TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/79-41/2008.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. szeptember
12-én (péntek) 08.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Ács János
polgármester
Bakos György
Barbalics Antal
Bozsoki Lajos
Buzás Gyula
Dr. Csonka László
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Presits Ferenc
Sólyom Károly
Szatmári Jánosné
Vörös Béla
Závori László
képviselők
Dr. Imre László – jegyző, Benczik Zsolt - Önkormányzati és
Gazdálkodási Iroda vezetője, Parapatics Tamás – önkormányzati
főtanácsadó, Schönherrné Pokó Ildikó – Pénzügyi Irodavezető,
Fülöp Jánosné – Pénzügyi Iroda főmunkatársa, Décseyné Raposa
Mária – Általános Igazgatási Irodavezető, Ihász József –
Építéshatósági
Csoportvezető,
Mikusi
Gyula
–
Városüzemeltetési Csoportvezető, Dénes Emil – az Adócsoport
Vezetője, Hársfalvi József – szakmai tanácsadó, Orbán-Molnár
Henrietta – jegyzőkönyvvezető
Bajner Imre –a Tapolcai Általános Iskola Igazgatója, Lájerné Tóth
Éva – a Széchenyi István Szakképző Iskola Igazgatója, Páhyné
Hegedüs Katalin – a Szivárvány Óvoda képviseletében, Dr.
Zsiray Ferenc – Városszépítő Egyesület elnöke, Nagy Eörsné –
Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója , Molnár Attila – a
Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Töreki László –
újságíró, Tapolcai Városi Televízió munkatársai
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Ács János polgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket és a
Városi Televízió nézőit. Megállapítja, hogy 15 képviselő van jelen, az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Napirend előtti pontként a polgármester, az
alpolgármesterek tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű határozatokról lesz szó.
Ő írásban nem adott tájékoztatást, legtöbb alkalommal azokon a tárgyalásokon vett
részt, ahol valamelyik alpolgármester is, azon kívül találkozott Dr. Kern Józseffel, a
Diagon Diagnosztikai Kft. ügyvezető igazgatójával. Erről bővebbet nem szeretne
mondani, hiszen szerdán a Tapolcai Városi Televízió részletes adást adott e témában.
Egészen biztos, hogy vannak gondok a magyar egészségügyben, azonban a Diagon
Kft. célja, hogy Tapolca a kistérségi kórházi szerepét meg tudja őrizni, ill. meg tudja
erősíteni. Az ügyvezető ígéretet tett arra, hogy a szerződésben foglalt beruházásokat
teljesíteni fogják. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban
kinek van észrevétele, kérdése?
Buzás Gyula képviselő: Érdeklődik a laktanyával kapcsolatos fejleményekről és
arról, hogy a sümegi járóbeteg-szakellátással kapcsolatos megállapodás miért nem
került aláírásra?
Ács János polgármester: A laktanyával kapcsolatban elmondja: köztudott, hogy
Tapolcán egy laktanya önkormányzati tulajdonba került, ezáltal vannak érdeklődők,
de konkrét tárgyalásokat senkivel sem folytattak. Reméli, hogy még ebben a
hónapban vagy a jövő hónap elején a pályázati anyag is rendelkezésre áll. A másik
ügyben a pályázati eljárás eredménytelen volt Sümeg esetében, tehát másfajta
konstrukciót kell találni, a szerződés aláírása nem Tapolca Város Önkormányzatán
múlik.
Lévai József képviselő: Nem tudott jelen lenni a Lesencetomaj Önkormányzatával
tartott együttes ülésen. Később a Tapolcai Újságban megjelent egy cikk, amelyben
volt rá hivatkozás és most is említette Polgármester Úr, hogy pályázat kiírására
készülnek közösen a Lesencetomaji Önkormányzattal. Ennek tárgyáról lehetne-e
bővebbet tudni, hogy milyen témában, milyen célból, milyen körben szeretné az
Önkormányzat ezt a pályázatot?
Ács János polgármester: A tárgyat mindannyian ismerik, mert azt ők határozták
meg, azonos elképzelései vannak Lesencetomaj Képviselő-testületének is. A
koordináció azért történik, mert az eddigi érdeklődőket a terület egyben érdekelné,
emiatt a két településnek együtt kell gondolkodnia. Ebben partnerséget mutattak a
lesencetomajiak.
Lévai József képviselő: Köszöni a választ.
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Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el, Ács János polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
197/2008. (IX.12.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
tisztségviselők
fontosabb
tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Ács János polgármester: Szavazásra teszi fel a meghívó szerinti napirendi pontokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
198/2008. (IX.12.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete mai ülésén a következő napirendeket
tárgyalja :

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 Önkormányzatának a 2008.
évi
költségvetés
első
féléves
végrehajtásáról szóló beszámolója
Előterjesztő: Ács János polgármester

3)

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

4)

Felsőoktatási
intézményekben
tanuló
szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók
támogatásáról szóló 12/2004. (IV.20.) Kt.
rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester
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5)

Tájékoztató a Közép-Dunántúli Regionális
Közigazgatási
Hivatal
által
Tapolca Város Polgármesteri Hivatalában
végzett
komplex
ellenőrzés
megállapításairól
Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

6)

Tájékoztató az Állami Számvevőszék
Tapolca
Város
önkormányzata
gazdálkodási rendszerének 2008. évi
ellenőrzéséről
készült
számvevői
jelentésről
Előterjesztő: Ács János polgármester

7)

Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz
történő csatlakozás 2009. évre
Előterjesztő: Ács János polgármester

8)

Az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési
Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás rekultivációs
programjához
előzetes
kötelezettségvállalás
Előterjesztő: Ács János polgármester

9)

Közbeszerzési terv módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

10) Raposka Község Önkormányzatával kötött
Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester
11) Kórház működési terület módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester
12) Diszel városrész szennyvízcsatorna hálózat
építésére
jóváhagyott
céltámogatás
maradványáról lemondás
Előterjesztő: Ács János polgármester
13) A tapolcai Ipar utca, mint belterületi
gyűjtőút
kiépítésére,
korszerűsítésére
pályázat benyújtása
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: A módosításban a szokásos bevételi és kiadási változások
bevitele történt meg. Jelen pillanatban Tapolca Város főösszesítője szerint
4.535.532.000 Ft szerepel mind a tervezett bevételi, mind a tervezett kiadási oldalon.
Unger Ferenc Könyvvizsgáló Úr részt vett a bizottsági üléseken, a módosítások
vonatkozásában kifogást nem emelt, azonban a mai Képviselő-testületi ülésen nem
tud részt venni. Kéri a Bizottsági Elnököket, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Horváthné Szalay Gyöngyi 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?
Lévai József képviselő: Az anyagban említve van a Fő tér 7-9 homlokzat-felújítása.
Kérdezi, hogy ez csak elírás, vagy ő nem vette észre, hogy az ingatlanon valamilyen
felújítás történt?
Ács János polgármester: Elmondja, hogy amikor a terv elkészült, akkor a Fő tér 7-9.
szerepelt ugyan az eladásra szánt ingatlanok között, de a pályázat kiírása még nem
történt meg. Jelenleg a – sikeres pályáztatást követő – vételi szerződés elkészült, de
annak aláírására még nem került sor, ezért kell még ezt a tételt szerepeltetni a
költségvetésben. A homlokzat egy részét közben le kellett verni, mert
balesetveszélyessé vált.
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Lévai József képviselő: Megköszöni Polgármester Úr válaszát.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
24/2008. (IX.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
az
1/2008.(II.18.)
Kt.
rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja
és 24/2008. (IX.15.) Kt. rendeletei közé iktatja.

