztatót tartott
egy hónapja, hogy a nyugállományba vonult rendőröket szeretné visszacsábítani a
rendőrség kötelékébe. Mi erről Rendőrkapitány Urak véleménye, illetve van-e ilyen
tapasztalat, hogy visszajönnének a régebbi tapasztalt rendőrök?
Dr. Lauer János Veszprém Megyei Rendőrkapitányság ezredese: Sorba nem állnak.
A hiányt pótolni kell. Jó pár olyan képzett kolléga volt, és eltávozott, akiket szerettek
volna, ha nem mennek el. A képzettebb kollégák megtalálták a helyüket a civil
életben. Aki nem találta meg a helyét, arra nincs szükségük.
Marton József alpolgármester: A beszélgetés során elhangzott, hogy a rendőri
állomány elég erősen és drasztikusan fiatalodik. Az egyik oldalról előny, a másik
oldalról viszont úgy érzékelik néha, hogy az élettapasztalatuk hiányában konfliktus
nélkül szeretnék a rendőri szolgálatot teljesíteni, és emiatt néha bizonyos atrocitások
mellett elmennek. Úgy érzékelik, hogy a magánéletükben és a rendőri szolgálati
életükben vannak olyan közös fedések, amelyek néha akadályozzák, finomítják a
rendőri intézkedések hatékonyságát. Kérdezi, hogy van-e ilyen tapasztalat, vagy ezt
csak a város lakossága érzékeli így?
Dr. Scher József rendőrezredes: Ezek teljes egészében nem igaz állítások, de a
gondolat őket is foglalkoztatja. A fiatal rendőrök kevés tapasztalattal rendelkeznek.
Idei évben az Országos Rendőrfőkapitány Úr nagyon szigorúan előírta az állomány
képzését, főleg ezekre a szempontokra. Sorba képeznek ki olyan embereket, akik a
rendőrségi igazoltatás taktikáját, az egyebeket tovább fogják adni. Ők minden
hónapban tartanak egy képzési napot azokkal a problémákkal kapcsolatban, amik
panaszlevelek és egyéb kapcsán felmerülnek. Ők is azt szeretnék, hogy ne menjen el
a járőr a jogsértés mellett. Kéri a lakosságot, hogy bármilyen probléma van, tegyék
szóvá, mert úgy tudnak elémenni a problémának. A negatív példákat mind
bemutatják a rendőröknek, és ezzel próbálják azt elérni, hogy ne menjenek el
jogsértés mellett, és jogsértéseket is úgy büntessék, hogy azok feleljenek meg minden
követelménynek.
Lévai József képviselő: Kérdezi, hogy Tapolca és környékén az országosan
problémát jelentő illegális színesfém-kereskedelem, és az ehhez kapcsolódó
bűnesetek mennyire jelentenek problémát, és mit érzékelnek ebből, mert lakossági
körökből panaszokat lehet hallani, hogy csatornákat szerelnek le kompletten este,
vagy köztéri szobrok tűnnek el. Tapolca esetében tavaly is előfordult. Tudja, hogy ez
részben törvényalkotási probléma is, de van e mögött rendőri felderítési kérdés is.
Dr. Lauer János Veszprém Megyei Rendőrkapitányság ezredese: Ez országos
probléma. Az országban először próbálkoztak egy összefogott akciósorozattal, illetve
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új módszerekkel. Nagyon jól kezelték az értékesítési vonalat. Akkoriban a
jogszabályok olyanok voltak, hogy a zálogház köteles volt a vételi jegyeket részüket
átadni, lehetett ellenőrizni ezeket az értékesítéseket. Ilyen lehetőség most nincs. A
megyében nagyon sok ilyen felvásárló hely van, melyek magánkézben vannak. A
felvásárlóknak az az érdeke, hogy nagyon jó üzletet kössenek, még hogyha tolvajjal
is, a lehető legolcsóbban. A tolvaj örül, hogy átveszik a lopott árut. A telepvezetőnek
vagy tulajdonosnak nem érdeke, hogy a rendőrség fele információt adjon, mert ebből
él. Nem tudják azt bizonyítani, hogy orvgazdaságot követnek el. Feltérképezték az
értékesítési helyeket. Különböző időszakokban azok környékén szolgálatot
teljesítenek, de nem nagy eredménnyel. Az eltulajdonított dolgokat más megyében és
külföldön értékesítik a tolvajok. A pápai rendőrkapitányság fogott el egy társaságot,
az osztrákoktól tulajdonítottak el több mint 30 millió forint értékű színes fémet, és
Pápán akarták értékesíteni. Tudomása szerint tavaly a parlament elé kertül egy
jogszabály-tervezet, de nem kerül elfogadásra. A hatóságoknak olyan
jogosítványokat kell adni, és meg kell szigorítani a színesfém vásárlását, ami nem ad
ilyen nagy piacot ennek a dolognak.
