TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/79-21/2008.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 13-án
(kedd) 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Udvari Tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

Jelen vannak:

Ács János
polgármester
Bakos György
Barbalics Antal
Bognár Ferenc
Buzás Gyula
Császár László
Dr. Csonka László
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Presits Ferenc
Szatmári Jánosné
Vörös Béla
Závori László
képviselők
Dr. Imre László – jegyző, Parapatics Tamás – önkormányzati
főtanácsadó, Tóth Mária Oktatási referens, Farkas Dóra –
tanácsos, Vasáros Nikoletta – jegyzőkönyvvezető
Keszler József – Bárdos Lajos Általános Iskola igazgatója, Bartha
Józsefné – Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
elnöke, Kárpáti Imre – Tapolca Lakóközösségek Egyesület
elnöke, Virág Károly – Kazinczy Ferenc Általános Iskola
igazgatója, Lájerné Tóth Éva – Széchenyi István Szakképző
Iskola igazgatója, Udvariné Horváth Anna – Kazinczy Ferenc
Általános Iskola igazgató-helyettese, Hepp Tamásné –
pedagógus szakszervezeti vezető, Dr. Scher József – Tapolcai
Városi Rendőrkapitányság vezetője, Dr. Flórián Csaba – Tapolcai
Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.
igazgatója, Tapolcai Városi Televízió munkatársai
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Ács János polgármester: Köszönti képviselő társait. Megállapítja, hogy 16 képviselő
van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban
szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra. Javaslatát szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
115/2008. (V.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete mai ülésén a következő napirendeket
tárgyalja:

N A P I R E N D:
1)

A Széchenyi István Szakképző Iskola
fenntartásának visszavétele a Veszprém
Megyei
Önkormányzattól,
illetve
a
Veszprém
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlésével a Balaton-felvidéki – Somló
Szakképzés
–
szervezési
Társulás
létrehozása
Előterjesztő: Ács János polgármester

2)

A 2008/2009. tanévben indítható osztályok,
tanulócsoportok számának módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

3)

A Tapolcai Dr. Deák Jenő KórházRendelőintézet
és
Gyógybarlang,
Egészségügyi,
Szolgáltató
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
vonatkozásában
teljesítmény volumen átcsoportosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

4)

A hazai finanszírozású 2008. évi út- és
területfejlesztési pályázatokhoz saját erő
biztosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

5)

Tapolca
Város
névhasználatának
engedélyezése
Előterjesztő: Ács János polgármester

6)

Térfigyelő kamerák további működéséhez
szükséges önkormányzati döntés
Előterjesztő: Ács János polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)

A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a
Veszprém
Megyei
Önkormányzattól,
illetve
Veszprém
Megyei
Önkormányzat Közgyűlésével a Balaton-felvidék – Somló Szakképzés –
szervezési Társulás létrehozása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Elmondja, hogy öt iskola társulási formában működhet
tovább, megtartva szakmai önállóságukat, amit jelen pillanatban a megalakítandó
TISZK-ek diktálnak, hiszen nem tudják azt, hogy később az oktatáspolitika milyen
változásokon megy keresztül. Az előterjesztés előéletét már ismerik. Megyei elnök
Úr írásban tett egy garanciális nyilatkozatot, hogy a működési normatíván felüli
támogatások megszervezésébe a másik három településsel együtt a működtetéshez
hozzá kíván járulni. A megye vállalt garanciát a másik két városért is, hiszen a
megyei fenntartású intézményeiről van szó. A társulás hat főből fog állni. Ebből
három főt Tapolcáról delegálnak. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Lájerné Tóth Évát kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban van-e hozzászólása?
Lájerné Tóth Éva Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatója: Köszöni a
lehetőséget, hogy társulásban kívánják működtetni az iskolát. Ezzel az OM azonosító
számot meg tudják őrizni, mely garanciát jelent az iskola fennmaradására. Remélik,
zökkenőmentes lesz az átállás. A szakképzés a jövőben is nagyon nagy fejlesztési
feladatok előtt áll, melynek meg kívánnak felelni.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Bognár Ferenc képviselő: Két iskolát érint az önállóság Tapolcáról, tehát a Szász
Márton ÁMK-t is meg kell említeni.
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:
116/2008. (V.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2011. augusztus 30-áig átadott
Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartását
közös megegyezéssel visszaveszi a Veszprém
Megyei Önkormányzattól 2008. július 1-jei
hatállyal.
Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Széchenyi István Szakképző
Iskolában lévő közoktatási feladatok Veszprém
Megyei
Önkormányzat
által
történő
átvállalásáról kötött Megállapodást közös
megegyezéssel megszünteti.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az
erről szóló dokumentum aláírására.
Határidő: 2008. május 23.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
117/2008. (V.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Széchenyi István Szakképző Iskola
működtetéséhez 2008. július 1-jétől Tapolca Város
Önkormányzata költségvetésében az általános
tartalék terhére két és fél millió forintot biztosít a
normatív állami támogatáson és az intézmény
saját bevételén felül. Egyben kötelezettséget
vállal arra, hogy a 2009. költségvetési évben a
normatív állami támogatáson és az intézmény
saját bevételén felül öt millió forintot fog
biztosítani a Széchenyi István Szakképző Iskola
működtetésére, figyelemmel a Veszprém Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése
Elnökének
nyilatkozatára.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény
költségvetését ennek figyelembe vételével
terjessze a Képviselő-testület elé.
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Határidő: 2008. július 1.
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