2)

Tapolca Város Önkormányzatának a 2008. évi költségvetés első féléves
végrehajtásáról szóló beszámolója
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: Kérdezi az előkészítő iroda képviselőit, kívánnak-e szóbeli
kiegészítést tenni a napirendi ponthoz?
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: Nem tesz kiegészítést.
Ács János polgármester: Részletes anyag készült, amely a 2008. június végi állapotot
tükrözi, az azóta bekövetkezett változások a következő féléves beszámolóban
jelentkeznek. Az I. félévre tervezett feladatokat sikerült végrehajtani és úgy
gondolja, hogy az előttük álló feladatokat is sikerül majd megvalósítani ebben az
évben. Felkéri a Bizottságok Elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Horváthné Szalay Gyöngyi 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.
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Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
199/2008. (IX.12.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Képviselő-testülete a 2008. évi
költségvetésének első féléves végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadja.

3)

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004.
(IV.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: Elmondja, hogy a szóban forgó 96 m2-es ingatlant az
Önkormányzat hasznosítani nem tudja. Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság álláspontját.
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 javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
25/2008. (IX.12.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az önkormányzat vagyonáról és a
vagyonhasznosítás szabályairól szóló többször
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módosított 10/2004. (IV.20.) Kt.
rendelet
módosítására
irányuló
rendelet-tervezetet
elfogadja és 25/2008. (IX.15.) Kt. rendeletei közé
iktatja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
200/2008. (IX.12.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 4163/1 helyrajzi számú közterület
megnevezésű ingatlanból leválasztott 96 m2
térmértékű területet Slenner Lajosné, 8297
Tapolca, Gyulaffy L. u. 6., Soós Balázsné szül.:
Slenner Márta 8297 Tapolca, Babits M. u. és
Domonkos Istvánné szül.: Slenner Krisztina 8296
Hegyesd, Zrínyi M. u. 4/a. szám alatti lakosok
részére térítésmentesen átadja.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős : Polgármester

4)

Felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók
támogatásáról szóló 12/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: Az előkészítő iroda képviselőjét kérdezi, hogy van-e a
napirendi ponthoz kapcsolódóan kiegészíteni valója?
Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási Irodavezető: Változtak a szerződési
feltételek az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt pályázatnál, ezért kell a
helyi szabályozást módosítani.
Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
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Horváthné Szalay Gyöngyi 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 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
26/2008. (IX.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a felsőoktatási intézményben tanuló
szociálisan
hátrányos
helyzetű
hallgatók
támogatásáról szóló 12/2004. (IV.20.) Kt. rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja
és azt 26/2008. (IX.15.) Kt. rendeletei közé iktatja.
5)

Tájékoztató a Közép-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal által
Tapolca Város Polgármesteri Hivatalában végzett komplex ellenőrzés
megállapításairól
Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző
Ács János polgármester: Kérdezi Jegyző Urat, hogy mint előterjesztő, kíván-e
szóbeli kiegészítést tenni.
Dr. Imre László jegyző: A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Veszprém Megyei Kirendeltsége ez év nyarán átfogó vizsgálatot tartott Tapolca
Város Polgármesteri Hivatalában. Vizsgálták egyrészt a jegyző közigazgatási
hatáskörben gyakorolt feladatainak a végrehajtását, másrészt a Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Igazgatási területen elvégzett munkáját. A vizsgálatot követően
készült jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi. A Közigazgatási Hivatal
törvényességi észrevétellel nem élt, tehát nem látta el a jegyzőkönyvet olyan
záradékkal, amelyre akár a Képviselő-testületnek, akár a Jegyzőnek azonnali
intézkedést kellett volna eszközölnie. A jegyzőkönyvben több dícséret mellett
észrevételek és javaslatok is megfogalmazásra kerültek. Lényeges kérdésként
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jelentkezik a helyi rendeletek kihirdetésének módja. A Közigazgatási Hivatal arra
hívta fel a figyelmet, hogy a helyi rendeletek tekintetében a „kihirdetés” és a
„közzététel” fogalmak pontosabb szétválasztására lenne szükség, ezért javasolja a
Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát. A korábbi SZMSZ-módosításkor
az a gyakorlat került bevezetésre, hogy a rendeletek kihirdetése a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján történik meg, de annak érdekében, hogy Tapolca polgárai
mind szélesebb körben hozzá tudjanak jutni az információkhoz, az internetes
honlapon is közzétették az előterjesztés anyagát, illetve a kihirdetett rendeleteket. A
Közigazgatási Hivatal azt javasolta, hogy a jövőben a rendeletek kihirdetése az
interneten történjen, amennyiben a Képviselő-testület a jelenlegi gyakorlatot kívánja
folytatni, akkor egyértelműen szét kell választani a két jogintézményt: a kihirdetést
és a közzétételt. Megjegyzi, hogy a jelenlegi gyakorlat nem törvénysértő, a javaslatot
a maga részéről támogatja, ezért szerepel a határozati javaslatban a Szervezeti és
Működési Szabályzat felülvizsgálata.
Ami a közigazgatási feladatokat illeti,
természetesen megfontolja azokat és ezt követően változtat a kialakult
joggyakorlaton, ha szükséges. Összességében hangsúlyozza – mivel nemcsak a
rosszat, hanem a jót is észre kell venni -, hogy a Közigazgatási Hivatal az egyes
területek vizsgálatát követően jónak minősítette a Polgármesteri Hivatalban folyó
munkát. Mindezekre figyelemmel kéri a Képviselő-testületet, hogy a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Ács János polgármester: Kéri a Bizottsági Elnököket, ismertessék a Bizottságok
álláspontjait.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Horváthné Szalay Gyöngyi képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság 11 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?
Lévai József képviselő: Csatlakozik Jegyző Úrhoz azáltal, hogy nemcsak a rosszat,
hanem a jót is észre kell venni. Személy szerint nagy örömmel olvasta ezt az
előterjesztést és a következő előterjesztést is, mert alapvetően pozitív
megállapításokat tartalmazott a Hivatal működésével kapcsolatban, azt gondolja,
hogy ez megnyugvással kell, hogy eltöltse a Képviselő-testületet. Van egy-két
észrevétel, amiből pedig okulniuk kell. Arra gondol, hogy az Adócsoport és az
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Építéshatósági Csoport esetében szerepel a jegyzőkönyvben, hogy a kollégák
jelentősen túl vannak terhelve, ennek ellenére jó színvonalon látják el a munkájukat.
Ha lehetőség van rá, érdemes lenne ezeken a területeken változtatni. Köszönetét és
elismerését fejezi ki a Hivatal dolgozóinak.
Sólyom Károly alpolgármester: A hét folyamán a Polgármesteri Hivatal
apparátusának volt egy munkaértekezlet, ahol részben erről az ellenőrzésről beszélt
Jegyző Úr. Ezt a nehéz feladatot úgy látta el a Hivatal, hogy nyugdíjazások és
gyermek-vállalások miatt jelentős munkaerő-vándorlás történt. Sok új fiatal kolléga
érkezett, ennek ellenére a meglévő állomány és az új állomány együttműködve, jól
látta el feladatát. Ő is köszöni a köztisztviselők munkáját.
Dr. Imre László jegyző: A Képviselő-testület előtt ismert, hogy a Polgármester Úr és
ő tettek intézkedéseket annak érdekében, hogy a létszám elegendő legyen az
Építéshatósági Csoportnál, ebben az ügyben megkeresték a Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulását. Ennek következtében a tavalyi évtől 5.000.000.- Ft-tal
két fő felvételéhez tudott hozzájárulni a Kistérség és egy Suzuki Ignis gépjárművet
adott a feladat ellátásához. Úgy kell a Közigazgatási Hivatal jegyzőkönyvét értékelni,
hogy ennek ellenére még mindig kevés a létszám, csakúgy, mint az Adócsoportnál. A
létszám-kérdésről Polgármester Úrral már többször beszéltek, ezt ő a mai ülésen nem
akarta hangsúlyozni, a költségvetési rendelet módosítása során fogják megvizsgálni,
hogy a költségvetési törvény milyen kondíciókat tud majd biztosítani. Azt is el kell
mondania, hogy a körzeti igazgatási feladatok alul vannak finanszírozva, ebben az
évben is közel 40 millió forintot kellett hozzátennie a városnak a saját
költségvetéséből, hogy ezen a szinten, ennyi létszámmal tudja biztosítani az
igazgatási feladatokat.
Ács János polgármester: Tapolca Város Képviselő-testülete nevében köszönetet
mond a munkáért és a tisztviselőknek további lelkiismeretes munkát, ehhez erőt és
egészséget kíván.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
201/2008. (IX.12.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
Közép-dunántúli
Regionális
Közigazgatási Hivatal által elvégzett, Tapolca
Város
Polgármesteri
Hivatal
komplex
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ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvet tudomásul
veszi, egyben felkéri Tapolca Város Jegyzőjét és
Polgármesterét, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzat felülvizsgálatát készítse elő.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Polgármester, Jegyző

