TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.

Ügyiratszám: 1/79-58/2008.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. december 23án (kedd) 14.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Sólyom Károly
alpolgármester
Bakos György
Barbalics Antal
Bognár Ferenc
Bozsoki Lajos
Buzás Gyula
Császár László
Dr. Csonka László
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Szatmári Jánosné
Vörös Béla
Závori László
képviselők
Dr. Imre László – jegyző, Benczik Zsolt - Önkormányzati és
Gazdálkodási Irodavezető, Parapatics Tamás – önkormányzati
főtanácsadó, Schönherrné Pokó Ildikó – Pénzügyi Irodavezető,
Fülöp Jánosné – Pénzügyi Iroda főmunkatársa, Décseyné Raposa
Mária – Általános Igazgatási Irodavezető, Dr. Rozgonyi Viktória
– megbízott Hatósági Csoportvezető, Mikusi Gyula –
városüzemeltetési ügyintéző, Ihász József – Építéshatósági
Csoportvezető, Ughy Jenőné – az Okmányiroda vezetője,
Hársfalvi József – szakmai tanácsadó, Tóth Mária – oktatási
referens, Orbán-Molnár Henrietta – jegyzőkönyvvezető
Unger Ferenc – könyvvizsgáló, Dr. Scher József – ezredes,
rendőrségi főtanácsos, rendőrkapitány, Rédli Károly – a Tapolcai
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ügyvezető Igazgatója, Dr.
Varga István – a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Igazgatója, Bajner Imre –a Tapolcai Általános Iskola Igazgatója,
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Lájerné Tóth Éva – a Széchenyi István Szakképző Iskola
Igazgatója, Dr. Zsiray Ferenc – Városszépítő Egyesület elnöke,
Orbán Tibor – Tapolca Város Épített és Természeti
Környezetéért Közalapítvány Elnöke,
Horváthné Somogyi
Ildikó – ÉFOSZ Tapolcai Közhasznú Egyesületének Vezetője,
Nagy Eörsné – Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója ,
Dr. Németh Attila – a Medisyst Kft. Ügyvezető Igazgatója, Dr.
Nagy Sándor – a Dr. Deák Jenő Kórház, Rendelőintézet
gazdasági igazgató, Kovács Krisztián – a Body Guard Hungary
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. képviseletében, Bartha Józsefné
– a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Molnár Attila – a
Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Sólyom Károly - alpolgármester : Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket
és a Városi Televízió nézőit. Megállapítja, hogy 16 képviselő van jelen, az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Napirend előtti pontként a polgármester, az
alpolgármesterek tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű határozatokról lesz szó.
Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van
észrevétele, kérdése?
Szatmári Jánosné - képviselő: Az iránt érdeklődik, hogy a törökországi delegáció
látogatása Tapolcán hivatalos volt, vagy csak vendégségben jártak a városban?
Sólyom Károly – alpolgármester: Törökország uniós csatlakozás előtt áll. Mint
csatlakozni kívánó országnak, különböző programokon kell részt vennie, ezért
érkezett a három fős delegáció Tapolcára
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el, Sólyom Károly alpolgármester a határozati
javaslatokat szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
275/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
tisztségviselők
fontosabb
tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
276/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a használtcikk-piac helyszínéül a
Tapolca, Batsányi utca és a déli elkerülő út által
határolt 736. hrsz-ú területet 2009. december 31-ig
biztosítja, azzal a feltétellel, hogy sikeres Integrált
Városfejlesztési Stratégia pályázat esetén az arról
szóló döntés kézhezvételétől számított 30. napon
jelen hozzájárulás megszűnik.
Felhatalmazza Tapolca Város Alpolgármesterét a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. december 31. ill. folyamatos
Felelős: Alpolgármester
Sólyom Károly alpolgármester: Szavazásra teszi fel a meghívó szerinti napirendi
pontokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
277/2008. (XII.23.) 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: Sólyom Károly alpolgármester

2)

2009. évi átmeneti gazdálkodásról
rendelet-tervezet
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

3/A.

Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és
Sport Bizottság külső tagjainak megválasztása

szóló

4
3/B.

Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV.16.)
kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

4)

A szennyvízcsatorna szolgáltatás 2009. évi
díjáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

5)

A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006.
(VI.19.) Kt. rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

6)

A közterület használatáról és az üzemképtelen
járművek elhelyezésének rendjéről szóló
16/2005. (V.26.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

7)

Elismerő
címek
és
helyi
kitüntetések
alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló 18/2004. (V.25.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

8)

Helyi rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

9)

A luxusadóról szóló 6/2006. (III.20.) Kt. rendelet
hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

10)

Előzetes
kötelezettségvállalás
a
hazai
finanszírozású 2008. évi út- és területfejlesztési
pályázatokhoz
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

11)

Tájékoztató a Diagon Diagnosztikai Kft. és a
Medisyst
Egészségügyi
Befektetési
Kft.
kötelezettségeinek teljesítéséről
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

12)

Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
bevezetésével kapcsolatos feladatok
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

13)

Kardiológiai ultrahang készülék beszerzése
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

14)

Együttműködési
megállapodás
kötése
rendőrségi járőrszolgálat támogatására
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

a
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15)

Megállapodás
Raposka
Település
Önkormányzatával kölcsön nyújtásáról
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

16)

A 2009/2010. nevelési évben indítható óvodai
csoportok, a 2009/2010. tanévben indítható
osztályok,
tanulócsoportok
számának
meghatározása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

17)

A Tapolcai Általános Iskola Pedagógiai
Programjának elfogadása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

18)

A
Tapolcai
Óvoda
Minőségirányítási
Programjának és a Tapolcai Általános Iskola
Intézményi Minőségirányítási Programjának
elfogadása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

19)

Tapolca Város Közművelődési Feladatellátási és
Fejlesztési Tervének 2009-2013. elfogadása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

20)

A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos
Intézményegysége és a Tapolcai Általános
Iskola
Kazinczy
Ferenc
Tagintézménye
működési
(felvételi)
körzetének
meghatározatása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

21)

Tapolca
Város
Polgármesteri
Hivatala
köztisztviselői részére kiemelt teljesítménycélok megállapítása
Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

22)

Beszámoló a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet munkájáról
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

23)

Tájékoztató a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulás által ellátott feladatokról
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

24)

Központi
orvosi
ügyelettel
kapcsolatos
megállapodás
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
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25)

Tapolca Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. évi munkaterve
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

VEGYES ÜGYEK:
- A Sümegi Kistérség számára pályázathoz
nyilatkozat kiadása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
- Tapolca Város Önkormányzata képviselete a
Tapolca
Egészségturizmus
Piacszervező
Non-profit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
taggyűlésén

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)

Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly - alpolgármester: Elmondja, hogy minden évben, a decemberi
testületi ülésen kerül sor az adott évi költségvetési rendelet utolsó módosítására. A
jelenlegi változtatásból pár fontos dolgot kiemel: 10 millió forint támogatást
biztosított a Veszprém Megyei Önkormányzat a Batsányi János Gimnázium
tornatermére, valamint a vívók kiszolgálásához szükséges kisbusz vásárlásához. A
köztestületi tűzoltósággal – nyolc településsel összhangban - megállapodás született,
ezen megállapodás anyagi vonzata beépítésre került a költségvetésbe. Ugyancsak
szót szeretne ejteni arról, hogy a TIAC Honvéd Sportegyesület támogatást nyert a
sporttelep öntözőrendszerének kiépítéséhez, az ehhez szükséges saját erőt az
Önkormányzatnak kell biztosítania, ezt szintén tartalmazza a jelenlegi módosítás.
Kéri a Bizottsági Elnököket, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György - képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Horváthné Németh Edit - képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc - képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Sólyom Károly – alpolgármester: Köszönti a Képviselő-testület ülésén Unger Ferenc
könyvvizsgálót és kérdezi, hogy a Könyvvizsgáló Úrnak van-e kiegészítése a
napirendi ponthoz?
Unger Ferenc – könyvvizsgáló: Nem tesz kiegészítést.
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Sólyom Károly - alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
33/2008. (XII.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
az
1/2008.(II.18.)
Kt.
rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja
és 33/2008. (XII.29.) Kt. rendeletei közé iktatja.
2)