Ács János polgármester: A jogszabály-tervezetet tavasszal elfogadták. Nekik
állampolgároknak is sok dolguk van. A legfontosabb dolog az, hogy a munkáját
mindenki tisztességesen, becsületesen végezze el.
Bognár Ferenc képviselő: Kapitány Úr elmondta, hogy lassan megkezdődik az
idegenforgalmi szezon, és készülnek fel rá. Tapolca egyre több olyan kulturális
rendezvényt szervez, ami évről évre bővül. Köszöni a szakszerű és korrekt
együttműködést Kapitány Úrnak és munkatársainak, amit ezeknek a
rendezvényeknek a lebonyolításában biztosítanak részükre.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
100/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Tapolca
város
közrendjének,
közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztatót
elfogadja.
Ács János polgármester az ülés vezetését átadja Sólyom Károly alpolgármesternek, majd az
üléstermet elhagyja, így a Képviselő-testület 13 fővel folytatja tovább munkáját.
Ács János polgármester: A névhasználattal kapcsolatban elmondja, hogy a
javaslattevőkkel felveszi a kapcsolatot, és együtt fogják megtenni a javaslatot a
májusi ülésen.
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Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Ács János polgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Minden évben május 31-ig átfogó értékelést kell
előterjeszteni a Képviselő-testület elé a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységről. Úgy gondolja, egy olyan értékelést kapnak, amely hűen tükrözi a
város ez irányú munkáját. 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 egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Sólyom Károly alpolgármester: Az előkészítő iroda vezetőjét kérdezi, hogy a
napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási Irodavezető: Nincs kiegészíteni
valója.
Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Horváthné Németh Edit képviselő: Kiemeli, hogy a családok átmeneti otthona a
kisgyermekes családok részére nagyon fontos lenne, mert az ő elhelyezésükre sajnos
nincs lehetőség. Szomorúan vette tudomásul, hogy a helyettes szülői hálózat nem
épülhet ki azért, mert nincs rá jelentkező. A városban nem találnak olyan jelentkezőt,
aki ezt a feladatot el tudná látni, tudná a szülőkkel kapcsolatot tartani. A
pedagógusoknak egyre kisebb hatásköre van. A gyermekvédelemnek nagyon nagy
jelentősége lesz a jövőben is.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
101/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységről
készült
átfogó
értékelést
elfogadja.
Ács János polgármester az ülésterembe megérkezik, az ülés vezetését visszaveszi Sólyom
Károly alpolgármestertől. A Képviselő-testület 14 fővel folytatja munkáját.
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17)

Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elfogadása, Tapolcai
Városfejlesztési Társaság létrehozása, pályázat benyújtása a KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a Közép-Dunántúli Operatív
Program keretében a „Települési (al)központok kialakítása és értékmegőrző
rehabilitációja” KDOP-2007-3.1.1/A_B komponensek kódszámú kétfordulós
pályázati felhívásra „A Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja”
címmel
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Képviselő társai már találkoztak ezzel a témával egy
köteletlen beszélgetésen. Az anyag teljes részletességével elkészült. Ha ezt
elfogadják, ők lesznek a megyében a második város Pápán kívül, amelyik
rendelkezik hosszú távú tervvel, amibe nemcsak az ő elképzeléseik, hanem a város
civil szervezetek véleménye, akarata, és a polgárok javaslatai is benne szerepelnek.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
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: Köszönti a munkában részt vevőknek. Képviselő társait
kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Hartmann Ferenc Közép-Pannon Fejlesztési Zrt. képviselője: Szeretné
megköszönni a lehetőséget, hogy közreműködhettek a szakértőkkel együtt.
Tapolcához hasonló nagyságú települések városfejlesztési stratégiáját készítették el.
Nagy előnye, hogy nemcsak Tapolcában gondolkodik, hanem a kistérségben is. Bízik
abban, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégia jó alapot teremt a benyújtandó
pályázatok sikeres elnyeréséhez.
Ács János polgármester: Köszöni a Képviselő-testület nevében a munkát. Úgy
gondolja, hogy megtették azokat a lépéseket, melyek szükségesek ahhoz, hogy
pályázatokat is be tudjanak adni. Ez a program alakítható, kiegészíthető.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatokat.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
102/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Tapolca Város fejlődése elősegítése
érdekében Tapolca Város Integrált Városfejlesztés
Stratégiáját (IVS) elfogadja.
Az IVS készítésében, összeállításában
vevőknek köszönetét fejezi ki.

részt

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
103/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Tapolca fejlődése, „A Tapolcai belváros
értékmegőrző rehabilitációja” című regionális
pályázat sikere érdekében egyetért azzal, hogy a
projekt megvalósítása érdekében kerüljön
megalapításra a „Tapolcai Városfejlesztési
Korlátolt felelősségű társaság”.
A társaság első ügyvezető igazgatója 5 év
határozott időtartamra: Parapatics Tamás, 8300
Tapolca, Kossuth u. 60/B.2/4. sz. alatti lakos.
A társaság alaptőkéjét 500.000,-Ft pénzbeli
betétben határozza meg, amelyhez szükséges
forrást Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 1/2008. (II.18.) Kt. rendeletének 23. cím
„Tartalékok” előirányzata terhére biztosít.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
társasági
szerződés
elkészíttetésére
és
bejegyzéshez
szükséges
intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. április 30., illetve folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

104/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete fontosnak és szükségesnek tartja a
tapolcai
belváros
további
fejlesztését,
összhangban Tapolca Integrált Városfejlesztési
Stratégiájában rögzített célkitűzésekkel.
Felkéri Tapolca Város polgármesterét, hogy a
fejlesztés megvalósítása érdekében nyújtson be
pályázatot
a
Közép-dunántúli
Regionális
Fejlesztési Tanács által a Közép-dunántúli
operatív Program keretében a „Települési
(al)központok kialakítása és értékmegőrző
rehabilitációja”
a
KDOP-2007-3.1.1/A_B
komponensek kódszámú kétfordulós pályázati
felhívásra „A Tapolcai belváros értékmegőrző
rehabilitációja” címmel.
A legfeljebb 750.000.000 Ft, azaz Hétszázötven
millió forint összegű, fejlesztéshez szükséges,
legfeljebb 150.000.000 Ft, azaz Egyszázötven
millió forint összegű saját erő biztosítására
előzetes kötelezettséget vállal a 2009-2011 évek
önkormányzati költségvetései,
a
zártkörű
önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvény
forrásai terhére.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete eredményes és sikeres pályázat esetén
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. május 19., illetve folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
105/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete fontosnak és szükségesnek tartja a
tapolcai
belváros
további
fejlesztését,
összhangban Tapolca Integrált Városfejlesztési
Stratégiájában rögzített célkitűzésekkel.
Felkéri Tapolca Város polgármesterét, hogy a
fejlesztés megvalósítása érdekében nyújtson be
pályázatot
a
Közép-dunántúli
Regionális
Fejlesztési Tanács által a Közép-dunántúli
operatív Program keretében a „Települési
(al)központok kialakítása és értékmegőrző
rehabilitációja”
a
KDOP-2007-3.1.1/A_B
komponensek kódszámú kétfordulós pályázati
felhívásra „A Tapolcai belváros értékmegőrző
rehabilitációja” címmel.
A legfeljebb 750.000.000 Ft, azaz Hétszázötven
millió forint összegű, fejlesztéshez szükséges,
legfeljebb 150.000.000 Ft, azaz Egyszázötven
millió forint összegű saját erő biztosítására
előzetes kötelezettséget vállal a 2009-2011 évek
önkormányzati költségvetései,
a
zártkörű
önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvény
forrásai terhére.