6)

Tájékoztató az Állami Számvevőszék Tapolca Város önkormányzata gazdálkodási
rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről készült számvevői jelentésről
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: Az Állami Számvevőszék is átfogó ellenőrzést végzett
Tapolca Város Polgármesteri Hivatalában, egyes ügyeket akár 10 évre visszamenőleg
is ellenőriztek. Véleménye szerint nem tudtak súlyos hibát találni, ez a Hivatal
munkáját és a Képviselő-testület munkáját is tükrözi, mert a testület próbál olyan
határozatokat hozni, amelyek végrehajthatóak. Csak olyan záradékkal látták el a
jelentésüket, amelyet tudomásul kellett venni, egyéb intézkedést nem igényelt. A
számvevői jelentés – amely több ponton is jó és kiváló minősítéseket tartalmaz – az
előterjesztés mellékletét képezi. Felkéri a Bizottságok Elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Horváthné Szalay Gyöngyi 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.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
202/2008. (IX.12.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az Állami Számvevőszék V-3003-6/18/2008.
számú számvevői jelentését megismerte, azt
tudomásul veszi és az az alapján készült alábbi
intézkedési tervet elfogadja.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét és
Jegyzőjét, hogy az intézkedési terv alapján a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INTÉZKEDÉSI TERVE
Tapolca Város Önkormányzata gazdálkodási
rendszerének ellenőrzéséről 2008. júliusban
készült számvevői jelentéshez.
1.Az Állami Számvevőszék jelentésében feltárt
hiányosságok
megszűntetése
érdekében
intézkedési tervet kell készíteni , melyet, az
elfogadását követő 30 napon belül meg kell
küldeni az ÁSZ Veszprém Megyei Ellenőrzési
Irodája részére.
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: 2008. október 12.
2.Az Áht. 8/A. § (7) bekezdésében előírtak
alapján
a
költségvetési
rendeletben
a
finanszírozási
célú
pénzügyi
műveletek
megjelenítésre kerültek, és az elkövetkezendő
időszakban is ezt figyelembe véve kell
megállapítani a kiadási és bevételi főösszegeket!
Felelős: Jegyző, Pénzügyi Irodavezető
Határidő: Folyamatos
3.A kiadások teljesítésének elrendelése előtt a
szakmai teljesítések igazolását végző személyek a
kifizetés összegszerűségének igazolására a
megrendelőkön tűntessék fel a várható
költségeket!
Felelős: Jegyző, szakmai teljesítést igazoló
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személy
Határidő: Folyamatos
4.A felesleges vagyontárgyak hasznosításának,
selejtezésének szabályzata kerüljön kiegészítésre
a hasznosítással kapcsolatos ármegállapítás
szabályaival, valamint az eljárás szabályszerű
végrehajtásának folyamatba épített ellenőrzésért
felelős
személy
meghatározásával!
A
pénzkezelési
szabályzatban
kerüljön
meghatározásra a kiadható előleg nagysága!
Felelős: Jegyző, Pénzügyi Irodavezető
Határidő: 2008. december 31.
5.Kerüljön sor belső ellenőrzés keretében az
Önkormányzat
költségvetéséből
céljelleggel
nyújtott
támogatások
rendeltetésszerű
felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős: Jegyző, belső ellenőr
Határidő: 2008. december 31.
6.Gondoskodni kell az ellenőrzési jelentések
alapján tett intézkedések végrehajtásának
megvalósításáról
utóellenőrzés
vagy
beszámoltatás keretében!
Felelős: Jegyző, belső ellenőr, vizsgált
szervek vezetői
Határidő: Folyamatos
7.Az éves ellenőrzési jelentés keretében történjen
meg a belső ellenőrzés minőségének, tárgyi,
személyi feltételeinek értékelése!
Felelős: Jegyző, belső ellenőr
Határidő: 2009. április 30.
8.Gondoskodni kell arról, hogy a belső ellenőr
továbbképzése továbbképzési terv alapján
valósuljon meg!
Felelős: Jegyző
Határidő: 2009. december 31.
9.Kerüljön sor a kisebbségi önkormányzatokkal
kötött megállapodás felülvizsgálatára az állami
számvevőszék jelentésében megfogalmazottak
figyelembe vételével.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2008.december 31.
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10. A badacsonylábdihegyi strandot üzemeltető
vállalkozás
a
beruházásokkal
létrehozott
eszközöket idegen tulajdonon végrehajtott
beruházásként kezeli, ezzel kapcsolatosan
kezdeményezni kell hogy a vállalkozó nyújtson
be nyilatkozatot az önkormányzat részére.
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: 2009. december 31.
11. A Thermál Hotel Kft a kialakított termál kutat
idegen tulajdonon történő beruházásként kezeli,
ezzel kapcsolatosan kezdeményezni kell, hogy a
vállalkozó nyújtson be nyilatkozatot az
önkormányzat részére.
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: 2009. december 31.
12. Kerüljön elkészítésre az európai uniós
források igénybevételének és felhasználásának
önkormányzati szintű szabályozása, a feladatok
lebonyolításával kapcsolatos eljárási rend
kerüljön kidolgozásra.
Felelős: Polgármester, Jegyző,
Önkormányzati főtanácsadó
Határidő: 2009. március 31.
13. A Polgármesteri Hivatal közép és hosszú távú
célkitűzéseit tartalmazó informatikai stratégia
elkészült, a Képviselő-testület 156/2008. (V.30.)
Kt. határozatával elfogadásra került. Az
elkövetkezendő
időszakban
ennek
figyelembevételével
kell
a
feladatokat
végrehajtani, valamint Tapolca Város egészére
vonatkozó Informatikai Stratégiáját elkészíteni.
Határidő: intézkedési terv szerint
Felelős: Polgármester, Jegyző
7)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő
csatlakozás 2009. évre
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: Elmondja, hogy 2001 óta végzik e feladatot és évről évre
sikerült több főt bevonni, támogatni. Ezt a jövőben is célszerű lenne megtenni, ehhez
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kéri a Képviselő-testület támogatását. Kérdezi, hogy az előkészítő iroda részéről