118/2008. (V.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2008. július 1-jei hatállyal társulási
megállapodást köt a Veszprém Megyei
Önkormányzatával a Balaton –felvidék- Somló
Szakképzési-szervezési Társulás létrehozására.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
társulási megállapodás aláírására.
Határidő: 2008. május 23.
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

119/2008. (V.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
Balaton–felvidék
Somló
Szakképzési - szervezési Társulás alapító
okiratát a melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca Város Jegyzőjét, hogy az alapító
okiratot legkésőbb az elfogadástól számított 10
napon belül Veszprém Megyei Önkormányzat
részére küldje meg.
Határidő: 2008. május 23.
Felelős: jegyző
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
120/2008. (V.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
Veszprém
Megyei
Önkormányzatával
kötött
Társulási
Megállapodást a melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca Város Jegyzőjét, hogy a Társulási
Megállapodást
legkésőbb
az
elfogadástól
számított 10 napon belül Veszprém Megyei
Önkormányzat részére küldje meg.
Határidő: 2008. május 23.
Felelős: jegyző
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
121/2008. (V.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Széchenyi István Szakképző Iskola
alapító okiratát a melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca Város Jegyzőjét, hogy az alapító
okiratot legkésőbb az elfogadástól számított 10
napon belül MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása és
az intézmény részére küldje meg.
Határidő: 2008. május 23.
Felelős: jegyző
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
122/2008. (V.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Balaton-felvidék – Somló Szakképzésszervezési Társulás Társulási Tanácsába Tapolca
Város Önkormányzata képviseletére
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Marton József,
Horváthné Szalay Gyöngyi,
Buzás Gyula
képviselőket bízza meg.
A Társulási Tanács tevékenységéről és az ott
végzett munkájukról a Képviselő–testületnek
évente be kell számolni.
Határidő: 2008. május 23.
Felelős: polgármester
2)

A 2008/2009. tanévben indítható osztályok, tanulócsoportok számának
módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Megtörténtek a beiratkozások az általános iskolákba. Már
látják a tanuló létszámokat. A Képviselő-testület hozott egy olyan határozatot, hogy
elsősorban azokkal az önkormányzatokkal, akik hozzájárulnak a működéshez a
normatíván felül, kössenek megállapodást. Úgy tűnik, hogy a visszajelzések eddig
kedvezőek. A legtöbb település ezt meg kívánja tenni. Javasolja képviselő társainak,
hogy Tapolcán az így tervezett öt osztály helyett hat osztály induljon el. Ennek
költségvonzatait is kigyűjtötték. Kéri, hogy a felsoroltak szerint támogassák az
intézményekbe a tanítási csoportok létrehozását.
Dr. Imre László jegyző: A korábbi határozathoz képest annyi a változás, hogy öt
osztály helyett hat osztály fog indulni.
Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Dr. Imre László jegyzőt kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban van-e további kiegészítése?
Dr. Imre László jegyző: Nincs kiegészíteni valója.
Ács János polgármester: Az intézmények vezetőit kérdezi, hogy kívánnak-e
kiegészítést tenni a napirendi ponttal kapcsolatban?
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Keszler József Bárdos Lajos Általános Iskola igazgatója: Nincsen kiegészíteni
valójuk.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
123/2008. (V.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata a 2008/2009. tanévben a
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)
1 normál 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
6
napközis csoport,
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 engedélyezi.
Az induló első évfolyam minimális átlag osztály létszámát 24
főben határozza meg.
Egyúttal Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
2008/2009. tanévben az első osztályok, a napközis csoportok, a
tanulószobai csoportok indításának engedélyéről szóló 36/2008.
(II. 15.) Kt. határozatát visszavonja.
Felkéri a polgármester, hogy az intézmények költségvetését
ennek figyelembe vételével terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő:
Felelős:

2008. május 30.
polgármester
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Marton József alpolgármester az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 15 fővel folyatatja
tovább munkáját.
3)

A Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang,
Egészségügyi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vonatkozásában
teljesítmény volumen átcsoportosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Az elmúlt testületi ülésen hoztak egy olyan határozatot,
amelyben megnevezték, hogy Debrecen Város Önkormányzatának kívánják
átengedni ezeket a pontokat, azonban az előzetes megbeszélés ellenére valami miatt
Debrecen a megállapodott százalékokat nem kívánta tartani. Új kórházi intézmény
jelentkezett, méghozzá a Vasút Egészségügyi Kht., amely ugyanezt a pontszámot
várhatóan 26%-os eladási áron kívánja megvásárolni. Kérte a működtető
képviselőjét, hogy gondolják meg a teljesítményvolumen átcsoportosítását, hogy
minden héten ne kelljen rendkívüli üléseket tartani. Felkéri a bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Dr. Flórián Csabát kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban van-e kérdése, észrevétele, kiegészíteni valója?
Dr. Flórián Csaba a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és
Gyógybarlang Kft. igazgatója: 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.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
124/2008. (V.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2006. november 14. napján kelt feladatellátási szerződés változatlanul hagyása mellett
hozzájárul ahhoz, hogy a Tapolcai Dr. Deák Jenő
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Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.,
mint
egészségügyi
szolgáltató
és
a
Vasútegészségügyi Kht. (1068 Budapest, RipplRónai u. 37.), mint egészségügyi szolgáltató
között a teljesítmény volumen tárgyévi
időarányos összege - 35.000.000.- német
pontszám - átcsoportosításra kerüljön 2008.
május 01. napjától 2008. december 31. napjáig.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a teljesítmény-volumen átcsoportosítás
ellenértékének minimum összegét nem állapítja
meg.
Felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét arra, hogy a közszolgáltatásért
felelős Vasútegészségügyi Kht. (1068 Budapest,
Rippl-Rónai u. 37.) tárgyalást folytasson le, és a
tárgyaláson elérhető legkedvezőbb ellenértékért a
teljesítmény-volumen átcsoportosításról szóló
szerződést írja alá. A teljesítmény-volumen
átcsoportosításáról szóló szerződés alapján
befolyó ellenértéket a Dr. Deák Jenő KórházRendelőintézet és Gyógybarlang Kft. számára
kell átutalni.
A teljesítmény-volumen átcsoportosítása a Dr.
Deák
Jenő
Kórház-Rendelőintézet
és
Gyógybarlang Kft. egészségügyi szakellátási
kötelezettségét nem érintheti.
Egyúttal a 113/2008. (IV.26.) Kt. határozatát
visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4)

A hazai finanszírozású 2008. évi út- és területfejlesztési pályázatokhoz saját
erő biztosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Elmondja, hogy részben emiatt kellett sort keríteni a
rendkívüli Képviselő-testületi ülésre, mert a pályázatok beadási határideje május 15e. A TEKI és CÉDE pályázatokon kívánnak indulni. A CÉDE pályázaton szeretnék
megpályázni a mammográfiai felvételekre alkalmas gép beszerzését, mert a mostani
gép elavult. A fel nem újított utcákat is fel szeretnék újítani. Felkéri az
önkormányzati főtanácsadót, hogy ismertesse az előterjesztés lényegét.
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Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: Május 15-i határidővel jelentek meg
ezek a hazai finanszírozású pályázatok. Az előterjesztések mellékletei tartalmazzák a
CÉDE, TEKI, TEÚT pályázatokat. A pályázati célokat próbálták a kiíráshoz igazítani,
így a CÉDE pályázat keretében nyújtanának be a tavaly forráshiány miatt elutasított
Kazinczy Ferenc Általános Iskola gépészeti fűtéskorszerűsítésére pályázatot. Ez a
pályázat nagyon jól illeszkedne az elbírálás alatt lévő iskola infrastruktúra felújítása
című pályázatukhoz. Ezek a nyári szünetben meg tudnának valósítani. A kórházban
lévő készülékre azért esett a választás, mert tavaly egy nagyobb összegű
műszerfejlesztési pályázatukat forráshiány miatt utasították el a kórház
vonatkozásában. Most maximalizálták a 20 millió forintos megítélendő támogatási
összeget. Egy ilyen jelentősebb értékű készülékkel sokat segíthetnének a betegségek
diagnosztizálásban. Erre csak önkormányzatok pályázhatnak, és természetesen
használatra átadnák a kórház-rendelőintézetnek. A TEKI pályázatnak jelentősen
szűkült a támogatható köre. A városi tájékoztató térképekre esett a választás, melyek
több éve készültek, többet meg is rongáltak közülük. Egy helyi vállalkozótól kértek
árajánlatot. Mindkét esetben figyelembe vették azt, hogy 503 millió forint áll
rendelkezésre a CÉDE pályázatra, és 204 millió forint a TEKI pályázatra. A TEKI
pályázatnál talán az az előnyük, hogy 2008-ban még az ún. átmenetileg
kedvezményezett kistérségben vannak, ami az elbírálásnál olyan segítséget nyújt,
hogy itt csak a hátrányos és átmenetileg kedvezményezett kistérségek juthatnak
ehhez a pályázathoz. A TEÚT pályázaton minden évben indultak, legtöbb esetben
sikerrel is szerepeltek. Most azok az utcák kerülnének sorra, ahol a csatornázás
elkerülése miatt nem kerülhetett rá burkolat az utca felé. Ez többnyire a Kinizsi utca,
Somogyi utca és a Kandó Kálmán utca esetében azok az utcák, ahol a városrészi
gyűjtővezetékek a szennyvíztelep irányába haladnak. A Kazinczy tér útburkolata is
jelentősen megkopott, ennek az útburkolat felújítására is szeretnék pályázni. A
költségvetési rendeletben 10 millió forintot terveztek az utcáknál. Olyan vállalkozói
szerződéseket kötnének, hogy a következő év első negyedévében kerüljenek ezek
kifizetésre.
Ács János polgármester: A céltartalékok elégségesek ehhez, hiszen ezeknek csak egy
részét kellene az idei évben felhasználni. A többi részre kellene a határozati javaslatot
meghozni. Előzetesen 2009. évben kötelezettségként kell vállalni, mert ez egy
áthúzódó beruházás lenne. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Presits Ferenc képviselő: Az Ipar utca pályázata nagyon sürgős lenne.
Ács János polgármester: Az egy másfajta kategória. A pályázat beadása megtörtént.
Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: Elmondja, hogy forráshiány miatt
szerepeltek sikertelenül az Ipar utca pályázatán. Azért kaptak bizonyos
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szempontokra kevesebb pontot, mert egy kiépítetlen utcán a szakértők úgy találták,
hogy kicsi a forgalom, kevés a baleset, nem omlásveszélyes, és nem műemlékkel
védett területen vezetik az út nyomvonalát, és nem folyik rajta tömegközlekedés.
Ács János polgármester: Az az utca, amelyik nem alkalmas a közforgalomra, azon
nagyon nehéz autózni. A forgalmon nagyon nagy azon a szakaszon, és minden
hónapban murvát kell ráhordani.
Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: Abban bírnak, hogy akik ebben az
ún. első körös nagyobb pályázatban szerepeltek és nyertek, azok a második
fordulóban ki lesznek zárva.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
125/2008. (V.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett,
„A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési
támogatási programok előirányzataiból az
önkormányzatok fejlesztéseihez nyújtható CÉDE
támogatás elnyerésére” pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: A Kazinczy Ferenc Általános
Iskola fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítése.
A fejlesztés megvalósulási helye: 8300 Tapolca,
3437/47 hrsz-ú, Kazinczy tér 4. szám alatti
ingatlan.
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg

2008. év
5.113.381,0,11.931.222,-

Egyéb támogatás (nevesítve)

0,-

Egyéb forrás

0,-

Összesen

17.044.603,-
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A szükséges bruttó 5.113.381,- Ft, azaz bruttó
Ötmillió-száztizenháromezerháromszáznyolcvanegy forint összegű saját erőt
Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 1/2008. (II.18.) Kt.
rendelet 23. Cím
Tartalékok, pályázati tartalék megnevezésű
80.000.000,-Ft, azaz Nyolcvanmillió forint
összegű előirányzatából biztosítja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét a pályázat benyújtására, továbbá
sikeres és eredményes pályázat esetén a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. május 15., illetve folyamatos
Felelős:
polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
126/2008. (V.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett,
„A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési
támogatási programok előirányzataiból az
önkormányzatok fejlesztéseihez nyújtható CÉDE
támogatás elnyerésére” pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Mammográfiás felvételi
berendezés és előhívó készülék beszerzése a
tapolcai és a sümegi kistérség számára.
A fejlesztés megvalósulási helye: 8300 Tapolca,
Ady E. u. 1-5.
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)

2008. év
6.012.000,0,14.028.000,0,-
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Egyéb forrás

0,-

Összesen

20.040.000,-

A szükséges bruttó 6.012.000,- Ft, azaz bruttó
Hatmillió-tizenkettőezer forint összegű saját erőt
Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 1/2008.(II. 18.) Kt.
rendelet 23. Cím
Tartalékok, pályázati tartalék megnevezésű
80.000.000,-Ft, azaz Nyolcvanmillió forint
összegű előirányzatából biztosítja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét a pályázat benyújtására, továbbá
sikeres és eredményes pályázat esetén a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. május 15., illetve folyamatos
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
127/2008. (V.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett,
„A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési
támogatási programok előirányzataiból az
önkormányzatok fejlesztéseihez nyújtható TEKI
támogatás elnyerésére” pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Tájékoztatást elősegítő
információs rendszerek fejlesztése Tapolcán
A fejlesztés megvalósulási helye: 8300 Tapolca
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)

2008. év
294.000,0,686.000,0,-
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Egyéb forrás
Összesen

0,980.000,-

A szükséges bruttó 294.000,- Ft, azaz bruttó
Kettőszázkilencvennégyezer forint összegű saját
erőt Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 1/2008. (II.18.) Kt.
rendelet 23. Cím
Tartalékok, pályázati tartalék megnevezésű
80.000.000,-Ft, azaz Nyolcvanmillió forint
összegű előirányzatából biztosítja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét a pályázat benyújtására, továbbá
sikeres és eredményes pályázat esetén a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. május 15., illetve folyamatos
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
128/2008. (V.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete fontosnak és szükségesnek tartja a város
belterületén lévő közút, a Kinizsi Pál utca
burkolat felújítását. Egyetért azzal, hogy a
felújítás 2008. évben kezdődjön meg az
önkormányzati tulajdonú, Tapolca, 320 és 561/1
hrsz-ú, út megnevezésű ingatlanon bruttó
10.614.120
Ft,
azaz
bruttó
Tízmillióhatszáztizennégyezer-százhúsz forint felújítási
összegben.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
felújítás megvalósítása érdekében nyújtson be
pályázatot
a
Közép-Dunántúli
Regionális
Fejlesztési Tanács által meghirdetett, „Települési
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolat felújításának támogatása
elnyerésére” című pályázati felhívásra, az abban
biztosított 2008. évi támogatási keret terhére
történő, bruttó 5.307.060,- Ft, azaz bruttó
Ötmillió-háromszázhétezerhatvan forint összegű,
támogatás elnyerésére.
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A bruttó 5.307.060,- Ft, azaz bruttó Ötmillióháromszázhétezerhatvan forint összegű saját erőt
2008.
évben
Tapolca
város
2008.
évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 1/2008. (II.18.) Kt.
számú rendelet 20. Cím Felújítások, Tapolca,
Kandó Kálmán u., Kinizsi Pál u. felújítása és
Kazinczy tér útburkolat felújítása -önrésze
megnevezésű 10.000 eFt, azaz tízmillió forint
előirányzatából 2.500.000,- Ft, azaz Kettőmillióötszázezer forint összegben biztosítja, és a 2009.
évre fennmaradó bruttó 2.807.060,- Ft, azaz
bruttó Kettőmillió-nyolcszázhétezerhatvan forint
összegű saját erőre előzetes kötelezettséget vállal.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete sikeres és eredményes pályázat esetén
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. május 15., illetve folyamatos
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
129/2008. (V.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete fontosnak és szükségesnek tartja a város
belterületén lévő közút, a Somogyi Béla és Kandó
Kálmán utca burkolat felújítását. Egyetért azzal,
hogy a felújítás 2008. évben kezdődjön meg az
önkormányzati tulajdonú, Tapolca, 1653 és 1634
hrsz-ú, út megnevezésű ingatlanon bruttó
9.728.000
Ft,
azaz
bruttó
Kilencmillióhétszázhuszonnyolcezer
forint
felújítási
összegben.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
felújítás megvalósítása érdekében nyújtson be
pályázatot
a
Közép-Dunántúli
Regionális
Fejlesztési Tanács által meghirdetett, „Települési
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolat felújításának támogatása
elnyerésére” című pályázati felhívásra, az abban
biztosított 2008. évi támogatási keret terhére
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történő, bruttó 4.864.000,- Ft, azaz bruttó
Négymillió-nyolcszázhatvannégyezer
forint
összegű, támogatás elnyerésére.
A bruttó 4.864.000,- Ft, azaz bruttó Négymillióhatszáznegyvennégyezer forint összegű saját erőt
2008.
évben
Tapolca
város
2008.
évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 1/2008. (II.18.) Kt.
számú rendelet 20. Cím Felújítások, Tapolca,
Kandó Kálmán u., Kinizsi Pál u. felújítása és
Kazinczy tér útburkolat felújítása -önrésze
megnevezésű 10.000 eFt, azaz Tízmillió forint
előirányzatából 2.500.000,- Ft, azaz Kettőmillióötszázezer forint összegben biztosítja, és a 2009.
évre fennmaradó bruttó 2.364.000,- Ft, azaz
bruttó
Kettőmillió-háromszázhatvannégyezer
forint összegű saját erőre előzetes kötelezettséget
vállal.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete sikeres és eredményes pályázat esetén
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. május 15., illetve folyamatos
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
130/2008. (V.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete fontosnak és szükségesnek tartja a város
belterületén lévő közút, a Kazinczy Ferenc tér
burkolat felújítását. Egyetért azzal, hogy a
felújítás 2008. évben kezdődjön meg az
önkormányzati tulajdonú, Tapolca, 3437/88, a
3437/91 és a 3437/90 hrsz-ú, út megnevezésű
ingatlanon bruttó 29.011.880 Ft, azaz bruttó
Huszonkilencmilliótizenegyezernyolcszáznyolcvan forint felújítási
összegben.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
felújítás megvalósítása érdekében nyújtson be
pályázatot
a
Közép-Dunántúli
Regionális
Fejlesztési Tanács által meghirdetett, „Települési
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önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolat felújításának támogatása
elnyerésére” című pályázati felhívásra, az abban
biztosított 2008. évi támogatási keret terhére
történő, bruttó 14.505.940,- Ft, azaz bruttó
Tizennégymillió-ötszázötezerkilencszáznegyven
forint összegű, támogatás elnyerésére.
A
bruttó
14.505.940,Ft,
azaz
bruttó
Tizennégymillió-ötszázötezerkilencszáznegyven
forint összegű saját erőt 2008. évben Tapolca
város
2008.
évi
költségvetéséről,
a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 1/2008. (II.18.) Kt. számú rendelet 20. Cím
Felújítások, Tapolca, Kandó Kálmán u., Kinizsi
Pál u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat
felújítása - önrésze megnevezésű 10.000 eFt, azaz
Tízmillió forint előirányzatából 5.000.000,- Ft,
azaz Ötmillió forint összegben biztosítja, és a
2009. évre fennmaradó bruttó 9.505.940,- Ft, azaz
bruttó
Kilencmillióötszázötezerkilencszáznegyven forint összegű
saját erőre előzetes kötelezettséget vállal.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete sikeres és eredményes pályázat esetén
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. május 15., illetve folyamatos
Felelős: polgármester

5)

Tapolca Város névhasználatának engedélyezése
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Az előterjesztés az előző testületi ülésen már szerepelt,
melyet az ülésen napirendről levett. Ezt egy tapolcai lakóközösség kéri, melynek
székhelye Tapolca, Sümegi út, képviselője Kárpáti Imre. A Tapolca város nevet
szeretnék használni mindaddig, amíg megfelelően használják a Tapolca nevet, és
nem állnak be olyan körülmények, amelyek a névhasználatot nem engedélyeznék.
Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: A társasház képviselőjét kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
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Kárpáti Imre társasházi képviselő: Az előterjesztés hiányosságot tartalmaz.
Ügyvéddel fogják ezt átstilizálni. Számára a Tapolca név szent és sérthetetlen. Bízik
abban, hogy a szervezet létrejötte segíteni fogja Tapolca életét. Ebbe beletartozik a
fűtés is, amiről eddig is tartottak előadásokat. A visszajelzések is azt mutatják, hogy
ezek a kezdeményezések megfelelőek, és kihatással vannak a későbbiekre. Köszöni a
bizalmat.
Ács János polgármester: Reméli, hogy az 5. pont c-d) bekezdését fogják alkalmazni.
Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van
észrevétele, kérdése?
Bognár Ferenc képviselő: Kérdezi, hogy mely társasházak tartoznak ide? A
lakóközösségeket értesíteni kellett volna, hogy Tapolcai Lakóközösségek Egyesülete
fog megalakulni. Az elmúlt lakógyűléseken ez náluk szóba se jött.
Kárpáti Imre társasházi képviselő: A Sümegi út 22., Ady Endre utca, Dobó
lakótelep, Juhász Gyula utcai társasházak tartoznak ide. A nyilvántartásukban 42
társasház van, akiknek értesítést küldtek. Meg fogja nézni, hogy kinek küldtek ki
értesítést. Az alakuló ülésükről is megjelent egy tájékoztató, illetve felhívták
mindenki figyelmét arra, hogy valamennyi társasház csatlakozzon ehhez a civil
szervezethez.
Horváthné Németh Edit képviselő: Az előterjesztésben szerepel együttműködés a
tapolcai civil szervezetekkel. Kérdezi, hogy ez mit takar? A társasház miben tud
együttműködni?
Kárpáti Imre társasházi képviselő: Amikor létrehozták ezt a szervezetet, az volt az
elképzelésük, hogy nem tesznek különbséget a szervezetek között. Összehívták
mindazokat a civil szervezeteket, melye Tapolcán vannak. Szeretnék, ha a civil
szervezetek összefogással jobbá tennék helyzetüket.
Ács János polgármester: Kéri, ha a cégbejegyzés megtörtént, akkor bizonyos jogi
fogalmakat Jegyző Úrral egyeztessen.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal,
5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
131/2008. (V.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata
testülete
felhatalmazza
a
Lakóközösségek Egyesületét

KépviselőTapolcai

- Székhelye: 8300 Tapolca, Sümegi u. 22.
- Képviselője: Kárpáti Imre
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- Tevékenységi köre: érdekképviselet
arra, hogy tevékenységi körében a kérelmében
meghatározott
Tapolcai
Lakóközösségek
Egyesület módon Tapolca Város nevét használja
mindaddig, amíg a kérelem alapját képező
körülményekben változás nem áll be.
A
jogosult
haladéktalanul
köteles
a
körülményekben beállott változásokat Tapolca
Város Önkormányzatának jelezni.
Határidő: 2008. május 30.
Felelős: polgármester
6)

Térfigyelő kamerák további működéséhez szükséges önkormányzati döntés
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Erről már hoztak egy döntést is. Az elmúlt héten
személyesen volt nála Főkapitány Úr, aki elmondta, hogy hibák mindenhol vannak,
de a Tapolcai Rendőrkapitányság működésével elégedett, és semmilyen problémáról
nem tud. A térfigyelő kamerák elkészültek. Kérdezi, hol vannak ezek felszerelve?
Történt változás?
Dr. Imre László jegyző: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén
Rendőrkapitány Úr a kiküldött határozati javaslathoz képest módosítást javasolt az
időközben elkezdett szakmai, technikai munka eredményeképpen. Az első helyszín a
Malom-tó partján található, a Hotel Gabriella épülete, ugyanis be kell állítani a
jeladás technikai feltételeit. Kapitány Úr elmondása szerint az épület homlokzatán
nem megoldható, más helyet kell találni. A Malom-tó partján lesz elhelyezve. A Fő
téren a Szentháromság-szobor együttes volt megjelölve. Technikai okok miatt nem
tudják a szakemberek elhelyezni, ezért a Belvárosi Irodaház jöhetne szóba.
Kiegészülne továbbá a Kisfaludy utcával. Itt megint nem lehet pontosan házszámot
mondani. Ezek azok a helyszínek, amelyek már megvannak, vagy a közeljövőben
meg fognak valósulni. Javasolják annyival kiegészíteni a körforgalmak
vonatkozásában az előterjesztést, hogy a jövőben megvalósuló helyszíneként a másik
két pontban meghatározott körforgalmak szerepeljenek. Ennek indoka az, hogy az
eddigi térfigyelő kamerarendszert is pályázatok útján tudták beszerezni. Ha ilyen
pályázati lehetőség megnyílna, akkor a most módosult rendőrségi törvény alapján az
önkormányzatnak a rendőrség szakmai terve alapján kell ezeket a térfigyelő kamerák
helyszínét jóváhagyni. Amennyiben újabb pályázat kerülne kiírásra, nem kellene
újabb határozatot hozni, hanem a meglevő határozatukat lehetne ezekhez a
pályázatokhoz mellékletként becsatolni.
Ács János polgármester: Kapitány Urat kérdezi, hogy van-e kiegészíteni valója?
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Dr. Scher József rendőrkapitány: Két kamera már működik. Sokkal jobb képeket ad.
Céljuk az volt, hogy a pénzintézeteket jobban belássák. A Kisfaludy utcába is be lehet
látni, mellyel kiválóan lehet látni a Tamási Áron Művelődési Központot és a
Tavasbarlang bejáratát, a bíróság épületét és a Trianoni emlékművet. A Malom-tónál
azért javasoltak más helyszínt, mert olyan kamerát szerettek volna telepíteni, amely a
tó környékét tudta volna nézni. A Casco házra is szeretnének felszerelni egy kamerát,
mely figyelné a buszpályaudvart és a Hősök terét.
Ács János polgármester: A Főkapitányságon külön, erre a célra létrehozott
helyiségben egy állandó személyzettel figyelik ezt, és nem az ügyeletesnek kell ideoda kapkodni. Bízik abban, hogy ez is meg fogja hozni a várt eredményt. A
rendőrségi törvény hiánya volt annak akadálya, hogy ezt a kamerarendszert tovább
tudják fejleszteni. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést a kiegészítésekkel
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést a kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Koppányi Ferenc képviselő: A határozati javaslatban a Deák Ferenc utca 7. szám
alatti emeletes épület szerepel, ez a régi postaudvar, Kapitány Úr pedig a Casco
házat emlegeti.
Dr. Imre László jegyző: A Deák Ferenc utca 21. számról van szó, elírás történt.
Dr. Scher József rendőrkapitány: A két működő kamerának jó helyet sikerült találni,
a másik kettő helyének a kivitelező keresi a megoldást.
Lévai József képviselő: Kérdezi, hogy nem lenne célszerű az előterjesztés határozati
részében a megfigyelni kívánt területet leírni, és hogy hova telepítenék a kamerákat?
Azt kellene leszögezni, hogy melyek azok a területek, melyeket fontosnak tartanak
vizsgálni.
Dr. Imre László jegyző: A rendőrségi törvény nem azt határozza meg, hogy melyik
területeket figyelik meg, hanem hogy hol van elhelyezve. A végeredmény ugyanaz.
Az állampolgárnak tudnia kell, hogy az adott helyen térfigyelő kamera van
elhelyezve, amelyet a mostani rendőrségi törvény szerint az önkormányzati helyszínt
jóváhagyja, és az alapján a rendőrhatóság végzi a bűnmegelőzési, felderítési munkát.
Dr. Scher József rendőrkapitány: Minden városban gond a rendőrségen a térfigyelő
kamerák figyelése, mert adatvédelmi szempontot is tartalmazza, hogy hogyan lehet
figyelni. A rögzítés feltétele olyan náluk, hogy a számítógépet egy informatikus
kezeli és visszanézheti.
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Presits Ferenc képviselő: Kérdezi, hogy az alsó Malom-tónál a bűntanyánál a
hajléktalanokat és a kábítószereseket felszámolták?
Dr. Scher József rendőrkapitány: A szemétlerakás az alsó épületben megszűnt. Igazi
veszélynek a játszótér van kitéve.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a módosított a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
132/2008. (V.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény 42. § (3) bekezdésére figyelemmel
Tapolca város alább felsorolt közigazgatási
területein
szükségesnek
tartja
képfelvevő
rendszer kiépítését, illetve működtetését:
- a Malom-tó partján,
- a Deák Ferenc utca 21. (CASCO ház) szám
alatti épületen,
- a Kisfaludy utcában,
- a Kossuth u. 2. sz. (Belvárosi Irodaház)
épületen, későbbiekben:
- a Halápi úti, Kossuth Lajos utcai, Dózsa
György úti, Keszthelyi úti körforgalmi
csomópontokban, és
- a Sümegi út és a Május 1. út által határolt
kereszteződésekben.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
133/2008. (V.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete fontosnak tartja, hogy Tapolca Város
közrendjének,
közbiztonságának
javítása
érdekében a város területén kihelyezésre kerülő
térfigyelő
kamera-rendszer
üzemeltetési
költségeinek biztosítása érdekében a tapolcai
Rendőrkapitánysággal
együttműködési
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megállapodást írjon alá. A feladat ellátásának
forrásaként
a
költségvetésben
szereplő
„Tartalékok”-at (25. cím) határozza meg.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
Rendőrkapitánysággal történő megállapodás
aláírására.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: polgármester
Lévai József képviselő: Kérdést szeretne intézni Polgármester Úrhoz. Hoztak egy
olyan döntést, hogy a panelprogramos pályázatot kiírják. Ezt mikor tudják
megtenni? A Barackos területén elkezdődtek az építkezések. Korábban volt arról szó,
hogy ha ez megtörténik, akkor megvizsgálják, hogy a terület megközelítését hogyan
lehetne megoldani. A Batsányi utcában lévő parkolónál ki van téve egy egészségügyi
szolgáltatást jelző tábla, azt már le kell onnan venni, mert elköltözött onnan a
járóbeteg-szakellátás.
Ács János polgármester: A héten kezdődnek el az útfestések. Továbbra sincs kizárva,
hogy a Radnóti utcát és az Egry utcát nem fogják az építkezéshez igénybe venni,
hiszen ahogy a város épül tovább, a meglévő utcákat is igénybe veszik ahhoz, hogy
építkezzenek. Amennyiben jelzéssel él feléjük az ottani építkezési társaság,
megpróbálnak lehetőség szerint kedvezményesen olyan utat biztosítani, amelyen
megoldható a biztonságos közlekedés. A panelprogrammal kapcsolatban elmondja,
hogy meg fogják nézni ennek lehetőségét. Nem kizárt, hogy a május végi, vagy
júniusi ülésen ez megtörténik. Elmondja, hogy a helyi adókból átlagosan 48%-os volt
a bevétel. A jelenleg felszámolás alatt lévő cégek után nem látnak pénzt. Egy kutatási
jelentést adtak ki április 29-én, amelyet egy speciális cég végez. Ezt megyei
városokra, nagyvárosokra, és kisvárosokra osztotta. A nagyváros kategóriába 70
várost vizsgáltak, melyből 49 várost értékeltek. Ebből a 49 városból Tapolca – Pápa,
Szentes, Paks, Orosháza, Ajka városokat megelőzve – a 16. helyet szerezte meg. Ezt a
helyezést meg kell tartani, illetve lehet rajta javítani. Megkereste őket az ÁNTSZ
vezetősége, hogy lehetőség lenne a hetedik osztályos korcsoportnak ún. méhnyakrák megelőzésére, amelyik három részben történő oltással lehetne beadni. Ennek a
költsége gyermekenként 80 ezer forint. Jelen pillanatban Tapolcán a 89 tanulóból 70
tapolcait jelent. Kérdezi, hogy foglalkozzanak-e ennek az előterjesztésével, fel tudja-e
a város vállalni, vagy mondják azt, hogy a város fizeti a 60%-át a szülők a
fennmaradó százalékát? Akik nem tapolcai székhelyű tanulók, azokét nem tudják
felvállalni. Felvállalják akkor, ha a település írásban nyilatkozik ennek a
hozzájárulásáról. Kérdezik, hogy foglalkozhatnak ezzel az előterjesztéssel a
következő ülésen?
Bakos György képviselő: Képviselő társai nevében elmondja, hogy a teljes összeget
vállalja fel az önkormányzat.
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Ács János polgármester: A május 30-i következő ülésre négy képviselő jelezte, hogy
nem tud részt venni az ülésen. Elmondja, hogy fél óra múlva újabb rendkívüli ülést
kell tartani, mert az SZMSZ úgy szól, hogy sürgősséggel a polgármester sem vihet be
rendkívüli ülésre újabb napirendet.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Ács János polgármester megköszöni a
részvételt, és a rendkívüli zárt ülést 17.50 órakor bezárja.

K. m. f.

Ács János
polgármester

Dr. Imre László
jegyző