Felkéri továbbá Tapolca Város Polgármesterét,
hogy
a
saját
erő
Tapolca
Város
Önkormányzatának költségvetése terhére vállalt
összege kiegészítése nyújtson be pályázatot a
Veszprém Megyei Önkormányzat Pályázati
Önerő Kiegészítő kerete terhére a hatályos
megyei
önkormányzati
szabályozásnak
megfelelően.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete eredményes és sikeres pályázat esetén
felhatalmazza Tapolca Város polgármesterét a
további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. május 19., illetve folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
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18)

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására vonatkozó pályázat
kiírása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A határozati javaslatok a volt orvosi rendelő
megpályáztatást, valamint a Fő tér 7-9. újbóli pályáztatását, és a Kisfaludy utcai
terület pályázati kiírását jelentik. A pályázati kiírás lefolytatására a Polgármester
lenne megbízva. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal 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?
Lévai József képviselő: Kérdezi a módosított III. határozati javaslattal kapcsolatban,
hogy a mellettük lévő ingatlan az a Cselle-ház Kft-vel értékesítendő? Mi van akkor,
ha csak a területre érkezik vételi ajánlat? Diszel városrészben a birtokukban lévő
lakóterületek értékesítésén gondolkodik-e a Képviselő-testület?
Dr. Imre László jegyző: Ami a Cselle-ház Kft. törzsvagyonára vonatkozik, a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén elhangzott észrevételek alapján
került átdolgozásra, ugyanis ez a megoldás a lehetséges vevők számára is előnyösebb
a fizetendő terhek, járulékok, illetékek vonatkozásában. Az vehet a pályázaton
eredményesen részt, aki a kiírt pályázatnak megfelelő pályázatot nyújt be. Nem az
ingatlant értékesíti az önkormányzat, hanem a céget értékesíti az önkormányzat,
aminek nagyon fontos része a törzsvagyon. Úgy határozták meg a pályázati
kiírásban, hogy a hatályos rendezési tervnek megfelelő fejlesztést is várnak, tehát
nem egyszerűen céget adnak el és ingatlant.
Ács János polgármester: A szerződés még nem került megkötésre a Za-Sa Kft.vel.
Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: A szerződés még nem
került megkötésre, ezáltal az önkormányzat semmilyen kötelezettsége nem merül fel.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
106/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete nyilvános pályázat útján hasznosítja a
Tapolca , Fő tér 4. alatti 1/A/5 hrsz-ú, 1233 m2
térmértékű, valamint Tapolca, Batsányi u. 2. sz.
alatti 3. hrsz-ú, 487m2 térmértékű, orvosi rendelő
megnevezésű ingatlanjait.
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. május 31.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

107/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete nyilvános pályázat útján hasznosítja a
Tapolca, Fő tér 7-9. szám alatti, mindösszesen 729
m2
térmértékű,
társasházi
belterületi
ingatlanokat.
Felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a
melléklet szerinti pályázati felhívást tegye közzé,
és az eljárás lefolytatását követően terjessze a
Képviselő-testület elé döntéshozatalra.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
108/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete nyilvános pályázat útján hasznosítja a
kizárólagos tulajdonában levő „Cselle-Ház”
Kereskedelmi
és
Vendéglátó
Korlátolt
Felelősségű Társaságot, a társaságban lévő 3
egybefüggő 2842; 2845; és 2846 hrsz-ú,
mindösszesen 2275 m2 térmértékű ingatlan
vagyonnal együtt.
Felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a
melléklet szerinti pályázati felhívást tegye közzé,
és az eljárás lefolytatását követően terjessze a
Képviselő-testület elé döntéshozatalra.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: polgármester
19)

Tájékoztató a közoktatási – és közművelődési intézmények 2007. évi
eredményes pályázatairól
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Az előkészítő iroda vezetőjét kérdezi, hogy a napirendi
ponttal kapcsolatban van-e kérdése, kiegészíteni valója?
Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: Nincsen kiegészíteni
valója.
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?
Császár László képviselő: A Batsányi János Gimnázium táblázatában szerepel egy
pályázat, amiből az tűnik ki, hogy a megítélt támogatás 3.713.000.- forint, a
megjegyzés rovatban pedig az van feltüntetve, hogy nem nyert.
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Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: Az általuk
összeállított táblázatokat az intézmények töltötték ki, és elektronikus formában
nyújtották be. A Batsányi János Gimnázium az utolsó pillanatban tudta elkészíteni
ezt a táblázatot, és ez a megjegyzés elkerülte a figyelmüket. Meg fogják kérdezni az
intézményvezetőt, hogy megítélt támogatásról van szó, vagy sem.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
109/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a közoktatási – és közművelődési
intézmények 2007. évi eredményes pályázatairól
szóló tájékoztatót elfogadja
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

VEGYES ÜGYEK
1.