2009. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly - alpolgármester: Amennyiben a Képviselő-testület 2009. január 01.
napjáig nem állapítja meg a 2009. évi költségvetési rendeletét, köteles az átmeneti
gazdálkodásról rendeletet alkotni. Ez az előterjesztés került most a Képviselő-testület
elé. Kéri az Elnököket, ismertessék a Bizottságok álláspontját.
Bakos György - képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Koppányi Ferenc - képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Sólyom Károly - alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
34/2008. (XII.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról
szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 34/2008.
(XII.29.) Kt. rendeletei közé iktatja.
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3/A) Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság külső tagjainak
megválasztása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
Sólyom Károly - alpolgármester: Korábban az érintett bizottságban tevékenykedő
Dr. Flórián Csaba 2008 nyarán lemondott a bizottsági tagságáról. A jelenleg e
megüresedett helyre javasolt személy, Horváthné Somogyi Ildikó a szükséges
nyilatkozatokat megtette, megválasztásának törvényes akadálya nincs. Kéri a
tárgybani bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.
Horváthné Németh Edit - képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a jelölt megválasztását.
Sólyom Károly - alpolgármester: A képviselőket kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Bozsoki Lajos – képviselő: Úgy gondolja, hogy Tapolca Városnak fontos problémája
az egészségügy helyzete, ezért különösen szükségesnek tartja olyan ember
megválasztását, aki a témában kiemelkedő tudással rendelkezik. Nem lebecsülve a
jelölt hozzáértését az a véleménye, hogy a bizottság „kieső” orvos tagja helyett most
ismét egy orvost kellene választani.
További kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester
szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- 1 tartózkodással - az alábbi határozatot hozza:
278/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Család-, Egészségügyi, Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság külső tagjává
Horváthné Somogyi Ildikót
8300 Tapolca, Széchényi u. 4. szám alatti lakost,
az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetség (ÉFOÉSZ) Tapolcai
Közhasznú
Egyesületének
vezetőjét
megválasztja.
Határidő: 2009. január 1.
Felelős: Alpolgármester
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Sólyom Károly – alpolgármester: Bejelenti, hogy Tapolca Város Képviselő-testülete
a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság külső tagjává
Horváthné Somogyi Ildikót választotta, e döntés alapján eskütételre kerül sor.
(Farkas Dóra, a tapolcai Polgármesteri Hivatal köztisztviselője az eskü szövegét előolvassa )
Horváthné Somogyi Ildikó: Én, Horváthné Somogyi Ildikó esküszöm, hogy hazámhoz, a
Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom; a
tudomásomra jutott titkot megőrzöm; Bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat
Veszprém Megye, Tapolca fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen!
3/B) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2007. (IV.16.) kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
Sólyom Károly - alpolgármester: Elmondja, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzat jelenlegi módosítása már tükrözi az előterjesztés A) pontjában tárgyalt
személyi változást, emellett kisebb aktualizálások történtek, amelyet most
célszerűnek láttak átvezetni a rendeletben. Kéri a Bizottsági álláspontok ismertetését.
Bakos György - képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag
- támogatja az előterjesztést.
Horváthné Németh Edit - képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslatok elfogadását.
Koppányi Ferenc - képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja a határozati javaslatok elfogadását.
Sólyom Károly - alpolgármester: Felteszi a kérdést, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
35/2008. (XII.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
Tapolca
Város
Önkormányzata
Szervezeti
Működési
Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV.16.) Kt. rendelet
módosítására kidolgozott rendelet-tervezetet
elfogadja és 35/2008. (XII.29.) Kt. számon
rendeletei közé iktatja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
279/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete megbízza Tapolca Város Jegyzőjét a
Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV.16.)
Kt.
rendelet
függelékeinek
folyamatos
aktualizálásával.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Jegyző
4)

A szennyvízcsatorna szolgáltatás 2009. évi díjáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly - alpolgármester: Minden év ezen időszakában Képviselő-testületi
döntésnek kell születnie a jövő évi csatornadíjak meghatározására. A DRV javaslata
alapján célszerű valamilyen szintű emelést elfogadni. Üdvözli Kollár Józsefet, a DRV
Ügyvezető Igazgatóját.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György - képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – 1
tartózkodással - 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.
Sólyom Károly - alpolgármester: Felteszi a kérdést a Képviselő-testület tagjainak,
hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Bozsoki Lajos – képviselő: Az előterjesztés olvasva számára úgy tűnik, hogy az
előterjesztő a DRV „bizonyítványát magyarázza”. A fő célnak e kérdésben a
lakossági, ill. a megélhetési célokat kell tekinteni. Módosító indítványként javasolja,
hogy mind az alapdíj, mind a változó díj ne haladja meg a 4 %-os emelést, mivel a
hírek szerint az inflációs ráta 4 % alatt lesz Magyarországon, az előterjesztés alapján a
DRV 8-9 %-os emeléssel számol.
Sólyom Károly – alpolgármester: Elmondja, hogy az előterjesztéssel nem az volt a
cél, hogy a szolgáltató érdekeit védjék. A DRV egy - a város tulajdonát képező –
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víziközmű-rendszert működtet, amely rendszert hosszú távon fenn kell tartani. Azt
is figyelembe kell venni, hogy a cég nyereségorientált. Természetesen szavazásra
teszi fel a módosító indítványt, de Képviselőtársai figyelmébe ajánlja, hogy
amennyiben a testület csökkenti a tervezetben szereplő árakat, azzal kizárja a
rendszer fejlesztési lehetőségét, pedig az elhasználódás arányában pótlásra,
fejlesztésre is szükség lenne, ezáltal még korszerűbb szennyvíz-telep kerülhetne
Tapolca Város tulajdonába.
Szatmári Jánosné – képviselő: Idén már volt róla szó, hogy ha a szennyvíz-csatorna
hálózatra még többen kötnének rá, ez a költségek csökkenését vonná maga után.
Kérdezi, hogy történtek-e rákötések?
Sólyom Károly – alpolgármester: Az újonnan hálózatra köthető utcáknál
folyamatosak a rákötések. Egyfajta kényszerítő erő lehet az is, hogy a Képviselőtestület talajterhelési díj bevezetéséről döntött.
Koppányi Ferenc – képviselő: Számításai szerint a DRV által javasolt emelés 5,3 %os, nincs 8-9 %. Véleménye szerint az alapdíjat lenne célszerű nagyobb mértékben
emelni, ő ezt látja kiszámíthatónak.
Lévai József – képviselő: Csatlakozik Koppányi Ferenc képviselő véleményéhez.
Számításai szerint a módosítási javaslat 6 m3-es átlagfogyasztás mellett 24 Ft
díjkülönbözetet jelent. A fogyasztás drasztikus csökkenése műszaki problémát is
felvethet. Jó lenne a vízfogyasztás növelésére ösztönözni a lakosságot.
Kollár József – a DRV Ügyvezető Igazgatója: Először is köszöni az Önkormányzat
egész éves együttműködését. A Magyar Víziközmű Társulás állásfoglalása, hogy az
ágazati infláció 8-9 % lesz, tehát hogy a magyarországi vízi-közmű rendszerek
szinten tarthatók legyenek, ők az előterjesztés szerinti díjemelést javasolják. Ez
mindig magasabb a normál inflációnál. A DRV messze ez alatt a javaslat alatt
maradt. A cég valóban nyereség-orientált, de az emelés az idei árbevételt tekintve 1
%-os árbevétel nyereséget jelent, amely a minimális fejlesztések elvégzéséhez
szükséges. Ha a javasolt emelés elfogadásra kerül, alapdíjban 240 Ft / bekötés /év
emelést jelent, változó díjban pedig 1176 Ft / bekötés/ év emelést, tehát összesen
áfával együtt 1699 Ft/év díjnövekedést. E szempontokat figyelembe véve kéri a
javaslatuk elfogadását.
Szatmári Jánosné – képviselő: A tervezetben szereplő árak nem tartalmazzák a
környezet-terhelési díjat.
Kollár József – a DRV Ügyvezető Igazgatója: Tájékoztatja Szatmári Jánosnét, hogy a
VTD egyfajta adó, amelyet a szolgáltatónak kell beszednie, annak mértékére nekik
nincs ráhatásuk.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra
teszi fel Bozsoki Lajos módosító indítványát.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal
- 14 tartózkodással - az alábbi határozatot hozza:
280/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete azon módosító indítványt – miszerint a
szennyvízcsatorna szolgáltatás 2009. évi díjai
maximum 4 %-kal emelkedjenek (rendelkezésre
állási díj: 343 Ft+ ÁFA/hó, változó díj: 281 Ft+Áfa
/ m3 ) – nem támogatja.
Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- 1 tartózkodással - az alábbi határozatot hozza:
36/2008. (XII.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a szennyvízcsatorna szolgáltatás 2009.
évi díjáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és
36/2008. (XII.29.)Kt. rendeletei közé iktatja.

5)

A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI.19.) Kt. rendelet
felülvizsgálata
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly - alpolgármester: Kérdezi az előkészítő iroda vezetőjét, kíván-e a
napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítést tenni?
Décseyné Raposa Mária – Általános Igazgatási Irodavezető: Nem tesz kiegészítést.
Sólyom Károly – alpolgármester: Kéri a Bizottsági Elnököket, ismertessék a
Bizottságok álláspontjait.
Bakos György - képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag
- támogatja az előterjesztést.
Horváthné Németh Edit - képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc - képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
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Sólyom Károly - alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly - alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
37/2008. (XII.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló
16/2006. (VI.19.) Kt. rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet elfogadja és 37/2008. (XII.29.)
Kt. rendeletei közé iktatja.

6)

A közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének
rendjéről szóló 16/2005. (V.26.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly - alpolgármester: A rendelet a nyár folyamán már módosításra
került, de akkor is utaltak már rá, hogy később átfogó módosításra lesz szükség. Kéri
a Bizottsági elnököket, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Koppányi Ferenc - képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Sólyom Károly - alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Bozsoki Lajos – képviselő: Szerinte tisztázásra szorul a rendeletben megfogalmazott
10 cm-es „kinyúlás”. Módosító indítványt szeretne tenni, miszerint a 10 cm-es határ
csak 3 méterig érvényesüljön.
Dr. Imre László – jegyző: Bizottsági ülésen egyéb kérdések is felmerültek. Jelenleg
tervezés alatt áll egy új rendelet megalkotása, amely Tapolca város központi
városrészére új rendeletet alkotna. Ehhez az előterjesztést Főépítész Úrral és a
Polgármesteri Hivatal építészével fogják előkészíteni. Sajnos kezd a város eddig
gondosan alakított arculata megbomlani, ezért is szükség lenne különösen a
városközpont közterület-használatának részletesebb szabályozására. E rendelet-
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tervezet előreláthatólag jövő év első felében kerül a Testület elé. Fentiek alapján
javasolja Bozsoki Lajos Képviselő Úrnak, hogy vonja vissza módosító indítványát.
Bozsoki Lajos – képviselő: A módosító indítványt visszavonja.
Koppányi Ferenc – képviselő: Kérdezi, hogy az eljárási illetékből (illetékbélyeg) az
Önkormányzatnak mi a haszna?
Dr. Imre László – jegyző: Az illeték meghatározásával szorítják rá az embereket arra,
hogy tényleg csak akkor nyújtsanak be kérelmet, ha annak tartalmát komolyan
gondolják.
Egyéb kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester
szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
38/2008. (XII.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a közterület használatáról és az
üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről
szóló 16/2005. (V.26.) Kt. rendeletének
módosítására kidolgozott rendelet-tervezetet
elfogadja és 38/2008. (XII.29.) Kt. rendeletei közé
iktatja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
281/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza Tapolca Város Jegyzőjét,
hogy a közterület használatáról és az
üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről
szóló 16/2005. (V.26.) Kt. rendeletének 1.sz.
függelékét képező „Kérelem” nyomtatvány az
elfogadott rendelet szerint aktualizálja.
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7) Elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 18/2004. (V.25.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
Sólyom Károly - alpolgármester: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
megalkotta az a rendeletet, amely a városban élő, kiemelkedő teljesítményt nyújtó
vagy kiemelkedő képességekkel bíró emberek elismerését szabályozza. Áttekintették
a szóban forgó rendeletet és olyan elképzelés született, hogy növelné ezen szakmai
díjak értékét, ha annak átadására az év egy meghatározott napján, Tapolca várossá
nyilvánításának napján kerülne sor. Kivételt képezne a sportdíjak átadása, amelyet
egy sport-gálán adnának át. Nem kívánnak ezzel az ötlettel megsérteni senkit,
természetesen igény szerint továbbra is sor kerülhet Pedagógus Nap, vagy
Semmelweis Nap megtartására, de a díjak átadása nem ezeken a napokon történne.
Kéri a Bizottsági Elnököket, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György – képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
Horváthné Németh Edit - képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.
Koppányi Ferenc - képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén
egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Sólyom Károly - alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
39/2008. (XII.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az elismerő címek és helyi kitüntetések
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
rendelet-tervezetet elfogadja, és 39/2008. (XII.29.)
Kt. rendeletei közé iktatja.
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8) Helyi rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly - alpolgármester: 2008. december 01. napjától a Polgármesteri
Hivatal szervezeti rendszerében változás történt. Új iroda jött létre. Az
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda egy része továbbra is e néven tevékenykedik,
egy része azonban Városüzemeltetési és Műszaki Irodává alakult. E változást a
hatályos helyi rendeletekben is végig kell vezetni, nyolc rendelet módosul ezáltal.
Felkéri a Bizottsági elnököket a bizottsági álláspontok ismertetésére.
Bakos György - képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a
határozat elfogadását.
Horváthné Németh Edit - képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Koppányi Ferenc - képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Sólyom Károly – alpolgármester : Képviselőtársait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatokat.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
40/2008. (XII.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolca város jelképeiről és
névhasználatáról szóló 17/2004. (V.25.) Kt.
rendelet módosítására kidolgozott rendelettervezetet elfogadja és 40/2008.(XII.29.) Kt.
rendeletei közé iktatja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
41/2008. (XII.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az építészeti értékek helyi védelméről
szóló 43/2004. (XI.02.) Kt. rendelet módosítására
kidolgozott rendelet-tervezetet elfogadja és
41/2008.(XII.29.) Kt. rendeletei közé iktatja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
42/2008. (XII.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában álló
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
elidegenítésének
egyes
feltételeiről
szóló
56/2004. (XII.20.) Kt. rendelet módosítására
kidolgozott rendelet-tervezetet elfogadja és
42/2008. (XII.29.) Kt. rendeletei közé iktatja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
43/2008. (XII.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
járművek
elhelyezéséről,
parkolóhelyek biztosításáról szóló 59/2004.
(XII.20.) Kt. rendelet módosítására kidolgozott
rendelet-tervezetet elfogadja és 43/2008. (XII.29.)
Kt. rendeletei közé iktatja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
44/2008. (XII.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a települési szilárd és folyékony
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról
és a környezet védelméről szóló 7/2005. (II.18.)
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Kt . rendelet módosítására kidolgozott rendelettervezetet elfogadja és 44/2008. (XII.29.) Kt.
rendeletei közé iktatja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
45/2008. (XII.29.) 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 45/2008. (XII.29.) Kt. rendeletei közé
iktatja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
46/2008. (XII.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a lakások és a helyiségek bérletéről szóló
7/2006. (III.20.) Kt. rendelet módosítására
kidolgozott rendelet-tervezetet elfogadja és
46/2008. (XII.29.) Kt. rendeletei közé iktatja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
47/2008. (XII.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete A helyi közművelődésről szóló 43/2007.
(XII.21.) Kt. rendelet módosítására kidolgozott
rendelet-tervezetet elfogadja és 47/2008. (XII.29.)
Kt. rendeletei közé iktatja.

9) A luxusadóról szóló 6/2006. (III.20.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
Sólyom Károly - alpolgármester: Az Alkotmánybíróság ebben a hónapban
megsemmisítette a luxusadóról szóló törvényt annak alkotmányellenessége miatt,
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ezáltal hatályon kívül kell helyezni a luxusadóról szóló helyi rendeleteket is . 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.
Sólyom Károly – alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
48/2008. (XII.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a luxusadóról szóló 6/2006. (III.20.) Kt. rendelet
hatályon kívül helyezéséről rendelkező rendelettervezetet elfogadja és 48/2008. (XII.29.) Kt. alatt
rendeletei közé iktatja.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Jegyző

10) Előzetes kötelezettségvállalás a hazai finanszírozású 2008. évi út- és
területfejlesztési pályázatokhoz
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
Sólyom Károly - alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc - képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Sólyom Károly - alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatokat.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
282/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott
„Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek
fejlesztése
Tapolcán”
című
pályázatának
forrásösszetételét a lefolytatott ajánlati eljárás,
valamint a megkötött vállalkozási szerződések
ismeretében az alábbiak szerint módosítja:
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás

2008. év
412.000,-

Hitel
Támogatás

0,686.000,-

Egyéb támogatás (nevesítve)

0,-

Egyéb forrás

0,-

Összesen

1.098.000,-

A szükséges bruttó 412.000,- Ft, azaz bruttó
négyszáztizenkettőezer forint összegű saját erőt
Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 1/2008.(II. 18.) Kt.
rendelet 23. Cím
Tartalékok, pályázati tartalék megnevezésű
80.000.000,-Ft, azaz nyolcvanmillió forint összegű
előirányzatából biztosítja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét
a
szükséges
intézkedések
megtételére.
Határidő: 2009. április 1., illetve folyamatos
Felelős:
Alpolgármester

21
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
283/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott
„Kinizsi Pál utca burkolat felújítása” című
pályázatának saját erő összegét a lefolytatott
közbeszerzési eljárás, a megkötött vállalkozási
szerződések, valamint a megítélt 5.307.060,- Ft
támogatás ismeretében az alábbiak szerint
módosítja:
A bruttó 5.346.052,- Ft, azaz bruttó ötmillió
háromszázhétezer-hatvan forint összegű saját
erőt 2008. évben Tapolca város 2008. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 1/2008.(II. 18.) Kt.
számú rendelet 20. Cím Felújítások, Tapolca,
Kandó Kálmán u., Kinizsi Pál u. felújítása és
Kazinczy tér útburkolat felújítása -önrésze
megnevezésű 10.000 eFt, azaz tízmillió forint
előirányzatából 2.500.000,- Ft, azaz kettőmillióötszázezer forint összegben biztosítja, és a 2009.
évre fennmaradó bruttó 2.846.052,- Ft, azaz
bruttó kettőmillió-nyolcszázhétezer-hatvan forint
összegű saját erőre előzetes kötelezettséget vállal.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét
a
szükséges
intézkedések
megtételére.
Határidő: 2009. április 1., illetve folyamatos
Felelős: Alpolgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
284/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott
„Kazinczy Ferenc tér burkolat felújítása” című
pályázatának saját erő összegét a lefolytatott
közbeszerzési eljárás, a megkötött vállalkozási
szerződések, valamint a megítélt 12.005.940,- Ft
támogatás ismeretében az alábbiak szerint
módosítja:
A
bruttó
17.079.526,Ft,
azaz
bruttó
tizenhétmillió-hetvenkilencezer-ötszázhuszonhat
forint összegű saját erőt 2008. évben Tapolca
város
2008.
évi
költségvetéséről,
a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 1/2008.(II. 18.) Kt. számú rendelet 20. Cím
Felújítások, Tapolca, Kandó Kálmán u., Kinizsi
Pál u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat
felújítása -önrésze megnevezésű 10.000 eFt, azaz
tízmillió forint előirányzatából 7.500.000,- Ft, azaz
hétmillió-ötszázezer forint összegben biztosítja,
és a 2009. évre fennmaradó bruttó 9.579.526,- Ft,
azaz bruttó kilencmillió-ötszázhetvenkilencezerötszázhuszonhat forint összegű saját erőre
előzetes kötelezettséget vállal.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét
a
szükséges
intézkedések
megtételére.
Határidő: 2009. április 1., illetve folyamatos
Felelős: Alpolgármester
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11) Tájékoztató a Diagon Diagnosztikai Kft. és a Medisyst Egészségügyi
Befektetési Kft. kötelezettségeinek teljesítéséről
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
Sólyom Károly - alpolgármester: A ma délelőtt tartott bizottsági üléseken élénk
viták folytak „kórház-témában”, ezért is örül, hogy a Képviselő-testület ülésén
köszöntheti Dr. Németh Attilát, a Medisyst Kft. Ügyvezető Igazgatóját és Dr. Nagy
Sándor gazdasági igazgató Urat, akik közvetlenül válaszolnak majd a feltett
kérdésekre. Kéri a Bizottsági elnököket, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György – képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadta a
beszámolót.
Horváthné Németh Edit - képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadta a beszámolót.
Koppányi Ferenc – képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen
szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta a beszámolót.
Sólyom Károly - alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Horváthné Németh Edit – képviselő: Azért ülnek itt, mert a város polgárai
megválasztották őket, hogy képviseljék az érdekeiket. Ez magába foglalja a kórházi
dolgozók érdekeit is. Elsőként azt szeretné megkérdezni, hogy a Medisyst írásos
tájékoztatójában mit jelent pontosan a következő mondat: „a fejlesztések ütemét, az
időközben jelentős mértékben megváltozott struktúra illetve a fentebb részletezett
finanszírozási kondíciók nagyban befolyásolták.” ? A beszámoló nem tartalmazza a
fekvőbeteg-ellátás teljesítményének 2008. évi adatait, pedig fontos lenne ismerni
legalább az első félévét, miért nem ismerhetik meg ezen adatokat? Azt is olvasta,
hogy a gyógyszertárban építési munkálatokat végeztek, konkrétan milyen felújításról
volt szó? Mekkora jelen pillanatban a kórház adósság-állománya? A dolgozók a 13.
havi bérüket megkapják-e, illetve ehelyett utalványokat kaphatnak-e? A
laboratóriummal kapcsolatban nem lát a beszámolóban semmit, ezzel kapcsolatban
is szeretne tájékoztatást kérni.
Sólyom Károly – alpolgármester: Mielőtt Ügyvezető Igazgató Úr válaszolna,
tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Állami Számvevőszék arról értesítette a
városvezetést, hogy 2009. január 05-től ellenőrzést folytatnak, konkrétan a
magánkézbe átadott kórházak vizsgálata folyik. Ők minden rendelkezésükre álló
információt átadnak a Számvevőszéknek, és az ellenőrzés során a kórház is partner
lesz.
Dr. Németh Attila – a Medisyst Kft. Ügyvezető Igazgatója: Elmondja, hogy ma
reggel Tapolcán kezdett, megköszönte a kórház dolgozóinak az egész éves áldozatos
munkát és tájékoztatta őket a 13. havi bérrel kapcsolatos problémákról és annak
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megoldásáról. Minden tisztelete a kórházi dolgozóké, a teljesítmény-szint
folyamatosan emelkedik, a rendelkezésre álló kapacitásokat ki tudják használni,
beleértve a sümegi térséget is. A Képviselő Asszony által idézett mondat elsősorban
a szülészet megszüntetésére vonatkozik, amely fájó pont a vezetésnek, de nemcsak
Tapolca került ilyen helyzetbe, a struktúrát a Minisztérium a krónikus és a
rehabilitációs irányba nyomta el. A gyógyszertárral kapcsolatban annyit tud
elmondani röviden, hogy felújították. Érdemes lenne egy intézeti gyógyszertárat
kialakítani, ebből bevételhez juthatnának, de ez a kérdés egyelőre tárgyalási
szakaszban van. Az adósságállomány kérdése relatív, összegszerűen 10 milliós
nagyságrendű, tehát kezelhető, az országban ilyen kevés adósság a kórházak
körében ritka. Az Állami Számvevőszék hamarosan fillérről fillérre ellenőrizni fogja
a gazdálkodást, azután pontos számadatok állnak majd rendelkezésre. A laborral
kapcsolatban elmondja, hogy korábban működött a vérellátó, azonban az Uniós
csatlakozásunk következményeként a vérkészítmények előállításával kapcsolatos
feltételeket szinkronizálták a gyógyszergyártás feltételeivel, tehát szigorú
követelmények jelentkeztek, mivel ők ezen követelményeknek nem tudtak eleget
tenni, ezért megszüntették (nem volt létjogosultsága). Vértárolásra azonban szükség
van, a vérdepo a labor épületébe került, egy CORDEN nevű cég üzemelteti, kezdeti
„döcögés” után a térségben szükséges vérkészítmények rendelkezésre állnak.
Marton József – képviselő: Egyre komolyabb problémát jelent a városban a labor
zsúfoltsága, az épület nem tudja kiszolgálni a jelenlegi lakossági igényeket. Korábban
a háziorvosok is levették a vért, most pedig mindenkinek a laborba kell bemenni, így
mindig hatalmas a tömeg.
Dr. Németh Attila – a Medisyst Kft. Ügyvezető Igazgatója: A problémát érzékelte, a
megoldáson dolgozik. A zsúfoltság jelentkezése szoros összefüggésben van a
vizitdíjjal. Amíg a háziorvosok is levették a vért, addig a CORDEN szállította azt és a
labor on-line összeköttetésben volt az orvosokkal, így megküldésre került számukra
az eredmény. A vizitdíj megszűntével a vér beszállítása is megszűnt. Jelenleg
előjegyzési rendszer kidolgozásán gondolkodnak és megpróbálják felvenni a
kapcsolatot a kistérséggel.
Koppányi Ferenc – képviselő: Nem gondolja, hogy csupán a vizitdíjnak van csak
köze ehhez a problémához.
Bakos György – képviselő: Kéri Ügyvezető Igazgató Urat, hogy a Kistérséggel való
tárgyalásokba vonják be a háziorvosokat is.
Bozsoki Lajos - képviselő: Az írásos anyag munkakörönként vizsgálja a fluktuációt.
Arról kérdezi Dr. Németh Attilát, hogy osztályonként ez mit jelent? A minimum
munkaerő mindenhol rendelkezésre áll-e? Jelezni szeretné, hogy a központi
előjegyző rendszer nem működik hibátlanul. A telefon hosszasan kicseng és nem
veszi fel senki. Ezt érzékeli a telefonáló, holott a telefonkezelő csak a másik vonalon
beszél. Ezt érdemes lenne valahogy jelezni a telefonálóknak. