TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/79-26/2008.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 30-án
(péntek) 08.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

Jelen vannak:

Ács János
polgármester
Bakos György
Barbalics Antal
Bozsoki Lajos
Császár László
Dr. Csonka László
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Marton József
Presits Ferenc
Sólyom Károly
Szatmári Jánosné
Vörös Béla
Závori László
képviselők
Dr. Imre László – jegyző, Benczik Zsolt - Önkormányzati és
Gazdálkodási Iroda vezetője, Décseyné Raposa Mária –
Általános Igazgatási irodavezető, Schönherrné Pokó Ildikó –
Pénzügyi Irodavezető, Ughy Jenőné – Okmányiroda vezetője,
Papp Zoltán – főépítész, Hársfalvi József – szakmai tanácsadó,
Ihász József – Építéshatósági csoportvezető, Tóth Mária oktatási
referens, Vasáros Nikoletta – jegyzőkönyvvezető
Dr. Zsiray Ferenc – Városszépítő Egyesület elnöke, Mezőssy
Tamás – Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. igazgatója, Rédli
Károly – Tapolcai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. igazgatója,
Korbély László – Floorball Egyesület elnöke, Bartha Józsefné –
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Marosi Miklósné –
Barackvirág Óvoda vezetője, Nagy Eörsné – Wass Albert
Könyvtár és Múzeum igazgatója, Hegedüs József
Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója, Orbán Tibor –
Tapolca Város Épített és Természeti Értékeiért Közalapítvány
elnöke, Kiss Zsolt MB Balaton Kft. igazgatója, Kárpáti Imre –
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Tapolca, Sümegi u. 22., társasházi képviselő, Körmendi Istvánné
– Kertvárosi Óvoda részéről, Szabó László – MSD Magyarország
Kft. képviselője.
Ács János polgármester: Köszönti képviselő társait és a megjelent vendégeket.
Megállapítja, hogy 15 képviselő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Napirend előtt szeretne öt perben szót adni Dr. Zsiray Ferencnek, a Városszépítő
Egyesület elnökének, aki tájékoztatást adna a várható júniusi országos városszépítő
találkozóról. Kéri, hogy aki ezzel egyetért kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 15 tagja egyhangúlag szavaz arról, hogy Dr. Zsiray
Ferenc, a Városszépítő Egyesület elnöke napirendi pont előtt felszólaljon.
Ács János polgármester: Megadja a szót Dr. Zsiray Ferenc elnök Úrnak.
Dr. Zsiray Ferenc a Városszépítő Egyesület elnöke: Tegnapi napon megtörtént a
Város és Faluvédők Országos Szövetségénél a választmányi ülés, ahol vendégként
szerepeltek, és be kellett számolni a tevékenységükről. Még mindig van jelentkező.
Igény szerint mindenkit el tudtak helyezni, aki eddig jelentkezett. 217 fő jelentkezett
eddig a tapolcaiakat nem számolva. 443 reggelit, 407 ebéd, 300 vacsorát jelent. A
megállapodás megtörtén a művelődési központtal. Jövő hétre a meghívók és a
kiadványok el fognak készülni. Az érdeklődés nagy. Kérték, hogy próbáljanak
biztosítani a többi társegyesület kiadványainak helyet. Ez nem jelent gondot. Azt is
kérte a szövetség, hogy csináljanak országos hírverést. A Podmaniczky-díj átadására
a polgármesteri fogadáskor kerül sor. A szerződéskötések folyamatban vannak a
szállásadókkal. Köszöni azoknak a munkáját, akik közreműködnek a szervezésben.
Ács János polgármester: Köszöni a tájékoztatót, reméli, tényleg jó rendezvény lesz
Tapolcán. Elmondja, hogy zárt ülésen több olyan témát kell tárgyalniuk, amin vidéki
résztvevők is vannak, tehát nem tudják pontosan beazonosítani, hogy a nyilvános
ülésnek mikor lesz vége. A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint zárt üléssel
nem kezdhetnek, csak ha a Képviselő-testület dönt róla, ezért szeretne olyan kéréssel
lenni, hogy a mai Képviselő-testületi ülésüket zárt üléssel kezdjék a megadott
napirendek szerint, és utána a nyilvános napirendek tárgyalásával folytassák az
ülést. Kéri, hogy aki ezzel a felvetéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
137/2008. (V.30.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a kiküldött meghívótól eltérően úgy
dönt, hogy a zárt ülés napirendjének
tárgyalásával kezdi meg az ülést.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 08.10
órakor munkáját zárt üléssel folytatja.
ZÁRT ÜLÉS
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános
ülését 10.10 órakor folytatja tovább.
Horváthné Szalay Gyöngyi képviselő a zárt ülés után a nyilvános ülésen nincs jelen, ezért a
Képviselő-testület 14 fővel folytatja tovább munkáját.
Ács János polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 fővel
határozatképes, a nyilvános ülést megnyitja. A lejárt határidejű határozatokról, a
polgármester és az alpolgármesterek tárgyalásaival kapcsolatban elmondja, hogy
ugyanazokon a rendezvényeken vett részt, ahol alpolgármesterek, illetve azokon a
tárgyalásokon, amik kapcsolódtak már az előző döntéseikhez. Elmondja, hogy
tájékoztató jellegű megbeszélésen szeretné képviselő társait a város egyéb ügyeiről
tájékoztatni. Kérdezi, hogy a napirend előtti ponttal kapcsolatban kinek van kérdése,
észrevétele, javaslata?
Bozsoki Lajos képviselő: Alpolgármester Úr részt vett a strand műszaki bejárásán.
Kérdezi, hogy van-e valami üzenete a város felé, hogy a műszaki állapot igényében
lesz-e strandnyitás, fog-e valamilyen felújítási, fejlesztési pénzt fordítani a város a
strandra, és érinti-e a város lakosságát?
Ács János polgármester: Igazgató Urat kérdezi, hogy megtörtént-e a nyilvános
tájékoztatás, amire a taggyűlésen kérte?
Hegedüs József Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: A honlapon már
kiírásra került, hogy a strand műszaki okok zárva lesz, a táblát már megrendelték,
amit a kapura fognak kihelyezni.
Ács János polgármester: Kérte azt is, hogy a Tapolcai Hírözönben jelentessék meg.
Hegedüs József Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: A Tapolcai
Hírözönben meg fog jelenni.
Ács János polgármester: Elmondja, hogy jelen műszaki állapotában a strand nem
megnyitható, arra minimum kb. 40 millió forintot kellene költeni, hogy megnyissák.
Úgy gondolja, ez az összeg nem áll a város rendelkezésére. Ha meg tudják oldani,
akkor a badacsonylábdi Campingbe a gyermekeket le tudják vinni a szülők fürödni,
de a tapolcai strand ebben az évben nem fog megnyitni.
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:
147/2008. (V.30.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
tisztségviselők
fontosabb
tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
148/2008. (V.30.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolca, Arany János utca 16. sz. alatti
95. hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
Felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a
vonatkozó helyi rendelet szerinti tárgyalásokat
folytasson a további hasznosítási lehetőségekről.
Ács János polgármester: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
kerüljenek megtárgyalásra azzal a módosítással, hogy „Az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 44/2004. (XI.02.) Kt. rendelet módosítása” című
előterjesztést napirendjéről a Képviselő-testület vegye le. Javaslatát szavazásra teszi
fel.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a napirendi pont elfogadását.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
149/2008. (V.30.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete mai ülésén a következő napirendeket
tárgyalja azzal a módosítással, hogy „Az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
44/2004. (XI.02.) Kt. rendelet módosítása” című
előterjesztést napirendjéről leveszi:
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N A P I R E N D:
1)

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

2)

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

3)

Az egyes képviselő-testületi hatáskörök
delegálásáról szóló 20/2007. (IV.16.) Kt.
rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

4)

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

5)

Tapolca
város
településrendezési
eszközeinek módosítása, és külterületi
szabályozási tervének elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester

6)

A
távhőszolgáltatásról
és
a
távhőszolgáltatási díjak megállapításáról
szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

7)

Az
iparosított
technológiával
épült
lakóépületek
energiatakarékos
felújításának támogatásáról szóló rendelet
módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

8)

A menetrend szerinti helyi autóbusz
közlekedés díjának megállapítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

9)

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú
gazdasági
társaságok
2007.
évi
gazdálkodásáról, valamint a 2008. évre
vonatozó üzleti tervekről
Előterjesztő: Ács János polgármester
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10/A) Beszámoló
a
Pénzügyi
és
Településfejlesztési Bizottság átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Ács János polgármester
10/B) Beszámoló a Család-, Egészségügyi,
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Ács János polgármester
11) Tapolca
Város
névhasználatának
engedélyezése
Előterjesztő: Ács János polgármester
12) Tapolca
Város
Önkormányzata
Informatikai Stratégiája (2008-2016)
Előterjesztő: Ács János polgármester
13) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban
ellátott körzeti igazgatási feladatokról
Előterjesztő: Ács János polgármester
14) Tapolca Város Integrált Városfejlesztési
Stratégiájának módosítása, a részét képező
antiszegregációs terv elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester
15) Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása
Előterjesztő: Ács János polgármester
16) Tájékoztató
a
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat által felállítandó Cigány
Kisebbségi Holocaust Emlékkőről
Előterjesztő: Ács János polgármester
17)

Tájékoztató az Önkormányzat által
létrehozott alapítványok működéséről
Előterjesztő: Ács János polgármester

18) Testvérvárosi megállapodás megkötése
Umag várossal
Előterjesztő: Ács János polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)

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

Ács János polgármester: Képviselő társai részletesen tájékoztatást kapnak arról, ami
eddig megtörtént. Könyvvizsgáló Úrral a módosítást egyeztették. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság 10 igen szavazattal támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Ács János polgármester: Unger Ferenc könyvvizsgálót kérdezi, hogy a napirendi
ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Unger Ferenc könyvvizsgáló: A napirendi ponttal kapcsolatban nem kíván
kiegészítést tenni.
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:
9/2008. (VI.02.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 1/2008. (II.18.) Kt. rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja,
és 9/2008. (VI.02.) Kt. rendeletei közé iktatja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
150/2008. (V.30.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testület
a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület
támogatásáról szóló korábban hozott 134/2006.
(VI.16.) Kt. határozatát visszavonja.
2)

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

Ács János polgármester: A módosításra azért van szükség, mert Jegyző Úr
utánanézett, és úgy tartja indokoltnak, hogy még be kell vonni feladatkört a
vagyonnyilatkozatra kötelezett személyek körébe, és ez az oktatási referens
személyére vonatkozik. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
10/2008. (VI.02.) 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 10/2008. (VI.02.) Kt.
rendeletei közé iktatja.
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3)

Az egyes képviselő-testületi hatáskörök delegálásáról szóló 20/2007. (IV.16.)
Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Ács János polgármester: Felkéri Jegyző Urat, hogy röviden ismertesse a
nyilvánossággal, hogy miért volt szükség a rendelet módosítására.
Dr. Imre László jegyző: Korábban döntött úgy a Képviselő-testület, hogy az egyes
rendeletekben átruházott hatáskörökről egy gyűjtőrendeletet fogad el. Az időközben
bekövetkezett változások átvezetésére kerül most sor. A korábban meghozott
döntések összegzésére kerül ebben a rendeletben most sor. Kéri a Képviselő-testület
tagjait, hogy támogassák az előterjesztést.
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:
11/2008. (VI.02.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az egyes képviselő-testületi hatáskörök
delegálásáról szóló 20/2007. (IV.16.) Kt. rendelet
módosítására kidolgozott rendelet tervezetet
elfogadja, és 11/2008. (VI.02.) Kt. rendeletei közé
iktatja.
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4)

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

Ács János polgármester: A városi kórház területére beköltözött új épületszárnyba a
járóbeteg-szakellátás. Azt az ingatlant a forgalomképes vagyoni körből ki kell vonni.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
12/2008. (VI.02.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az önkormányzat vagyonáról és a
vagyonhasznosítás szabályairól szóló többször
módosított 10/2004. (IV.20.) Kt.
rendelet
módosítására
irányuló
rendelet-tervezetet
elfogadja, és 12/2008. (VI.02.) Kt. rendeletei közé
iktatja.
5)

Tapolca város településrendezési eszközeinek módosítása, és külterületi
szabályozási tervének elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Felkéri Papp Zoltán főépítészt, hogy röviden ismertesse
ennek a napirendnek a lényeges elemeit, illetve azt a hosszú időszakot, mire ez
elkészülhetett.
Papp Zoltán Tamás főépítész: Egy rendezési terv módosítása különböző okokból
lehet a szabályos öt és tíz év, illetve lehet szűkebb időszak is. 2005-ben elfogadta
Tapolca város rendezési tervét a Képviselő-testület, és akkor a Tervtanácsi ülésen
vetődött fel a területi főépítész részéről, hogy egy ilyen város, mint Tapolcának
célszerű lenne külterületi tervlapokkal is kiegészíteni a szabályozást. A két katonai
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objektum átadása még váratott magára, de ez közben meg is történt. Mivel polgári
hasznosításra változtak a területek, ezeknek a szabályozási tervbe a besorolása
feltétlenül szükséges volt. A koncepció kiegészítése megtörtént a tavalyi évben.
Legfontosabb intézkedés volt a két laktanya hasznosítási elképzelése. Minden
szakhatóság ezekkel a fejlesztési elképzelésekkel egyetértett. Az északi laktanyánál
jelezték, hogy a gazdasági-kereskedelmi-szolgáltatási funkció mellett a Dobó
lakótelep felé humán funkció telepítése célszerű. Ez segíti a Dobó lakótelep
presztízsének növekedését is. A déli területen egy különleges terület meghatározása
van a rendezési tervben, ahol Tapolca város image változhat. Az első komoly
nagyszállodája után különleges turisztikai terület alakulhat ki a wellnes, gyógyfürdő
és az orvosi központig. A tervezés során felvetődött, hogy a Képviselő-testület a
rendezési terv készítésénél megvárja-e a Balaton törvény módosítását. Végül úgy
döntött, hogy nem várja meg. Kiderült, hogy ez a megoldás a jobbik, hiszen egy ilyen
rendezési terv átfutása teljesen optimális helyzetben 8-10 hónap. Az előterjesztés nem
ír róla, de röviden el tudja mondani, hogy a településfejlesztési koncepció változott,
és ennek megerősítéseképpen időközben elkészült Tapolca Város Integrált
Városfejlesztési Stratégiája, mely ezeket az elképzeléseket tervezhető, megvalósítható
műszaki projektek láncolatában szárnyal. Ezek közül a városközpont fejlesztése,
illetve a laktanyák akcióterületi terve készül el a sorban. Ez erősíti a rendezési
tervüket. Igen komoly előterjesztési munkára azért volt szükség, mert a Nemzeti
Parkkal elég nehéz egyeztetésbe kerültek. Döntő helyzetben a repülőtéri terület
hasznosítása volt. Meg tudtak abban egyezni, hogy ez a helyi érdekű repülőtér
funkció a szigorúan védett területen is megvalósítható, ugyanakkor a golfpálya, mint
fejlesztési elképzelés, nem valósítható meg. Az egyeztetések végigfutottak, a
főépítészi véleményt a Képviselő-testület tagjai megkapták. Örömmel vették, hogy az
egyeztetéseket sikerült nullszaltósra zárni, ami azt jelenti, hogy minden egyes
szakhatóság megelégedett ezzel a rendezési tervvel. A részletes, kisebb
módosításokat leírták az előterjesztésben.
Ács János polgármester: A legfőbb céljuk a laktanyák hasznosítása lesz. Egy
jogerősen elfogadott rendezési, és szabályozási tervvel ez mindenféleképpen
nagyobb biztonságot jelenthet annak, aki itt kíván beruházni. A rendezési terv a
megfelelő szokásos módon és a megfelelő időben végig folyamatosan megtekinthető
volt, és ezután is a megfelelő helyeken elérhető lesz. Felkéri a bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság mindkét határozati javaslatot
egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság mindkét
határozati javaslatot egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.
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 javaslatokat.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
151/2008. (V.30.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca város Településszerkezeti Terve e
határozat mellékletét képező R - 1 jelű, egységes
szerkezetbe foglalt településszerkezeti tervlap
szerinti módosítását Tapolca Város Képviselőtestülete jóváhagyólag elfogadja azzal, hogy a
Földhivatali alaptérképen a 2008. június 1-jén
meglévő állapotot tervező terület-felhasználást és
a szabályozást érdemben nem érintő módon
településszerkezeti tervre és a szabályozási
tervlapokra a 2008. december 31-ig rávezeti.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
13/2008. (VI.02.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Tapolca
Város
Helyi
Építési
szabályzatának, valamint szabályozási tervének
jóváhagyásáról
szóló
rendelettervezetét
elfogadja és 13/2008. (VI.02.) Kt. rendeletei közé
iktatja azzal, hogy a Földhivatali alaptérképen a
2008. június 1-jén meglévő állapotot tervező
terület-felhasználást és a szabályozást érdemben
nem érintő módon településszerkezeti tervre és a
szabályozási tervlapokra a 2008. december 31-ig
rávezeti
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

6)

A távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról szóló
rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Felkéri Hegedüs József Urat, a Városgazdálkodási Kft.
ügyvezető igazgatóját, hogy foglalja össze az előterjesztés lényegét.
Hegedüs József Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: Társaságuk 2008.
július 1-től szabadpiacon kell, hogy beszerezze a földgázt. Ezért az E-ON
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től kaptak egy ajánlatot a földgáz beszerzésére. Az

13
ajánlatban a földgáz árát negyedévenként dollárban fogják meghatározni, amelyet a
képletben a nyersolaj árához viszonyítják az előző kilenc hónap átlagával számolva.
Minden hónapban a dollár árfolyama változni fog. A számlázás a tárgyhónap
energiaátlag dollárára lesz. Ebből következik, hogy minden hónapban más lehet a
dollár ára, melyet a Képviselő-testületnek kellene mindig meghatározni. Az
ártörvény azt mondja, hogy a településen a lakosság legmagasabb hatósági árát a
helyi önkormányzatnak kell meghatároznia. Ezért készítettek egy javaslatot, hogy a
javaslatban szereplő képlettel lehessen minden hónapban meghatározni a földgáz
árát, és ezáltal a mindenkori hődíjat. Az alapdíj a tervek szerint ebben az évben sem
változik. A mai 155.- forintos dollárral számolva a jelenlegi közüzemi díjtól 105.forinttal olcsóbb lenne, ha most ezen az áron vásárolnának. Ezért kéri a Képviselőtestületet, hogy adjon egy lehetőséget, hogy ezt a mindenkori valóságos hődíjat
tudják a fogyasztók felé számlázni. Jelen pillanatban komoly vesztesége van a
társaságnak. Figyelembe kell venni, hogy volt 6%-os áremelés április 1-től, amelyet
nem hajtottak végre. Várhatóan, ha lesz egy 10%-os gázáremelés, amit hallani lehet a
televízióban, ez nem fogja érinteni ezt a képletet. A 10% a szabadpiacon vásárló
fogyasztókra nem érvényesül, tehát az csak az ún. hatósági árakra vonatkozik.
Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi
ellenszavazattal támogatja az előterjesztést.

Bizottság

4

igen

szavazattal,

1

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja az
előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztést.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Bozsoki Lajos képviselő: Az előterjesztésben az szerepel, hogy júniusban lejár az EON Kft-vel kötött szerződés. Az előterjesztésből nem tűnik ki, hogy ez egy elfogadott
dolog, mert egy ajánlatnál általában vannak alkulehetőségek mindkét fél számára.
Igazgató Urat kérdezi, hogy ezt kötelező jelleggel el kell fogadni, vagy lehet alkudni?
A javasolt képlet nevezőjében szerepel a hatásfok, ami 80%-ban van testálva.
Tulajdonképpen ha végigszámolják, akkor 20%-ot megfizet Tapolca lakossága, aki
ezt a szolgáltatást igénybe veszi, de nem kap érte semmi. Kérdezi, hogy a 80% a
jogban előírt lehetősége a szolgáltatónak, hogy ezt érvényesítse, vagy ez a valós
helyzete a tapolcai hőszolgáltatónak, és ha ez a valós helyzete, akkor az elmúlt 8 év
viszonylatában a hatásfokban történt-e fejlődés? Akkor is 80% volt? Van-e erre
mérőszáma, történnek-e erre valamifajta intézkedések, hogy ez ne 80% legyen,
hanem 87-90%?
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Hegedüs József Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: Lehet
versenyeztetni. Az első ajánlatot ők sem fogadták el az E-ON-tól. A harmadik
ajánlatnál tartanak, melyeket most is módosítani fognak. Figyelembe kell venni, hogy
nominálni kell a gázfogyasztást. Még aznap délután 6 óráig be kell jelenteni, hogy
másnap várhatóan mennyi gázt fognak elfogyasztani. Ettől a bejelentett gáz
mennyiségétől ha 8%-kal többet fogyasztanak, nem büntetnek, de ha alatta vannak
14%-kal, akkor sem büntetnek. Amennyiben ettől eltérnek, akkor már szorzószámot
kapnak a gáz árára. Gázmotor van telepítve a 2-es fűtőműbe, amely társaságuknak
közel 5,5-6 millió forintos plusz árbevételt eredményez. Ha a gázmotor pl. ma este
elromlana, akkor holnapra nem igényelnének gázt, és holnap 1000 m3 gázt kellene
fogyasztaniuk, mert a gázmotortól nem kapnak hőenergiát. Ezért az ilyen vis
maiorokért nem számolnak büntetést. A kifogásokat tegnap megírta az E-ON-nak,
jövő hétre vár választ. Semmilyen berendezés nem dolgozik 100%-os hatásfokkal. A
távozó tűzgáz hőmérséklete veszteségként jelentkezik. Azonkívül van egy
távvezeték, amelyet örököltek, amin el kell vinni a hőt. Ha nem adnak el 75 ezer
Gigajoule-t, akkor az 572.- forintos tétel már nem felel meg a valóságnak. Ha többet
adnak el, eredményt hoz, ha kevesebbet adnak el, minden gigajoule-nál jelentkezik
az 572.- forint. A hatásfok egyszerűen mérhető, mert a betáplált energia és az értékes
energia közötti különbség hányadosa adja a hatásfokot. A 74-76%-os hatásfokról a
tényleges 2007-ig a hatásfokuk 82% volt, tehát a 80-82%-os hatásfok tartható. A
veszteséget el kell, hogy viseljék.
Kárpáti Imre társasházi képviselő: Mindig azt vallotta, hogy a hődíj mindig a gáz
árértékének a meghatározója. Örül annak, hogy Hegedüs Igazgató Úr a rendelet
módosításával kap egy olyan lehetőséget, hogy a szabad piacon tudja beszerezni a
leginkább és a legmegfelelőbb árértékű gázt. Megnézte a konkurenciát, akik
Tapolcán szolgáltatják más épületekben, hogy ők mennyiért adják a hőt. A nettó
értéke jelenleg 2435.- forint, és a bruttó értéke 2923.- Ft/Gj-ban határozzák meg a
hődíjukat. Megkérdezte, hogy hány százalékos értékű hatásfokkal számolnak.
Elmondja, hogy egy 80%-os hatásfokkal üzemelő rendszer nagyon jónak mondható.
Azzal, hogy Igazgató Úr megkapja a lehetőséget a vásárlás tekintetében a legjobb
beszerzésre, él-e és tud-e vele élni? Az elhangzottak alapján úgy néz ki, hogy fog vele
élni, és tud is vele élni. Örül annak, hogy a rendelet módosításra kerül.
Ács János polgármester: Reméli, hogy a parlament is ugyanolyan bölcs döntéseket
hoz, mint Tapolcán a Képviselő-testület szokott, ugyanis most fog a parlament elé
kerülni ez a téma. Közel 700.000 felett van az ilyen távfűtéses lakások száma. Fent is
rájöttek, hogy ezt valamilyen szabályozással meg kellene oldani, hogy a távfűtést
szolgáltató cégek valamilyen kedvezményes gázhoz jussanak, és ne hasonló elbírálás
alá kerüljenek, mint bármelyik más ipari jellegű cég, hiszen elsősorban
közintézményeket, lakossági szolgáltatást látnak el. Azok a távvezetékek 30 évesek
elmúltak. A vezetékrendszer cseréje kb. 400 millió forintba kerülne Tapolcán.
Hegedüs Úrék jóvoltából most is több helyen fel van túrva a város, és az új
aszfaltokat javítják foltokkal, de ezek halaszthatatlan dolgok.
Presits Ferenc képviselő: Kritikus pont alatt van a hatékonyság, és a magánfűtő
művekkel nem tud versenyképes lenni. Ez viszont kötelezően ellátandó feladatuk, és
el kell gondolkodni, hogy mi lesz itt tíz év múlva, mert előre is kell gondolkodni,
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hogy fel tudják-e ezt fejleszteni, vagy aki benne van, az mindig többet fog fizetni
ezért a szolgáltatásért. Itt az önkormányzatnak is van felelőssége, hogy segítse a
fűtőművet, hogy szélesedjen a kapacitás.
Ács János polgármester: Nem zárkóztak el semmi elől, hiszen mindig megadták az
áldásukat rá. 300 millió forint feletti értékben fejlesztettek a fűtésrendszeren, hogy a
technológián fejleszteni kellett. Mire áttértek a gázra, kiderült, hogy a legdrágább
fűtőanyag lett belőle. Ez nemcsak a távfűtésnél igaz. Az önkormányzat erején felül
már nem tud vállalni a terhekből.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal,
3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
14/2008. (VI.02.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a távhőszolgáltatásról, valamint a
lakossági
távhőszolgáltatás
legmagasabb
hatósági díjának megállapításáról szóló 14/2006.
(VI.19.)
Kt.
rendeletének
módosítására
kidolgozott rendelet-tervezetet elfogadja, és
14/2008. (VI.02.) Kt. rendeletei közé iktatja.
7)

Az iparosított technológiával épült lakóépületek
felújításának támogatásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

energiatakarékos

Ács János polgármester: A panelprogram határidejét 2008. december 31-re tűzték ki,
úgyhogy őszig át kell gondolni, hogy szabad-e a költségvetésükből az idén még meg
sem indulható beruházásokra vagy fejlesztésekre 10 millió forintot lekötni. Az
önkormányzatnak pályázatot kell ahhoz kiírni, ha az önkormányzat akarja,
támogathatja ezeket az épületeket. Ez most már nem kötelező, ez a feladat elsősorban
a tulajdonosokra és az államra tartozik. Az önkormányzat csupán kiegészítheti a
maga erejéhez mérten a pályázatokat. Azért kérték a rendelet módosítását, mert a
rendelet alapján ki tudnák írni a pályázatot, hogy elsősorban azokat a lakásokat
támogassák, akik most távfűtésen vannak, és akik vállalják azt, hogy öt évig nem
vállnak le a távfűtésről, vagy ha leválnak, akkor visszafizetik a költségeket. Az nem
működik, hogy támogatást adnak, és a távhőhöz is hozzáadnak pénzt, majd a
társasház a távhőről leválik. Elmondja, hogy Lévai képviselő Úr módosító indítványt
adott be, melynek lényege, hogy a támogatás odaítélésénél előnyt élvez az a
távhőszolgáltatást igénybevevő pályázó, aki vállalja, hogy sikeres elbírálás esetén a
szolgáltatást, beruházást követő még legalább öt évig igénybe veszi. Előterjesztőként
a módosító indítványt befogadja. Ennek a szövegrész betételével kéri a Képviselő-
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testület tagjait, hogy támogassák a rendelet módosítását. Felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztést.

szavazattal,

1

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett
támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztést.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Bozsoki Lajos képviselő: Az a megfogalmazás, hogy előnyt élveznek a szolgáltatóra
rákapcsolt fogyasztó, azokkal szemben, akik nincsenek rákapcsolva, azokkal
szemben egy kicsit diszkriminatív. Ha a többi társasház megcsináltatja a házuk
hőszigetelését, kevesebb hőt vesznek igénybe, ez egyfajta környezetvédelmi
fejlesztése is Tapolcának. Az lenne a cél, hogy minél többen leszigeteljék a házat,
minél kevesebb legyen a hőveszteség: Tulajdonképpen ez egy Uniós elvárás, egy
környezetvédelmi vízió is mindenki részéről.
Ács János polgármester: A kormányzaton kell számon kérni azokat a hatalmas
ígéreteket, amikre pályázni lehet. Képviselő Úr hozza ide a pályázatokat, és akkor
majd segítenek a lakosságnak. Az a fiskális szemlélet, hogy a céget, amire áldoznak,
és költenek, azt próbálják meg támogatni. Nem kötelesek egyébként ezt a fajta
programot támogatni. A kormány azokat is támogatja, akik áttérnek távfűtésről
gázra. Anélkül, hogy megkérdezték volna az önkormányzatokat. Nem tudja, hogy
minek van Önkormányzati Minisztérium, amikor őket semmiről nem kérdezik meg,
csak a fejük felett hoznak döntéseket. Az önkormányzat ezeket nem tudja
végrehajtani. Minden településen problémát okozott a távhőszolgáltatóknak, ugyanis
kiemelten vastagították ki, hogy azokat támogatják, akik áttérnek gázüzemelésre.
Biztosan vannak olyan vállalkozók, akik a kormányhoz közel állva jó pénzt tehetnek
zsebre ezért a vállalkozásáért. A saját Kft-jüket továbbra is védeni kell jó fiskális
szemlélettel.
Hegedüs József Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: Figyelembe kell
venni, hogy nem a cég életben tartása elsősorban a cél, hanem hogy egy kötelezően
ellátandó feladatot lát el.
Császár László képviselő: Nincs anomália ebben az előterjesztésben. 10 millió
forintnál 20 lakás támogatását jelenti Tapolcai szinten a pályázat. Távfűtésben 1852
lakás van bekötve. Nem ez fogja megoldani a panelprogramot Tapolcán. Az
önkormányzati kötelezően ellátandó feladatok között elsők között van felsorolva a
távhő biztosítása, a másik oldal pedig támogatást ad arra, hogy erről leváljanak a
lakások. Ezeket az anomáliákat kellene helyretenni. Ha kiveszik ezt a kötelezően
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ellátandó feladatból, onnantól kezdve az önkormányzat is máshogy tud
gondolkodni. Ha egy lakásuk lesz távűtésen, annak is biztosítani kell az ellátását.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete11 igen szavazattal,
3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
15/2008. (VI.02.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az iparosított technológiával épült
lakóépületek
energiatakarékos
felújításának
támogatásáról szóló 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelet
módosítására kidolgozott rendelet-tervezetet
elfogadja, és 15/2008. (VI.02.) Kt. rendeletei közé
iktatja.
8)

A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának megállapítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Az MB Balaton Kft. igazgatóját kérdezi, hogy a napirendi
ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Kiss Zsolt az MB Balaton Kft. igazgatója: Nem kíván kiegészítést tenni.
Ács János polgármester: Az emelés annyit jelent, hogy a tanuló és a nyugdíjas
bérletek 235.- forinttal, a felnőtt bérletek 560.- forinttal emelkednének meg. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett támogatja az előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Presits Ferenc képviselő: Támogatja a javaslatot, mert különben a különbözetet az
önkormányzat kasszájából kellene pótolni.
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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:
16/2008. (VI.02.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés hatósági árának megállapításáról
szóló 41/2007. (XII.21.) Kt. rendelet módosítására
kidolgozott rendelet-tervezetet elfogadja, és
16/2008. (VI.02.) Kt. rendeletei közé iktatja.

9)

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2007. évi
gazdálkodásáról, valamint a 2008. évre vonatozó üzleti tervekről
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Ács János polgármester: Elmondja, hogy a Remondis Kft-nél alpolgármester Úrral
vettek részt megbeszélésen. Közel 30 millió forintos összeget, mely eredményként
jelentkezett, eredménytartalékba, fejlesztési célra jelölte meg a többségi tulajdonos is,
egyetértve a kisebbségi tulajdonosokkal. A Hunguest Hotel ma tartja ülését. A DRV
Zrt-nél nem tudták magukat képviseltetni, ott is kisebbségi tulajdonba vannak, de a
beszámolójukat megnézve, ott is tisztességesen szétosztották a pénzt maguk között a
vezetők. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok megjelent vezetőit
kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kívánnak-e kiegészítést tenni?
Rédli Károly a Tapolcai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója:
Nem kíván kiegészítést tenni.
Hegedüs József Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: Észrevételezte a
bizottsági ülésen, hogy a Városgazdálkodási Kft. a 2006. évről 2007. évre bevételei
csökkentek. Ezzel szemben a bevételek 2,1%-kal nőttek.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Sólyom Károly alpolgármester: Szinte az összes taggyűlésen részt vett, és jó érzéssel
állapította meg, hogy ezek a cégek egy stabil gazdálkodást folytató, pénzügyileg
rendezett gazdasági társaságok. Különböző összetettségű, bonyolultságú, de az
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ügyvezetés igyekszik azokat a tulajdonosi kötelezettségeket végrehajtani, amelyeket
a taggyűlés részére meghatároz, és ez a 2007. évben is sikerült. A 2008. évi üzleti
tervek is ennek megfelelően lettek elfogadva.
Ács János polgármester: Minden cégnél lehet számítani változásokra, mert át kell
gondolniuk a közétkeztetésnél annak a lehetőségét, hogy továbbra hány konyhán
végezzék a főzési tevékenységet, fejlesztésekre lesz szükség, amik az ÁNTSZ
szempontjából meg kell, hogy valósuljanak. Elképzelhető, hogy az eredményeken ez
változtatni fog, és az önkormányzatnak a zsebébe kell nyúlnia bizonyos
szempontból, hogy ezeknek az előírásoknak meg tudjanak felelni.
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:
152/2008. (V.30.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
az
önkormányzati
érdekeltségű
gazdasági társaságok 2007. évi tevékenységéről
szóló tájékozatót és a 2008. évi üzleti terveit
elfogadja.
10/A) Beszámoló a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést. Minden egyes ülésen a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság beszámolt a munkájáról, utólag elmondta, hogy milyen
belső ellenőrzések történtek.
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:
153/2008. (V.30.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság
beszámolóját
–
az
átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről - elfogadja.

10/B) Beszámoló a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és
Sport Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést. A bizottság nevében
szeretné megköszönni a hivatal munkáját, elsősorban Décseyné Raposa Mária
irodavezető, és Tóth Mária oktatási referensnek.
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:
154/2008. (V.30.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Család-, Egészségügyi, Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság beszámolóját – az
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről elfogadja.
11) Tapolca Város névhasználatának engedélyezése
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: A Floorball Egyesület leírja, hogy milyen öntevékeny
munkát folytat. Mivel Tapolcán folynak az edzések, ezért Tapolca város nevét
szeretné az egyesület felvenni. Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse
bizottsága álláspontját.
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Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
155/2008. (V.30.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a Tapolcai Floorball
Egyesületet,
- Székhelye: 8261 Badacsony, Füge köz 3.
- Képviselője: Korbély László
- Tevékenységi köre: sporttevékenység
arra, hogy tevékenységi körében a kérelmében
meghatározott „Tapolcai Floorball 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. június 30.
Felelős : polgármester

12) Tapolca Város Önkormányzata Informatikai Stratégiája (2008-2016)
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal 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 és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Ács János polgármester: Felkéri Dr. Imre László jegyzőt, hogy ismertesse az
előterjesztés lényegét.
Dr. Imre László jegyző: Tapolca Város Stratégiai Programja alapján elkészítették a
Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiáját, amely azonban már megteremti
azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek alapjául szolgálhatnak annak, hogy a város
informatikai stratégiája elkészülhet, ezért is ez az előterjesztés címe. Az Informatikai
Stratégiát Polgármester Úrral közösen kiadták, és a jövőben a tervezés alapjául fog
szolgálni. A következőkben esetlegesen megnyíló pályázatoknál egy informatikai
stratégiát mindenképpen megkövetelnek a pályázóktól. Egy városi szinten
megvalósítandó informatikai fejlesztés, amely az E-Önkormányzatot, a
vállalkozásokat, a helyi gazdaságot is átöleli, ez kb. 100-200 millió forintos
informatikai fejlesztést jelentene. Ennek alapjául fog szolgálni ez a stratégia. Kéri a
Képviselő-testület támogatását.
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:
156/2008. (V.30.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Tapolca Város Polgármesterének és
Jegyzőjének 1. számú közös utasításában
elfogadott Informatikai Stratégiát tudomásul
veszi, egyben Tapolca Város Önkormányzata
Informatikai Stratégiájának alapjául elfogadja.
Megbízza Tapolca Város Polgármesterét és
Jegyzőjét Tapolca Város egészére vonatkozó
Informatikai Stratégia elkészítésével.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős : polgármester, jegyző
Ács János polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az
akadálymentesítési pályázatokat két helyen is megnyerték hasonló összegben.
Remélik, hogy a jövő évben ezeket a munkálatokat el tudják kezdeni.
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13) Tájékoztató a Polgármesteri
feladatokról
Előterjesztő: Ács János polgármester

Hivatalban

ellátott

körzeti

igazgatási

Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Császár László képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 13 fővel
folytatja tovább munkáját.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Ács János polgármester: A hivatalban folyamatos ellenőrzésekre kerül sor az APEH,
ÁSZ, Magyar Államkincstár és a Közigazgatási Hivatal részéről, illetve az Ügyészség
is jelezte a Hatósági Csoport ellenőrzését. Az előkészítő iroda megjelent vezetőit
kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kívánnak-e kiegészítést tenni?
Ughy Jenőné Okmányiroda vezetője: Nem kívánnak kiegészítést tenni.
Ács János polgármester: Felkéri Dr. Imre László jegyzőt, hogy tájékoztassa arról a
nyilvánosságot és a Képviselő-testületet, hogy a Közigazgatási Hivatal milyen
véleményt alkotott a hivatalról.
Császár László képviselő az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 14 fővel
folytatja tovább munkáját.
Dr. Imre László jegyző: Minden évben a testület elé kerül a Polgármesteri Hivatal
körzeti igazgatási feladatainak a beszámolója. Itt az Okmányirodáról, a
Gyámhivatalról és az Építéshatósági feladatokról van szó. A költségvetés
tervezésénél a testület mindig látja, hogy közel 40 millió forinttal kell a hivatal ezen
igazgatási feladatait kiegészíteni az állami normatíván felül, és emellett kell azokat a
fejlesztéseket vállalnia, amelyek a korszerű közigazgatás alapfeltételei. A
Közigazgatási Hivatal vizsgálata során a vizsgálatot vezető ellenőrző kolléga nem
tudva, hogy mi lesz a vizsgálat eredménye, annyit jelzett, hogy a megyében Tapolca
Város Polgármesteri Hivatalában végezett szakmai munkával a Közigazgatási
Hivatal elégedett, és egy jó színvonalú, jó Polgármesteri Hivatalnak tartja.
Természetesen ennek ellenére a munkák során felmerülhetnek problémák, melyeket
majd a vizsgálat fog felderíteni. Kiemeli, hogy egy hosszas előkészítés és tárgyalás
eredményeképpen, amit Polgármester Úrral a kistérség irányába végeztek,
gyakorlatilag realizálódott, hogy 5 millió forintot éves szinten a működéshez a

24
kistérség biztosít. Ez kifejezetten az építéshatósági területet érinti, és átadásra került
egy terepjáró képességgel rendelkező új személygépkocsi, amely elsősorban az
építéshatósági feladatok teljesítését teszik könnyebbé. Az előterjesztés arra is utal,
hogy van egy másik problémájuk. Elég nagy a fusztráltság megint csak az
építéshatóság terültén. A fiatal tervezők miután megszerzik a gyakorlatot, a
versenyszféra felé veszik az irányt, de igyekszenek ezeket a problémákat megoldani.
Tegnap 9 órától délután 16 óráig pályázókat hallgattak meg. Reméli, hogy
eredménnyel tudják ezeket a kihívásokat is megoldani. Kéri a testületet, hogy az
előterjesztést támogassák.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Presits Ferenc képviselő: Javasolja, hogy a Képviselő-testület adjon elismerést, és
mondjon köszönetet a megnövekedett feladatok ellátásáért az Okmányirodának és a
többi irodának, hiszen ezek plusz feladatként nagyon nagy terheket jelentenek.
Elsősorban az Okmányiroda feladata növekedett meg legnagyobb mértékben.
Závori László képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 13 fővel
folytatja tovább munkáját.
Ács János polgármester: A javaslatot megfogadják, a köztisztviselői napon erre
alkalom és lehetőség nyílik.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
157/2008. (V.30.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a körzeti igazgatási feladatok ellátásáról
szóló tájékoztatót elfogadja.
14) Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának módosítása, a részét
képező antiszegregációs terv elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság mindkét határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
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Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság mindkét
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadót kérdezi,
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni,
Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: Nem kíván kiegészítést tenni.
Ács János polgármester: Előzetesen tárgyaltak már településekkel, akik hasonló
tervet szeretnének beadni, hogy lehetőség szerint segítsék egymást ezeken a
tárgyalásokon. Úgy tűnik, hogy ebben a régióban mutatkozik szándék. Reméli, hogy
polgármesteri szinten az adott szavát mindenki fogja tartani. 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 13 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
158/2008. (V.30.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Tapolca Város Integrált Városfejlesztési
Stratégiájának
módosítását,
annak
elválaszthatatlan részét képező Antiszegregációs
Tervet elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester, jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
159/2008. (V.30.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete köszönetét fejezi ki Tapolca Város
Integrált
Városfejlesztési
Stratégiájának
elválaszthatatlan részét képező Antiszegregációs
Terv
előkészítésében
közreműködő
szervezeteknek:
Szociális és Családvédelmi Minisztérium
szakértőjének Mihálylovics Bélának,
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Tapolcai Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Elnökének Bartha Józsefnének,
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálat
vezetőjének Kocsor Szilárdnak,
ExAnte
Tanácsadó
Iroda
ügyvezetőigazgató-helyettesének
Lebovits
Ágnesnek és munkatársainak Szente Viktóriának
és Erdős Zoltánnak.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester, jegyző

15) Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása
Előterjesztő: Ács János polgármester
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 és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Ács János polgármester: Szabó Lászlót, az MSD Magyarország Kft. képviselőjét
kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Szabó László az MSD Magyarország Kft. képviselője: Elmondja a méhnyakrák
elleni védőoltásról, hogy az MSD Magyarország Kft. képviselője a NyugatDunántúlon. Ez a védőoltás 2006. december óta van jelen Magyarországon, és 2006.
szeptembere óta a világon. Ez az első olyan oltóanyag, amely a rák megelőzésére
hivatott. A méhnyakrákról annyit érdemes tudni, hogy azt a HPV vírus okozza,
melynek több fajtája is van. A védőoltásuk a négy leggyakoribb típus elleni
védőanyagot tartalmazza. Ebből kettő felelős a méhnyakrák kialakulásáért, valamint
kisebb részben egyéb nemi szervi daganatok kialakulásáért. A másik két típus a nemi
szervi szemölcsök, és egyes jóindulatú elváltozások kialakulásáért felelős. Ez a
védőoltás jelenleg a TB által nem támogatott, a lakosság számára viszonylag drága,
éppen ezért gondolták azt, hogy az önkormányzattal, illetve a tisztiorvosi szolgálattal
együttműködés keretében ezt a megkeresést megtegyék. A 13 éves lányoknak
elérhető ez a védőoltás. Szakmai ajánlások szerint elsősorban a 12-13 éves lányokat
célszerű beoltani, ugyanis ők azok, akik a legkevésbé találkoztak a szexuális úton
terjedő HPV vírussal. Náluk a leghatékonyabb, közel 100%-os hatást tudnak elérni a
négy típus elleni védettséggel, ami a méhnyakrák ellen 70%-os, a nemi szerveknél
pedig több mint 90%-os biztonságot jelent. A feltett kérdésekre szívesen válaszol.
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Ács János polgármester: Kéri az MSD Magyarország Kft. képviselőjét, hogy ennek a
költségéről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Szabó László az MSD Magyarország Kft. képviselője: Az ajánlatuk részét képezi
az, hogy a nagy- és kiskereskedelmi árhoz képest egyrészt bizonyos szinttel
olcsóbban tudja biztosítani a cég az önkormányzat számára a védőoltást. Három
védőoltást kell beadni közel 80 lánynak, amely kb. 250 védőoltást jelent, és
ugyanebben a mennyiségben egy másik védőoltást is felajánlottak a csomagban, ez a
Pneumovax nevezetű oltás, amely az idősek számára a tüdőgyulladást okozó
baktérium elleni védőoltást is tartalmazza, teljesen ingyen.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
160/2008. (V.30.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja a 13 éves tapolcai leányok méhnyakrák
elleni védőoltását.
A védőoltás anyagi fedezetét a költségvetésről
szóló 1/2008. (II.18.) Kt. rendelet általános
tartalékának terhére biztosítja.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét,
hogy az oltóanyag biztosítására az MSD
Magyarország Kft-vel a szerződést megkösse.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Ács János polgármester
16) Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által felállítandó Cigány
Kisebbségi Holocaust Emlékkőről
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: A bizottságok módosító javaslattal éltek, melye szerint a
felirat az alábbiak szerint módosulna: E tábla állítson örök emléket a Tapolca és
környéke cigányainak, akik a holocaust áldozatai lettek. Előterjesztőként ezt
befogadja. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
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 és Településfejlesztési Bizottság 4 igen
szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztést.
Ács János polgármester: Elmondja, hogy az emlékkő felállítására a régi temető II.
világháborús és az önkényuralmi áldozatok emlékére állított táblától keletre lévő
sírhely méretű parcellába történne meg. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi
ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Presits Ferenc képviselő: Bizottsági ülésen is felmerült, hogy hány áldozat volt, de
erre nem kaptak választ.
Bartha Józsefné a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: A legtöbb,
kisebbséget is érintő falvakba eljutottak. Tapolcán nem városban éltek, hanem
Tapolca külső határban. A Csányi László utcában sokan voltak. Tapolcáról 15-20 fő
áldozatot jelen, a környező falvakban, Kapolcs, Gyulakeszi, Devecser körzetéből 50
fő. Köszöni Parapatics Tamás, Hársfalvi József és Papp Zoltán segítségét. A hivatal a
legmesszemenőbbekig segített nekik. Kéri, hogy járuljanak hozzá az emlékkő
felállításához.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
161/2008. (V.30.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul a régi temetőben a II.
Világháború és az Önkényuralmak áldozatai
emlékére állított táblától keletre lévő sírhely
méretű parcellán az előterjesztésben lévő
feltételekkel a Cigány Holocaust Emlékkő
felállításához, melynek felirata a:

E tábla állítson örök emléket a Tapolca és
környéke cigányainak, akik a Holocaust
áldozatai lettek
Határidő: folyamatos, 2008. augusztus 2.
Felelős: polgármester, jegyző
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17) Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Ács János polgármester: Majdnem minden orvosnak van alapítványa, amik
működnek, részben működnek, vagy nem működnek. Képviselő társait kérdezi,
hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Dr. Csonka László képviselő: Elmondja, hogy a Kórházért Alapítvány is ide
csatlakozna, csak azért nincs köztük, mert az 20 ember magánalapítványa. 1992. óta
60 millió forintot gyűjtött össze az alapítvány.
Orbán Tibor a Tapolca Épített és Természeti Értékeiért Közalapítvány elnöke: A
tájékoztatóban lényegében összefoglalták a működésüket. Több éve volt egy olyan
gondolatuk, hogy Tapolca kulturális örökségéhez tartozik a szőlő- és borkultúra, és
méltó lenne, hogy megemlékezzen Tapolca város erről a kultúráról. Ez az emlékmű
elindult a maga útján. A pályázatokból kiválasztották azt, ami leginkább Tapolcának
megfelel. Sajnos a pályamű nem nyerte el a zsűri tetszését. A probléma az is volt,
hogy anyagi eszköz nem állt a rendelkezésükre. Jelen pillanatban is van egy
pályázat, melyben tervezi a város önkormányzata, hogy felállítják ezt az
emlékművet. Kéri Polgármester Urat és a Képviselő-testületet, hogy amennyiben
mégsem nyerne ez a pályázat, akkor valamilyen úton-módon szakítsanak valamilyen
anyagi forrást, hogy ez Tapolca város méltán képviselő kulturális öröksége
megörökítse azon a téren, ahol most van tervezve az emlékmű.
Ács János polgármester: Nyertes pályázat esetén lehet szó róla. Amennyiben nem
lesz nyertes a pályázat, ebben az évben ennek a megvalósítására biztosan nem fog
anyagi forrás rendelkezésükre állni, de természetesen meg kell nézni többféle
forráslehetőséget.
Császár László képviselő: Sok alapítvány van, aki effektíven nem működik. El
kellene arról gondolkodni, hogy ezeknek mi legyen a további sorsuk.
Dr. Imre László jegyző: Volt már egy ilyen folyamat. Alapítványt megszüntetni
nagyon nehéz. Az ügyészséggel és a bírósággal több egyeztetést kellett megtennie,
illetve határozatot hoznia a Képviselő-testületnek, hogy az az alaptevékenység nem
teljesül, s valóban nem tölti be azt a közfunkciót, amelyre valamikor az alapító ezt a
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közhasznú szervezetet létrehozta. Azt is szolgálta ez az előterjesztés, hogy a
Képviselő-testület lássa, hogy az általa alapított alapítványok hogyan, milyen módon
működnek. Javasolja, hogy bízza meg a Képviselő-testület Polgármester Urat és a
Jegyzőt, hogy a nem működő alapítványok megszüntetését készítse elő, és majd
később a Képviselő-testület elé előterjesztés formájában hozza.
Ács János polgármester: A javaslatot elfogadja, azt ki fogják dolgozni.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
162/2008. (V.30.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Önkormányzat által létrehozott
alapítványok működéséről szóló tájékoztatót
elfogadja.
18) Testvérvárosi megállapodás megkötése Umag várossal
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: Umag 15.500 lakosú horvátországi tengerparti üdülőhely. A
magyar határtól autópályán lehet elérni oda 4 óra alatt. A város nagy kiterjedésű,
közel 30 km-es tengerpartja van. A campingjeibe, szállodáiba évente közel 60.000
turistát tudnának elhelyezni. Velük a kapcsolat Pozsonyon keresztül adódott. A
sport jó alapokra van helyezve. Többször voltak már ők is Tapolcán. A múltok másfél
napos úton az ottani polgármester meghívásának eleget téve részt vett egy személyes
megbeszélésen, ahol polgármester Úr is tolmácsolta a városnak azt a szándékát, hogy
Tapolcával szeretnének felvenni testvérvárosi kapcsolatot. Erre 2008. június 20-án
kerülne sor első ütemben. Jelenleg az Isztriai-félsziget egyik legnagyobb beruházása
készül a település egyik részén. A Kempinsky építi ott az Adria legkorszerűbb
üdülőfaluját öt, hat és hét csillagos szállodával. A város nagyon barátságos,
szimpatikus emberekkel találkozott. Ennek a kapcsolatnak a megerősítését szeretné
kérni a Képviselő-testülettől. 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 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatja a kapcsolat
felvételét.

31
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Dr. Csonka László képviselő: A bizottsági ülésen is azt mondta, hogy nagyon szép
ez a testvérvárosi kapcsolat. Tudomása szerint most már a kilencedik településsel
kötik meg. Úgy gondolja, Tapolca településnek ez egy kicsit sok, mert ennek anyagi
vonzata van. Meg kell nézni, hogy a fiskális szemlélet mennyiben játszik szerepet,
mert diplomáciai és külügyi missziót egy kisvárostól nem lehet elvárni. Legyen
testvéri kapcsolatuk, de mértékkel.
Császár László képviselő: Úgy gondolja, nem a száma határozza meg, hogy Tapolca
Város Önkormányzatának hány aláírt testvérvárosi szerződése van. Van olyan aláírt
szerződésük, amely a valóságban nem működik. Ezek között valamilyen személyi
kötődések is voltak, vannak, lesznek. Az önkormányzatoknak az a feladata, hogy egy
ilyen élő láncot biztosítson, egy szerződés aláírásával azt a hivatalos kapcsolatot
meghozza, de utána ezt tartalommal meg kell tölteni, akik részt tudnak és részt
kívánnak venni. Nem azt jeleni, hogy a két polgármesternek kell találkozgatni.
Mögötte olyan kapcsolatok vannak, amelyek sok várossal működnek együtt,
személyes kapcsolatok alakulnak ki. Azzal nem követnek el vétséget, ha szentesítve
van egy ünnepélyes aktussal. Nem szól többről, minthogy a két település
önkormányzata hivatalossá teszi azt a baráti kapcsolatot, ami már kialakult az elmúlt
év során. Azokat kellene inkább megvizsgálni, ahol van ilyen kapcsolatuk, és hogy
miért nem működik. Ez nem költségvetési tétel.
Ács János polgármester: Pozsony városrészéből is igénybe tudnak venni elő- és
utószezoni kedvezményes nyaralást. Ezt a lehetőséget nem szabad figyelmen kívül
hagyni. Más jellegű elbírálást jelent egy testvérvárosi kapcsolatnál. Véleménye
szerint megpróbálták azokat a dolgokat megoldani, amibe nekik kerül a testvérvárosi
kapcsolat. Az Európai Unióban a Kulturális Bizottság tárgyalta, hogy komoly
pályázatokat fognak kiírni az ifjúság és az időskorúak cseréjére, valamint kulturális,
sport és szabadidős programokra.
Marton József alpolgármester: A mai világban az Európai Unió a kultúrák és az
állampolgárok cseréjét, utazását, egymásnak a megismerését tűzi ki célul. Nem rossz
gondolat az, hogy olyan városokkal kerüljön kapcsolatba, akik bizonyos mértékig
már régóta az Európai Unió tagjai, és a szerzett tapasztalatokat tovább tudják adni
egy Európai Unión kívüli városnak. Volt szerencséje a múlt héten elmenni Lempääläbe. Egy EU-s pályázathoz hívták meg őket. Próbálták közösen összeszedni azokat a
gondolatokat, ötleteket, amelyeket meg tudnak valósítani ezekben a pályázatokban.
Ha csak 100.000.- eurót tud ez a pályázat hozni, mekkora összeg jut arra, hogy
Tapolca város polgárainak egy része Norvégiába el tudjon utazni. Ennek a kezdete
sok anyagi forrást nem igényel, de nem lehet tudni, hogy mi van benne. Umag
könnyen megközelíthető város. Azt beszélték az iskolájukban, ahol már működött
Stadthagennel egy diákcsere program, ahol a diákjaik ott kint dolgozva tanulták meg
a szakmát. Adott esetben egy tengerparti üdülőhelyen lévő sok-sok szálloda közül ki
tudnak választani olyan szállodákat, ahova el tudják őket vinni csereprogram
keretében. Lempälében 17-18 éves fiatalok dolgoznak azokon a helyeken, ahol a
turistákat szolgálják ki csereprogram keretén belül. Ott mindenki tud angolul. A
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hivatalban ki kell választani egy olyan személyt, aki ezekkel a dolgokkal foglalkozik.
Tapolca is az idegenforgalom fele próbál elfordulni.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal,
2 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza:
163/2008. (V.30.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a horvát Umag város önkormányzatával
a két város között kialakult partnerkapcsolat
elmélyítése céljából testvérvárosi együttműködési
megállapodást köt az alábbi szöveggel:
Együttműködési megállapodás
Umag Város Önkormányzata és Tapolca Város
Önkormányzata előzetes tanácskozás alapján
döntött az Umag város (Horvátország) és
Tapolca
város
(Magyarország)
közötti
testvérvárosi kapcsolat létesítéséről.
A települések között ápolt testvérvárosi kapcsolat
egy olyan eszköz, mely összeköti és egyesíti
Európát, erősíti a két nemzet közti kölcsönös
egyetértést, valamint a partnerek sokrétű
kapcsolatainak,
polgáraik
barátságának
garanciája.
A megállapodás célja a partnervárosi kapcsolat
szélesítése Umag város és Tapolca város között
az oktatás, a kultúra, a sport, az idegenforgalom,
az államigazgatás, a gazdaság és az ifjúsági csereprogram terén.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
megbízza
a
polgármestert
az
együttműködési megállapodás és az egyezmény
aláírásával, amelyre várhatóan 2008. június 20-án
kerül sor.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: polgármester
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VEGYES ÜGYEK
Ács János polgármester: Vegyes ügyek keretében elmondja, hogy Bozsoki Lajos
képviselő Úr Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezetőnek írt
előterjesztési témákként három témakörben tett javaslatot. Az egyik a villamos
energia piac liberalizációja. Továbbra is kéri képviselő Úr segítségét, mert nem
történt semmi a piacon, mint az, hogy a nagycégek létrehoztak maguknak 8-10 kis
Kft-t. Köszönettel venné, ha képviselő Úr gyakorlati tapasztalatot tudna erre
mondani, hogy elő tudják készíteni az előterjesztést. Két városnál érdeklődött, ott
megálltak a megbeszélések, mert mire a megállapodást megkötötték volna, addigra
kiderült, hogy drágább lett volna a jelenlegi szolgáltatónál. A Leader programmal
kapcsolatban majd meg fogja kérni Lévai képviselő Urat, hogy vegye fel a
kistérséggel a kapcsolatot. Úgy tudja, hogy első körben voltak elbírálások. Állítólag a
Tapolca-Keszhely kistérség nem tudott sikeresen indulni ezen a programon. Az
eddig elvégzett munkáról beszámolnak. Nagyságuknál fogva külterületi fejlesztésen
vagy beruházásokban – amik a programba illenek – tudnak részt venni. A
laktanyával kapcsolatban komoly tárgyalások folynak. A tárgyaló fél kérte, hogy
egyelőre ne kapjanak nyilvánosságot. Képviselő társait majd a megfelelő módon
tájékoztatni fogja, és minél előbb eljön az az idő, hogy előterjesztés formájában ez
nyilvánosságra kerülhessen. Előzetesen kérték a Móricz Zsigmond utca lakói, hogy
próbáljanak meg egyirányúsítást az utcában végrehajtani. Amikor a lakók úgy látták,
hogy az egyirányúsítás úgy működik, hogy bizonyos szabályok meg fognak változni,
ezt már nem kérték, és tiltakozó levelet is írtak. Az önkormányzat a tervet erre
vonatkozóan elkészítette, a rendőrséggel egyeztetést folytattak forgalombiztonságtechnikai okokból. Mivel úgy tűnik, hogy az ott élők a forgalomváltozást nem
szeretnék, ezért az ott kialakult helyzeten változtatni nem kívánnak. Nem tudják a
felelősségét vállalni azért, hogy ott továbbra is el mentőautónak, tűzoltóautónak,
szemetes autónak el kell mennie.
Koppányi Ferenc képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a
Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft-nél vezetőváltás miatt belső ellenőrzés történt. A
belső ellenőrzési jelentést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta,
és 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK:
Bozsoki Lajos képviselő: A Móricz Zsigmond utca kapcsán elmondja, hogy a
forgalomnormalizálásába beletartozna az is, ami véleménye szerint nem kerülne
pénzébe az önkormányzatnak. A notórius száguldóknak reménybeli letörésére
legalább sebességkorlátozó tábla kihelyezését kellene megoldani.
Ács János polgármester: Megnézik a helyét, ez megoldható.
Presits Ferenc képviselő: A sportrepülősök nevében fordulna kéréssel Polgármester
Úrhoz. A sportrepülősök kérték tőle, hogy a hangárhasználatot szeretnék igénybe
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venni. Rendelkeznek egy nagy teljesítményű géppel, aminek a sérülésveszély fennáll,
mivel az időjárás viszontagságinak van kitéve. A fiatalember, aki igénybe szeretné
venni a hangárt, olyan szinten repül, hogy most repült egy 500 km-es szabadtávot,
ami a gyémántkoszorús minősítés feltétele. Magyarországon nagyon kevés
gyémántkoszorús pilóta van. Ezek az emberek lelkesek, kéri, hogy a gépek védelme
biztosított legyen. A Batsányi Napokon a város vezetése nem képviseltette magát az
ünnepségen. Úgy gondolja, meg kellene Batsányi Jánost azzal tisztelni, hogy az
évente egyszer megrendezésre kerülő Batsányi ünnepségeken részt vegyenek. A
Zeneiskolában olyan színvonalas rendezvények vannak – amin a képviselők
ugyancsak nem vesznek részt -, mint Bogányi Gergely, Járdányi Gergely, Baranyi
László, akik csak külföldön lépnek fel, Magyarországon egyedül Tapolcán vállalnak
fellépést, mert 6-8 évre előre le vannak kötve külföldi szerződésekkel. Legalább
annyira tiszteljék meg őket, hogy a Képviselő-testület nevében megjelenjen valaki
legalább a megnyitón. Kéri, hogy ezt vegyék komolyan a jövőben.
Ács János polgármester: A kérdés második felére nem kíván válaszolni, arra
mindenki saját maga megadja a választ. Az első kérdésre elmondja, hogy a hangárba
jelen pillanatban nem tudnak bemenni, mert tele van pakolva. Átmenetileg talán
nyitott teret tudnak biztosítani. A hangárt már megkezdte a szél, úgyhogy ott is
sürgős beavatkozásra van szükség.
Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: A város által szervezett
rendezvények látogatottságára, illetve a Tapolcai Nyár rendezvénysorozat országos
megjelenésére mintegy 600.000.- forintos médiatámogatásra van szükség. Ezt négy
alkalom során, a legnagyobb nézettségű M1 csatornán biztosítanának rá lehetőséget,
és minden héten a rendezvény előtt a Danubius Rádióban aznap mutathatnák be,
hogy mi a soron következő rendezvény Tapolca városban. Javasolja a támogatást a
költségvetés Általános tartalék terhére megítélni.
Ács János polgármester: Kimutatható, hogy Tapolcának többet kellene szerepelni.
Sajnos nincs olyan újság, amelyik megjelentet valamelyik településről úgy
programot, hogy meg ne kérje rögtön az árát is. Megnézik, hogyan tudják ezt
megoldani. Képviselő társai, a város lakosságának és pedagógusainak figyelmébe
ajánlja, hogy ma esete 18.00 órai kezdette a Tamási Áron Művelődési Központban a
kistérséggel együtt pedagógus napi ünnepség megrendezésére kerül sor.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Ács János polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 12.05 órakor bezárja.
K. m. f.

Ács János
polgármester

Dr. Imre László
jegyző