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás társulási szerződésének módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Elmondja, hogy az a mondat az előterjesztésben
megragadta a tekintetét, hogy „Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz
eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új
székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra,
hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást
(inkasszót) nyújtson be.”
Sólyom Károly alpolgármester: A Társulási Tanács ülésén is élénk vitákat váltott ki,
hogy egy olyan dolgokhoz adják a nevüket, melyek nem biztos, hogy egyetértésben
vannak. Ajka városa nem is szavazta meg ezt a döntést. Veszprém városa a gesztor.
Ha bármilyen probléma állna fel, akkor Veszprém városának lehet az inkasszót
benyújtani. Ha a gesztornál valamilyen probléma merül fel, akkor új
székhelyönkormányzat kijelöléséről kell dönteni.
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Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

és

Településfejlesztési

Bizottság

Ács János polgármester: Továbbra sem látja, hogy ezek a dolgok sínen mennének, és
úgy mennének, ahogyan kell. Az idei évben is kötelezettséget kellett vállalniuk.
Fizettek eddig is már, és semmi nem történt. Amit eddig kifizettek, az az ablakon
kidobott pénz volt. Egy olyan tájékoztatást fognak kérni a Tárulástól, hogy a
továbbiakban hogyan tudja az önkormányzat felvállalni a szerepét. A
szemétszállítási díjról és egyéb fizetésekről nem az van, ami döntés van. Arról volt
szó, hogy mindenki közösen, egyformán vállalja azt a díjfizetést. Képviselő társait
kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Sólyom Károly alpolgármester: Nem Veszprémet kellene meghívni, mint gesztort,
hanem a Társulási Tanács ügyvezetését, akik napra készen tudják őket tájékoztatni.
A munka nem áll. Az egységes környezetvédelmi engedélyt egy civil szervezet
támadta meg I. fokon. Az ő érvei nem állnak meg II. fokon sem. 2009. június 30-a az,
amikor nagyon sok hulladéklerakónak lejár az engedélye. Erre az időpontra ez nem
fog megvalósulni az a fajta egységes elképzelés, hogy Tapolcán és
Királyszentistvánon is egységes legyen a szemétszállítási díj. Egyes vélemények
szerint amikor ez a társulási szerződés megköttetett, akkor arról volt szó, hogy
egységes elvek alapján legyen minden. Kérték a társulás vezetőjét, hogy erre kérjenek
fel szakértőket, mert ha megkezdődik a működés, akkor ez a települések között
komoly vitákat fog indukálni.
Ács János polgármester: Úgy gondolja, felelősséggel járnak el. Újabb két település,
Berhida és Pétfürdő jelentette be, hogy 10 évig ingyen kívánja hordani a szemetet, öt
évig pedig féláron.
Császár László képviselő: A kisebb települések eddig nagyon keveset tettek bele a
rendszerbe. Ez pont arra szolgálna, hogy valamilyen formában be lehessen tőlük
szedni. Veszprém megye 15 millió forinttal támogatta a hátrányos településeket ebbe
a konzorciumba.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
110/2008. (IV.04.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési
Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának
módosítási javaslatát tartalmazó előterjesztést
megtárgyalta, egyetért a jogszabályi változások
miatt szükséges változtatásokkal.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési
Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának
módosítását tartalmazó, a Társulás Tanácsának
18/2008 (III. 12.) ÉBRSZHK-TT számú és a
19/2008 (III. 12.) ÉBRSZHK-TT határozatait
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Ács János polgármester: Bejelenti, hogy április 1-vel a Diák-és Közétkeztető Kft-nél
ügyvezető váltás volt. Az eddig ügyvezető igazgatónak köszöni a munkáját, aki
másfajta elfoglaltságot talált magának. A benyújtott pályázatok alapján jogánál fogva
Mezőssy Tamást bízta meg az ügyvezetői feladatok ellátására az elkövetkezendő öt
évre. Alpolgármester Úr a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjével kint voltak a
strandon. Megnézték a műszaki állapotokat.
Sólyom Károly alpolgármester: A tegnapi nap folyamán a Városgazdálkodási Kft.
igazgatójával és Hársfalvi Józseffel körbejárták ezeket a létesítményeket. A Tapolcai
Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kapott egy megbízást Polgármester Úrtól
még a tél vége felé, hogy mivel a korábbi bérlő visszaadta a Kft-nek a strand
üzemeltetését, vizsgálja meg annak módját, hogy a Városi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. keretein belül van-e erre mód, keret és lehetőség. Ennek keretében
került sor a tegnapi bejárásra. A strandon elszomorító képet látott. Egy teljesen
leamortizálódott strandról van szó. Ennek a strandnak lejárt az ideje. Az utóbbi
években fejlesztésre nem futotta, sem a tulajdonos részéről, sem pedig a város
részéről. A korábbi bérlő fejlesztésre nem fordított, így a strand műszakilag nagyon
leromlott állapotban található. Ez vonatkozik mind a medencékre és a gépészeti
berendezésekre. A strandot 5-10 millió forintos összegből lehetne olyan helyzetbe
hozni, hogy vízforgató nélkül működjön, ha az lehetséges lenne. Felelősség kellene
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továbbá az üzemeltető részéről. Sajnos ezt a strandot idei esztendőben kinyitni nem
szabad.
Ács János polgármester: A Veszprém Megyei Közgyűlés megtartotta soros ülését,
amelyiken határozatot hozott, hogy az intézmények közül a tapolcai megegyezést
tartotta megfontolandónak a működtetési költségek miatt. Az a határozat született,
hogy Tapolca Város Önkormányzata által átengedett, a Veszprém Megyei
Önkormányzat által pedig visszaengedésre szánt Széchenyi István Szakképző Iskola
kerülne újra fenntartásba annak érdekében, hogy a három település öt intézménye is
társulási formában tudjon működni, megőrizhesse a részbeni önállóságát, illetve ne
legyen olyan lehetőség, hogy ezt bármelyik városból egy-egy szakmacsoport
eltüntetésére sor kerülhessen. Köszönetét fejezi ki a megyei közgyűlés elnökének, aki
ezt az egyeztetést nagyon hosszú időn keresztül és sokszor megtette. Ajka város is
jelzett egy ilyen visszavételt. Ajka város polgármestere bírósági úton akar
jogorvoslatot szerezni. Tapolca a közgyűlési határozatot, illetve a másik két település
kölcsönösen megegyezett határozatát várja, amelyben azokat a feltételeket szabták
meg, hogy abban az esetben tudja Tapolca Város Önkormányzata visszavenni
intézményét, ha a közös megegyezés alapján a normatíván felüli működési
költségeket a megegyezett közös erővel fel tudják vállalni. A megye június 1-vel
kívánja az intézményt visszaadni. Amennyiben a határozatok nem érkeznek meg, és
a garanciák is elmaradnak, akkor nem áll módjukban visszavenni ezt az intézményt.
Marton József alpolgármester: Igazgató Asszony elfoglaltsága miatt nem tudott
részt venni a mai ülésen. Nevében elmondja, hogy az intézmény köszönetét fejezi ki
azért a döntésért, amit hozott. Meglepetten hallotta azt az információt, hogy Ajka
város polgármestere a megbeszélések ellenére egy más útra kívánja terelni az ügyet.
Ha ez a folyamat elindul, akkor elképzelhető, hogy sem TISZK, sem társulás, sem
integráció nem lesz. Ennek következménye, hogy nem fogják engedélyezni az adott
szakmák indítását. A SZISZI pedagógusai között negatív vízhangot váltott az a
fejlemény, ami a Megyei Közgyűlésben történt. Információjuk szerint Tapolca város
egyik képviselője - akit úgy gondol, hogy elsősorban a város érdekeit lenne célszerű
képviselni, a Megyei Közgyűlésben ezt az előterjesztés, Tapolca városnak kívánja a
megye visszaadni az intézményét – kivonulással jelezte az előterjesztésről a
véleményét. Kérdezi, hogy ez valós-e? Szeretne választ kapni, hogy mi az az érv, ami
mellett képviselő társuk így döntött? Nem tudhatták előre, hogy ez a szavazati
arányban mit fog jelenteni.
Lévai József képviselő: Ha valaki politikával foglalkozik, akkor az egy természetes
dolog, hogy a döntéseit fel kell tudnia vállalni. Úgy gondolja, Alpolgármester Úr
tökéletesen tisztában van azzal, amit kérdezett. Nem hallotta, hanem tudja, hogy
kivonultak az MSZP színeiben. Ezt a Veszprém Megyei Napló is megírta. E tárgyban
nincs szégyellni valója, hiszen azon a bizonyos megyei közgyűlési ülésen, amikor
első körben a TISZK-ekről tárgyaltak, akkor azon kevés tapolcai képviselő közé
tartozott, akik ott ültek, akik kitartottak amellett, hogy a Tapolcát is érintő TISZK-kel
kapcsolatos döntést vegyék le napirendről pont azért, mert az egyetlen TISZK
alapítási módszer a holland modell. Tapolca város szempontjából ez elfogadhatatlan
és hátrányos. Telefonon szünetben felhívta Ács János Polgármester Urat, és
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konzultált vele ezzel kapcsolatban, érdeklődött az álláspontja felől. Innentől kezdve e
tekintetben neki nincsen szégyellni valója. Azon kevesek közé tartozott egyetlen
tapolcaiként ott, aki kiállt e kérdés mellett. Azért vonultak ki, mert egyenlő elbánást
szerettek volna kérni Ajka város számára is ebben a kérdésben.
Ács János polgármester: Mivel ez nem napirend, erről több vitát nem nyitnak.
Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási Irodavezető: A szociális törvény a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a szociális alapfeladatok közé sorolja. Ebből
adódóan Tapolca városnak is kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik. Ezt a
feladatot legkésőbb december 31-ig meg kell oldaniuk, mert a törvény erre kötelezi
őket. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnak az a lényege, hogy van egy
diszpécser központ, ami összeköttetésben áll azokkal a szociálisan rászorulókkal,
akik a munkaidőn kívüli is segítséget kérhetnek a diszpécser központon keresztül a
szociális munkástól. Nagyon sokan jelentek meg, mert a korábbi években jelentős
normatíva támogatás volt. 2009. január 1-től a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra
csak az kaphatja a normatívát, és az kap működési engedélyt, aki az alap házi
segítségnyújtást is végzi, amit náluk nagyon jól ellát a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet. Sok mindenki kínálja magát, hogy ellátná ezt a feladatot.
Tájékozódtak az Alapellátási Intézet Igazgatójával a megyében, hogy a településeken
hogyan oldják meg. Van olyan megoldása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnak,
hogy az egész feladatot kiadják a diszpécser szolgálatot biztosító cégeknek. Van
olyan is, aki ezt a szolgáltatást megveszi a cégektől. A szociális gondoskodást a saját
erőforrásaiból biztosítja, ugyanakkor a diszpécser központot úgy veszi meg. Ebben
az esetben az önkormányzat az, aki a normatívát lehívhatja, és a normatíva egy
részét adja át a diszpécser szolgáltatást biztosító cégnek. Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy ezt a feladatot el kell látni. Az a tapasztalat, melynek birtokába
jutottak, az a megoldás a jobb, amikor ők biztosítják a gondozói tevékenységet, és a
szolgáltatási rész az, amit az önkormányzat szerződéssel valamelyik cégtől megvesz.
Ezen az oldalon indulnának el. Meg kell hirdetni, hogy ki az a cég, aki a
legkedvezőbb feltételeket tudja számukra biztosítani, mert ezt az idei évben el kell
indítaniuk.
Ács János polgármester: A város saját maga meg fogja ezt oldani. A következő ülésre
várhatóan május utolsó hetében kerülne sor, mert addigra elbírálhatók lesznek az
intézményvezetői pályázatok. Főépítész Úrral és Hársfalvi József Úrral egyeztettek.
Várhatóan fontos napirendi pont kerül majd megtárgyalásra külterületi szabályozási
terv vonatkozása kapcsán. Umag település polgármesterétől személyes meghívást
kapott előzetes tárgyalásokra. Kérdezi, hogy képviselheti-e úgy a várost, hogy
amennyiben hasonló feltételekkel előnyös számukra ez a kapcsolat, olyan irányú
tárgyalásokat folytathat-e, hogy testvérvárosi kapcsolat felvételére kerülhet sor az
esetleges Képviselő-testületi döntés után?
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KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK:
Lévai József képviselő: Az idén lesz öt éve, hogy átadták a rendezvénycsarnokot.
Érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy ez alkalomból névadást is beiktassanak az
intézményt illetőleg. A déli tehermentesítő út mentén több magántulajdonban lévő
telek működik még mindig. Eljutott hozzá egy olyan információ, hogy ott egy
meglévő vízelvezető árkot át kíván valaki helyezni néhány méterrel arrébb. Az indok
úgy hangzott – már ami hozzá eljutott -, hogy a térképen nem oda van feltüntetve az
árok, mint ahogy az már 20 éve létezik. Úgy gondolja, ha egy térképen egy
tereptárgy rosszul van feltüntetve, az nem a tereptárgy hibája, hanem a térképé. A
térképet kellene módosítani. Ilyen időtávlatban egyéb jogok is keletkeződnek, még
akkor is, ha az üggyel kapcsolatban vannak joghézagok.
Koppányi Ferenc képviselő: Szakmailag ismeri a dolgot. Tegnap volt egy
megbeszélés, hogy közös megegyezésre kell jutni, mert ebben az esetben tényleg nem
lehet másnak kimondani, csak bíróságnak. A leggyorsabb megoldás egy közös
megegyezés, mely a tegnapi napon meg is történt.
Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: Mivel ez közfeladat, és
ennek a vízelvezető ároknak a keleti városrész csapadékvíz-elvezetése szempontjából
nagyon fontos jelentősége van, a kistelek tulajdonosok megértették azt, hogy az
önkormányzati és közérdeket kell figyelembe venni, és eszerint fognak tovább
ténykedni.
Dr. Imre László jegyző: Örömmel hallja, hogy a tulajdonosok meg tudtak állapodni.
Abban az esetben, ha nem tudnának megállapodni, a Földhivatalnál vezetett térkép
közhiteles nyilvántartást mutat. Egy olyan közszolgáltatásról van szó a felszíni vizek
elvezetésével és összegyűjtésével kapcsolatban, amit a tulajdonos tűrni köteles, hogy
ez a felszíni víz elvezetésre kerüljön. Amennyiben nem tűri, akkor az
önkormányzatnak joga van bírósághoz fordulni szolgalmi jog bejegyzését kérni. A
bíróság meg fogja ítélni, ugyanis ha a terveknek megfelelően ott kell elvinni a felszíni
vízelvezető árkot, abban az esetben ott kell elvinni. Ez egy közösségi érdek. Reméli,
hogy az eddig ott élő és használó tulajdonosok ezt megértik. Ha a Barackos
városrészben elindulnak az építkezések, ott is a felszíni vizek gyűjtésre kerülnek,
tehát a déli irányban az összes lehetőséget fel kell kutatni, és rendbe kell tenni.
Presits Ferenc képviselő: Felhívja a figyelmet az idegenforgalom beindulása előtt a
parkolók állapotára, különösen a régi postaudvar és a Nagyköz utca földes
parkolójára. Eső esetén áll a tócsa, mely nem jó fényt vet a városra. A kiépítés,
karbantartás, fenntartás egy komplex művelet, amit el kellene végezni ilyen nagy
szezonok előtt.
Ács János polgármester: Ezt a Városgazdálkodási Kft. igazgatójának is el fogja
mondani.
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Koppányi Ferenc képviselő: A strand bezárásra kerül? Próbáljanak meg kiírni
pályázatot a strand üzemeltetésére.
Ács János polgármester: Képviselő Úrral megbeszélik a választ. Köszönetet mond a
nyilvánosság előtt a március 15-i ünnepség szervezőinek, részt vevőinek. Köszöni
azok segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az elmúlt hétvégén a Magyar
Olimpiai Akadémia pekingi felkészülés jegyében nagyon szép élményekkel
távozhatott a városból. Mivel tucatnyi olimpikon vett részt a rendezvényen, így az ő
neves és hiteles személyük felér egy-egy prospektussal. Bízik abban, hogy még egy
ilyen rangos rendezvény lesz itt a Városszépítőkkel együtt. Felhívja a figyelmet a
Szent György-hegyi napok rendezvénysorozatra, mely április 22-27. között kerül
megtartásra különböző településeken és különböző helyszíneken.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Ács János polgármester megköszöni a
részvételt, a nyilvános ülést 10.35 órakor bezárja.
K. m. f.
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