van-e kiegészítés?
Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási Irodavezető: Tájékoztatja a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtási határideje 2008. október 31. Ezt
követően a szakbizottságnak meg kell tárgyalnia, majd továbbítani kell a Megyei
Önkormányzat és az Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Irodája felé. A
pályázati felhívás megjelenik a Városi Televízióban, a Tapolcai Hírözönben és a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin, az Iroda minden érdeklődőnek részletes
felvilágosítást ad.
Ács János polgármester: Kéri a Bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottság
álláspontját.
Horváthné Szalay Gyöngyi képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az „A” határozati javaslat I. és
II. pontját 3.000.000.- Ft összeggel.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az „A” határozati javaslat I. és II. pontját 3.000.000.- Ft
összeggel.
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 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
203/2008. (IX.12.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2009. évre csatlakozik a Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz.
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Felhatalmazza Tapolca Város polgármesterét a
csatlakozást jelentő Nyilatkozat aláírására és a
pályázati kiírás közzétételére.
Határidő:
Felelős:

2008. szeptember 30.
Polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
204/2008. (IX.12.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2009. évi költségvetése terhére
3.000.000.- Ft keretösszeg erejéig kötelezettséget
vállal
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok fedezetére.
Határidő: 2009. évi költségvetés elkészítésének
határideje
Felelős:
Polgármester

8)

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati
Társulás
rekultivációs
programjához
előzetes
kötelezettségvállalás
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: Kéri Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadót,
egészítse ki az előterjesztést.
Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: Tájékoztatja a Képviselő-testületet,
hogy ez nem a korábbi hulladék-projekt, hanem jelenleg egy rekultivációs új
pályázati projektről van szó Veszprém megyében, 158 települést érintő területen,
ahol szelektív hulladékgyűjtés valósulna meg, az ott lévő hulladék-lerakók
rekultivációját szolgálná a pályázat, amelyhez kötelezettség-vállalás szükséges. A
pályázat még nem került benyújtásra, de a határozatot célszerű meghozni, hogy már
rendelkezésre álljon és a Társulás a KEOP intézkedések között ezt a pályázatot
benyújthassa.
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Ács János polgármester: Kéri a Bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottság
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozat
elfogadását.
Horváthné Szalay Gyöngyi képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Sólyom Károly alpolgármester: Időközben információt kaptak arról, hogy a Társulás
a szóban forgó pályázatot benyújtotta, az elbírálása is megtörtént, amely negatív,
ennek ellenére a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén már elmondta,
hogy ezt a határozati javaslatot célszerű lenne elfogadni, mert a pályázatot 2008.
szeptember 29-ig újra be lehet nyújtani, ehhez így a határozat már rendelkezésre
állna. Ha a második körben sem kerül támogatásra a projekt, akkor visszavonja a
Képviselő-testület a határozatát.
Lévai József képviselő: Kapcsolódó kérdése lenne, bár a felvezetésből az derült ki,
hogy túl nagy esélye nincs annak, hogy ez a pályázat megvalósulhasson.
Amennyiben a rekultiváció megvalósul, úgy a szemétszállítási díjban jelenleg
szereplő rekultivációs költséget ez hogyan érinti?
Sólyom Károly alpolgármester: Válaszként elmondja, hogy nekik most rekultivációs
alapot kell képezni, amelyet a szolgáltató elkülönített számlán tart. A Társulás által
beadott pályázatban Tapolca rekultivációjára 110 millió forintos támogatási nagyság
van beütemezve. Előzetes költség-becslések alapján készült ez a pályázat, egy
egységes m2 alapján, amely adott esetekben hulladék-lerakó telepenként más és más
lehet majd a későbbiekben. Tehát a költséget nagy valószínűséggel nem fogja teljes
mértékben lefedni a kapott pályázati pénz, ami egyébként 100 %-ban támogatottá
tud válni a második körben. E költségek fedezetére lenne megfelelő az alap egy
része, vagy egy esetleges későbbi díjemelés fedezetére szolgálhatna. Ebben a
kérdésben még egyeztetni kell a szolgáltatóval.
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Ács János polgármester: A szemétszállítási díjba beépített pénzt (rekultivációs
költség) külön kezelik, tehát sikeres pályázat esetén ennek összege nyomon
követhető lesz. Javasolja a határozati javaslat elfogadását, mivel ezeket az összegeket
vesztes pályázat esetén bármikor fel tudják szabadítani.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
205/2008. (IX.12.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
támogatja hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás, a Társulás működési területén található
felhagyott, illetve bezárásra kerülő lakossági
kommunális hulladéklerakók rekultivációjára a
Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2.3.0.
számú, „Települési szilárdhulladék lerakókat érintő térségi
szintű rekultivációs programok elvégzése” elnevezésű
intézkedésére pályázatot nyújtson be.
A Társulási Tanács határozatával összhangban
vállalja a településre jutó önrész biztosítását, melynek
fedezetét költségvetésében szerepelteti, az alábbi
ütemezés szerint:
A befizetési kötelezettség teljesítésének
időpontja
I. forduló megvalósítása
a. I. részlet (esedékes: 2009. március 31.)
b.

Felhalmozás

Működés

Összesen

1 881 800,- Ft

547 900,- Ft

2 429 700,- Ft

996 200,- Ft

218 700,- Ft

1 214 900,- Ft

II. részlet (esedékes: 2010. március 31.)

II. forduló megvalósítása
c.

III. részlet (esedékes: 2011. június 30.)

1 214 900,- Ft

1 214 900,- Ft

2 429 800,- Ft

d.

Összesen (d. = a. + b. + c.)

4 092 900,- Ft

1 981 500,- Ft

6 074 400,- Ft

Az Önkormányzat támogatja a tagok önerő biztosítási
kötelezettségét csökkentő pályázati lehetőségek
igénybevételét.
Határidő:
Felelős:

2008. szeptember 30.
Polgármester
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9)

Közbeszerzési terv módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: Kérdezi az előkészítő iroda képviselőjét, kíván-e a
napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tenni?
Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: A közbeszerzésekről
szóló jogszabály előírja valamennyi hatálya alá tartozó szervezetnek éves
közbeszerzési terv készítését és jóváhagyását. Ezt a Képviselő-testület meg is tette
március hónapban. Ezt követően az időközben nyertessé minősített pályázatok,
valamint a felújítási, beruházási munkálatok szükségessége, illetve a Közbeszerzési
Döntőbizottság sajátos jogértelmezése alapján meghozott határozat alapján a terv
módosítását látják szükségesnek, az Állami Számvevőszék ellenőrzése során is
vizsgálta a számvevő
a korábbi években elfogadott közbeszerzési tervek
módosítását, ezt helyénvalónak találta. A mostani módosítás is indokolt a
Polgármesteri Hivatal beszerzése miatt, amelyet a nyertes akadálymentesítési
pályázattal összeszámítandó tevékenységnek minősítettek utólag, valamint a
laktanya őrzésvédelmi tevékenysége, amelynek lejárt a szerződéses időszaka.
Remélhetőleg a most jóváhagyandó terv további módosítást nem fog igényelni,
amennyiben mégis nyernek olyan pályázaton , amely ezt indokolttá teszi, a
tervmódosítást újra a Képviselő-testület elé terjeszti.
Ács János polgármester: Kéri a Bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottság
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja a
határozat elfogadását.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Lévai József képviselő: A tervben szerepelnek kútfúrási munkák a laktanya
területén. Kérdezi, hogy rendelkeznek-e valamiféle geológiai felméréssel a tárgyat
tekintve vagy tervezik-e a felmérés elkészíttetését? Tudomása szerint korábban
Badacsonytomaj Önkormányzat próbált már ilyen jellegű tevékenységet folytatni,
ami sikertelenséget eredményezett.
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Hársfalvi József szakmai tanácsadó: A Honvédség nem végeztetett korábban ilyen
kutatásokat, ezért eredmények nem állnak rendelkezésre. Tekintettel arra, hogy a
volt laktanyák más célú hasznosítása tervezett, nem is érdemes ilyen célra
jelentősebb összeget befektetni. Valóban van vízkutatásra elkülönített pénz, ennek a
sorsa még kérdéses. Vannak olyan geológiai tünetek, amelyekből lehet következtetni
a laktanya területe alatti földtani rétegződésekre.
Ács János polgármester: A térképi ábrázolások olyan jeleket mutatnak, hogy pl. a
volt Kinizsi laktanya területén lehet számítani termál-víz előfordulására, a volt
Csobánc laktanya területén már kevésbé. Ezek csak előzetes tájékoztató adatok,
konkrét geológiai mérések nincsenek. A pontos meghatározáshoz próba-fúrásokra
lenne szükség kb. 700 méteres mélységben.
Bozsoki Lajos képviselő: Biztosan van termál-víz, csak mélység kérdése. Egyetért
azzal, hogy a befektető személyét ismerni kell a fúrások tekintetében, addig
felesleges elvégeztetni, amíg nincs konkrét érdeklődés. Egy megjegyzése lenne az
előterjesztéssel kapcsolatban, a táblázat hatodik oszlopában „tartalma” szó helyett
javasolja a „tartama” szó használatát.
Dr. Imre László jegyző: Valóban igaza van a Képviselő Úrnak, javítják az elírást.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
206/2008. (VI.27.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
polgármesteri
hivatal
által
lefolytatandó
közbeszerzési
eljárásokat
tartalmazó módosított tervezetet megismerte és
azt az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Egyúttal felhatalmazza a város polgármesterét a
vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az
eljárások megindítására, és ahol szükséges
szerződéskötés előtt terjessze az eljárás
eredményét végső döntéshozatalra a Képviselőtestület elé.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Polgármester
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10) Raposka Község Önkormányzatával kötött Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: A jegyzőkönyvnek utólagosan bejelent egy korrekciót, az I.
és II. napirendhez is kapcsolódóan. Tegnap este Raposkán is testületi ülés volt,
elfogadták a költségvetés-módosítást, illetve beszámolót és ezt a napirendet szintén.
A módosítás csupán annyi, hogy Tapolca Város Képviselő-testülete meghozta az
intézmény-átszervezéssel kapcsolatos döntését, ahhoz kell igazodnia a
megállapodásnak is. A napirend tárgyalása névmódosítások és székhely-változások
miatt vált szükségessé. Kéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Horváthné Szalay Gyöngyi képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat
elfogadását.
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 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
207/2008. (IX.12.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete módosítja a Tapolca és Környéke
Kistérségi Társuláshoz tartozó Tapolcai mikrotérség települései közül Raposka Község
Önkormányzatával
kötött
Társulási
Megállapodást 2008. szeptember 19-vel. A
megállapodás módosítása az átszervezett tapolcai
óvodai nevelést, alapfokú oktatást biztosító
intézményhálózat elnevezéseit érinti.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Társulási Megállapodást az 1. számú
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melléklet szerinti
elfogadja.

formában

és

tartalommal

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét
a
Társulási
Megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
Polgármester

11) Kórház működési terület módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: Ezt a napirendet már egyszer tárgyalta a Képviselő-testület,
akkor valamilyen oknál fogva – nem a tapolcai Önkormányzat hibájából – a
megyénél kimaradt a sebészeti ellátás körzetbe vonása. Jegyző Úr egyeztetett a
megyével, javasolták, hogy a sebészet vonatkozásában hozzon a Képviselő-testület
egy új határozatot. Az előterjesztés elkészültét követően a határozati javaslat
módosításra került.
Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási Irodavezető: Valóban új határozati
javaslat készült, mivel az előző javaslatban úgy szerepelt, hogy az OEP 2008. július
01. napjával finanszírozza a sebészeti ellátást, azonban visszamenőleges
finanszírozásra nincs lehetőség, ezért új időpontot kellett meghatározni, 2008.
október 01. napját.
Ács János polgármester: Kéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.
Horváthné Szalay Gyöngyi képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a módosított határozati
javaslat elfogadását.
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 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
208/2008. (IX.12.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megállapodást köt a Veszprém Megyei
Önkormányzattal a sebészeti fekvőbeteg-ellátás
területének módosításáról.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
Megállapodás aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

12) Diszel városrész szennyvízcsatorna hálózat építésére jóváhagyott céltámogatás
maradványáról lemondás
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: Az előterjesztésben is szerepel, hogy a fel nem használt
állami céltámogatásról le kell mondaniuk, erről határozatot kell hozni. Kéri a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési
egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Bizottság

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
209/2008. (IX.15.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete (jóváhagyó közlemény: Önkormányzatok
Közlönye 2006/6. szám, Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács közleménye a 2006. évi
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céltámogatásokról, 1. sz. melléklet, 3. sor) fel nem
használt 11.578.897,- Ft előirányzatáról, a
beruházás alacsonyabb költsége miatt lemond.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
13) A tapolcai Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítésére, korszerűsítésére
pályázat benyújtása
Előterjesztő: Ács János polgármester
Ács János polgármester: Ezt a kérdést már többször tárgyalta a Képviselő-testület, az
első pályázat elutasításra került, az újabb kiírás esetén rendelkezni kell a szükséges
döntéssel, ezért javasolja a határozati javaslatok elfogadását. Kéri a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság Elnökét, ismertessék a bizottság álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja határozati javaslatok elfogadását.
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 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
210/2008. (IX.12.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete – összhangban a településrendezési,
szabályozási
tervekkel,
az
Integrált
Városfejlesztési Stratégiai programmal - a
gazdasági fejlődés, a nyugati városrész
lakóövezetében a közúti forgalom mérsékelése, a
közlekedésbiztonság
javítása,
valamint
a
munkahelyek és a helyi szolgáltatások gyorsabb
megközelítése
érdekében
fontosnak
és
szükségesnek tartja a tapolcai Ipar utca jó
minőségű, megfelelő kiépítettségét. Egyetért
azzal, hogy a belterületi útfejlesztés 2009 évben
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történjen meg az önkormányzati tulajdonú,
Tapolca, 1963 hrsz.-ú, és a Tapolca, 1964/14
hrsz.-ú
ingatlanokon
legfeljebb
bruttó
130.000.000,-Ft, azaz Egyszázharmincmillió forint
beruházási összegben.
A beruházás megvalósítása érdekében a KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a
Közép-Dunántúli Operatív Program keretében
belterületi utak fejlesztése támogatására kiírt,
KDOP-2008-4.2.1/B
kódszámú
felhívásra
pályázatot nyújt be.
A szükséges, legfeljebb bruttó 40.000.000,-Ft, azaz
Negyvenmilliót forint összegű saját erő összegére
előzetes kötelezettséget vállal Tapolca Város
Önkormányzata 2009-2010 évi költségvetéseinek
terhére.
A pályázati kiírásnak megfelelően Tapolca Város
Önkormányzata vállalja az önkormányzati
tulajdonú Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút
folyamatos
fenntartását,
karbantartását
a
pályázat megvalósítását a kötelező 5 éves,
valamint az azt követő időtartamra.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete eredményes és sikeres pályázat esetén
felhatalmazza Tapolca Város polgármesterét a
további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester, Jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
211/2008. (IX.12.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a tapolcai Ipar utca, mint belterületi
gyűjtőút kiépítése és korszerűsítés tárgyában
hozott
231/2007.(IX.07.)
Kt.
határozatát
visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző
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VEGYES ÜGYEK:
Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: Elmondja, hogy a 13. napirendi
ponthoz kapcsolódóan meg kell keresni a Megyei Önkormányzatot is és kérelmezni
kell, hogy a korábban a Kazinczy Ferenc Általános Iskola fejújítására átcsoportosított
összeget csoportosítsa vissza az Ipar utcai felújításhoz, ehhez is Képviselő-testületi
határozatra van szükség. Kéri a határozati javaslat elfogadását.
Ács János polgármester: Kérdezi Képviselő társait, kíván-e valaki véleményt
nyilvánítani vagy kérdést feltenni ezzel kapcsolatban?
Vélemény, kérdés 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:
212/2008. (IX.12.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete – összhangban a településrendezési,
szabályozási
tervekkel,
az
Integrált
Városfejlesztési Stratégiai programmal - a
gazdasági fejlődés, a nyugati városrész
lakóövezetében a közúti forgalom mérsékelése, a
közlekedésbiztonság
javítása,
valamint
a
munkahelyek és a helyi szolgáltatások gyorsabb
megközelítése
érdekében
fontosnak
és
szükségesnek tartja a tapolcai Ipar utca jó
minőségű, megfelelő kiépítettségét. Egyetért
azzal, hogy a belterületi útfejlesztés 2009 évben
történjen meg az önkormányzati tulajdonú,
Tapolca, 1963 hrsz.-ú, és a Tapolca, 1964/14
hrsz.-ú
ingatlanokon
legfeljebb
bruttó
130.000.000,-Ft, azaz Egyszázharmincmillió forint
beruházási összegben.
A beruházás megvalósítása érdekében a KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a
Közép-Dunántúli Operatív Program keretében
belterületi utak fejlesztése támogatására kiírt,
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KDOP-2008-4.2.1/B
kódszámú
felhívásra
pályázatot nyújt be.
A szükséges, legfeljebb bruttó 40.000.000,-Ft, azaz
Negyvenmilliót forint összegű saját erő összegére
előzetes kötelezettséget vállal Tapolca Város
Önkormányzata 2009-2010 évi költségvetéseinek
terhére.
Felkéri továbbá Tapolca Város Polgármesterét,
hogy a saját erő Tapolca Város Önkormányzata
költségvetése
terhére
vállalt
összege
kiegészítésére nyújtson be kérelmet a Veszprém
Megyei Közgyűlés 15/2008. (II.21.) MÖK
határozat változtatására, „A tapolcai Ipar utcai
belterületi gyűjtőút korszerűsítése”, ill. a
„Tapolca Kazinczy Ferenc Általános Iskola
energiatakarékos felújítása, akadálymentesítés,
infrastruktúra fejlesztés az oktatási feltételek
minőségi javítása” tárgyú pályázatainkhoz
megítélt, a Veszprém Megyei Önkormányzat
2008 évi költségvetésében rendelkezésre álló,
8.275.000,-Ft,
azaz
Nyolcmilliókettőszázhetvenötezer forint átcsoportosítására a
KDOP-2008-4.2.1/B
kódszámú
felhívásra
ismételten benyújtandó, „ A tapolcai Ipar utca,
mint
belterületi
gyűjtőút
kiépítése,
korszerűsítése” című pályázatunkhoz.
A pályázati kiírásnak megfelelően Tapolca Város
Önkormányzata vállalja az önkormányzati
tulajdonú Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút
folyamatos
fenntartását,
karbantartását
a
pályázat megvalósítását a kötelező 5 éves,
valamint az azt követő időtartamra.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete eredményes és sikeres pályázat esetén
felhatalmazza Tapolca Város polgármesterét a
további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester, Jegyző
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Ács János polgármester: Tájékoztatja a Képviselő társait, hogy kérelemmel fordult
hozzá Reindl Erzsébet, a Török János Népfőiskola Alapítvány Elnöke, mert elfogyott
a rendelkezésükre álló pénz. Az Elnök Asszony – aki sok olyan anyaggal
rendelkezik, ami tényleg a városban egyedülálló gyűjtemény – még szeretne
rendezvényeken részt venni és fejlesztéseket végrehajtani. Ő a polgármesteri keretből
biztosít részére 150.000.- Ft támogatást, de mivel alapítványi támogatásról van szó, a
Képviselő-testület jóváhagyása szükséges. Kéri képviselőtársait, hogy szíveskedjenek
támogatni a döntését.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
213/2008. (IX.12.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Török János Népfőiskola Alapítvány
kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány
150.000.- Ft egyszeri támogatásban részesüljön
Tapolca Város 2008. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 1/2008. (II.18.) Kt. rendelet 24. Cím
„Tartalékok” polgármesteri keret terhére.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Polgármester

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK:
Koppányi Ferenc képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum ellenőrzéséről készült tájékoztatót.
Bozsoki Lajos képviselő: Jegyző Úrhoz szeretne kérdést intézni. A Móricz Zs. utca
sarkán lévő „Fórum Italbolt” késői nyitva tartása miatt a lakók aláírást gyűjtöttek.
Érintettségénél fogva az ügyet Jegyző Úr áthelyezte a Sümeg Város Jegyzőjének
hatáskörébe, aki a vizsgálatot lefolytatta, meg is hozta a határozatát és korlátozta az
italbolt nyitva tartását este 22.00 óráig. Előtte hajnali 4-5 óráig voltak nyitva. A
bérlőnek ez az eljárás nem tetszett, ezért másodfokon fellebbezett a Megyei
Közigazgatási Hivatalhoz. Folyamatban volt még az ügy másodfokon, amikor
valamilyen oknál fogva megváltoztatták a bérlő személyét és Jegyző Úr kiadta az új
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működési engedélyt, ugyanolyan feltételekkel, ugyanolyan nyitva tartással, mint
korábban. Nem kellett hozzá más, mint a bérlő személyét megváltoztatni. A kocsma
ugyanúgy üzemel, tehát megint indulhat egy új eljárás, a Közigazgatási Hivatal –
mivel a bérlő személye megváltozott – okafogyottá nyilvánította az ügyet és továbbra
is hajnalig üzemel a kocsma. Kérdezi, hogy a Jegyző Úr mérlegelte-e azt, hogy
folyamatban van egy másodfokú eljárás, illetve azt, hogy az elégedetlenség oka nem
szűnt meg?
Dr. Imre László jegyző: Tájékoztatja Képviselő Urat, hogy egyedi közigazgatási
ügyekről a Képviselő-testületi ülésen nem áll módjában nyilatkozni, ugyanis itt
ellenérdekű felekről van szó, tehát az ügyről itt, a nyilvános ülésen nem nyilatkozik.
Szeretné pontosítani a Képviselő Úr által elmondottakat. Nem Tapolca Város
Jegyzője jelölte ki Sümeg Város Jegyzőjét, a hatályos jogszabályok szerint abban az
esetben, ha a Jegyző, mint a hatósági jogkör gyakorlója összeférhetetlenségi okot
észlel, azt azonnal köteles bejelenteni a felettes közigazgatási szervnek. A
Közigazgatási Hivatal vezetője mérlegel, hogy az illetékességi területén, jelen esetben
Veszprém megyében melyik eljáró hatóságot jelöli ki. Az összeférhetetlenség oka az
volt, hogy az egyik bejelentő Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
tagja volt, mivel az ügyben ő kérelmezőként megjelent, Tapolca Város Jegyzője nem
tudott eljárni. Azt, hogy a sümegi Polgármesteri Hivatal ebben az ügyben hogyan és
miként járt el, erről nem tud nyilatkozni és még egyszer óvna mindenkit attól, hogy
erről a témáról itt nyilvános ülésen bővebben beszéljenek. Általánosságban elmondja,
hogy abban az esetben, ha egy működési engedély kérelem a törvényben
meghatározott minden feltételnek megfelel, a Jegyző köteles kiadni a működési
engedélyt. Amennyiben később kérelem, panasz érkezik, korlátozni lehet pl. a
nyitvatartási időt, de ez egy egyedi eljárásban vizsgálandó. Kéri Tisztelt Képviselő
Urat, hogy válaszát szíveskedjen tudomásul venni.
Ács János polgármester: Sajnos nem lehet szabályozni ezeket a kérdéseket. A
városban egyre nő a vendéglátó egységek száma, ezáltal sok kár éri a várost, erről
tanúskodnak pl. a megrongált buszmegállók. A helyreállítások komoly költségekkel
járnak.
Lévai József képviselő: Kérdést is szeretne feltenni, illetve két dologra szeretné
ráirányítani a Képviselő-testület figyelmét, az utóbbiakkal kezdené. A Polgármester
Úrral már beszéltek róla, hogy az illetékes miniszter meghirdette a fejlesztésbarát
önkormányzatok
programját.
Célszerű
lenne
megvizsgálni,
esetleg
csatlakozhatnának ehhez a kezdeményezéshez, ez a Miniszter Úr tervei szerint azzal
az előnnyel járhatna az Önkormányzat, illetve a város számára, megfelelő szakmai
támogatást adnának ahhoz, hogy tényleg ki lehessen alakítani egy olyan környezetet,
ami vonzó lehet a befektetők számára, másrészt az ITT Hungary Kft-n keresztül
biztosítanak egyfajta nyilvánosságot a város befektetési lehetőségeinek, magyarán
ajánlanák a várost, amennyiben olyan jellegű befektetési szándék jelentkezik.
Tegnapelőtt a reggeli rádió-műsort hallgatva egy nemzetközi segélyszervezet
felhívására lett figyelmes, aki Magyarországon már több városban, például
Szarvason is épített szociális jellegű lakásokat. Tízezer feletti lakosságszámú városok
jelentkezését várják. Nem tudná pontosan megmondani az alapítvány nevét, de
amennyiben érdekelni az Önkormányzatot, utána lehetne nézni. Ezek nem ingyenes
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lakások lennének, hanem kalákában felépített lakások olyan családoknak, amelyek
nem rendelkeznek olyan anyagi kondíciókkal, hogy önálló lakáshoz jussanak.
Esetleg ezt Tapolcán is meg kellene fontolni, mert itt is vannak olyan családok, akik
ebben érdekeltek lennének.
Tapolca város településszerkezeti tervét vizsgálva azt lehet látni, hogy a Barackos
Lakóparknak két kihajtási pontja is tervezve van a Veszprémi útra. Örömteli dolog,
hogy elkezdődtek ott a házépítések, ezzel együtt megjelent az a probléma is, hogy az
építési területre be kell jutnia az azon munkálatot végzőknek, illetve biztosítani kell
azokat a feltételeket is, hogy az ott lakók megfelelő körülmények között tudjanak
közlekedni, ez az Önkormányzat felé is kérdéseket vet fel, amiről szintén beszéltek
már Polgármester Úrral, ő erre kapott is választ, de miután sokakat érint, nem árt, ha
a nyilvánosság előtt is megerősítésre kerül. A kihajtás azért kérdéses, mert ha ezek
közül akár egyet is létre lehetne hozni, akkor lehetőség nyílna arra, hogy ne a
mostani lakóövezeten keresztül lehessen csak megközelíteni teherautókkal,
munkagépekkel a területet, ezáltal egy viszonylag konszolidáltabb helyzet állhatna
elő. Az ottani közutak valamilyen szintű rendbetétele vagy kialakítása az ott lakók
közlekedési lehetőségét tudná első körben biztosítani, hamarosan felmerül az a
kérdés is, hogy közvilágítást kell biztosítani. A szomorú az, hogy a lakópark
különböző sarkain kezdték el az építkezést, tehát ezek a problémák egyben
jelentkeznek az Önkormányzat számára.
Polgármester Úrral beszélt már arról is, hogy a költségvetés tervezésekor szó volt az
Alkotmány utcai járdafelület rendbe tételéről, amely most már katasztrófális
állapotban van. Az ok egyszerű, az infrastruktúrát alámossa az eső és beszakad a
járda.
Ács János polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Alkotmány utcai járda
felmérése elkészült, az ősz folyamán a járda felújítása megtörténik. A Barackos
lakóparkban a közvilágítás a közvilágítás teljes kiépítésére a jelenlegi szórt
építkezések miatt nem lesz lehetőség. Egyelőre vitás kérdés, hogy a kiépítés kinek a
feladata.
Hársfalvi József szakmai tanácsadó: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az
Önkormányzat jelentős mennyiségű töltőanyaghoz jutott, ma délben találkozni fog
Kövesdi Jánossal, az ingatlantulajdonosok képviselőjével, hogy meghatározzák a
feltöltés módját, illetve az odaszállítás, elterítés, tömörítés módját. A kihajtással
kapcsolatban Demény Úrral fog egyeztetni, aki a városon belül az útfestéseket
végezte.
Presits Ferenc képviselő: A Batsányi János utca 5. szám alatti lakás közös képviselője
megkereste, aki elmondta, hogy tavasszal írt a Polgármester Úrnak egy levelet a
háztetőn található antennával kapcsolatban, amely baleset- és életveszélyes. Nem
tudja, hogy kinek a tulajdona, de évek óta nem került ellenőrzésre a biztonsági
előírások betartása. Kérdezi, hogy kinek a felelőssége, ha az antenna leszakad?
Ugyanabban az ingatlanban a földszinten található kettő raktárhelyiség, az iránt
érdeklődik, hogy ezekkel a helyiségekkel az Önkormányzatnak mi a célja?
Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: A város által alapított
Média Közalapítvány, mint a Városi Televízió működtetője a tulajdonos. A sugárzási
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pont áthelyezése olyan költségekkel járna, amelyeket jelenleg nem tudnak
megtervezni. Mivel a Zelka Rt. már nem működtet onnan adó-vevő berendezéseket,
nem érdekelt a kérdésben.
Ács János polgármester: Presits Ferenc Képviselő Úr kérdésére jelenleg nem tud
válaszolni, kéri, hogy ezekben az ügyekben a későbbiek folyamán keresse meg őt.
Bakos György képviselő: Bejelenti, hogy 2008. szeptember 20-án a diszeli
városrészben szüreti felvonulás lesz, melyre minden képviselőt, illetve minden
tapolcai és környékbeli lakost szeretettel meghív.
Ács János polgármester: Elmondja, hogy 2008. október 06-án megemlékezés lesz a
Hősök kertjében, 2008. október 17-én pedig Deák-ünnepség megtartására kerül sor.
Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: Tájékoztatásul elmondja, hogy
elkészült az Új Köztemető és a diszeli városrész közötti kerékpárút II. üteme, a
műszaki átadás megtörtént, a kerékpárút ünnepélyes átadására 2008. szeptember 24én, 15.00 órakor kerül sor.
Ács János polgármester: Felhívja Parapatics Tamás figyelmét, hogy a kerékpárúthoz
korlátot kell elhelyezni, hogy ne tudjanak ráhajtani a gépkocsik és a
motorkerékpárok. Kéri a Rendőrkapitányság értesítését, hogy ezt fokozottan
ellenőrizzék.
Bozsoki Lajos képviselő: A nyári Képviselő-testületi ülésen szó volt róla, hogy a
mostani ülésen tárgyalni fogják a kórház ügyét, erre azonban nem került sor.
Ács János polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy ők megkérték az érintett
társaságok vezetőitől az anyagot, azonban a megküldött dokumentumok nem
felelnek meg arra, hogy a Képviselő-testület elé terjessze. Talán a következő testületi
ülésen már tárgyalható lesz az ügy.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Ács János polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 09.40 órakor bezárja.
K. m. f.

Ács János
polgármester

Dr. Imre László
jegyző

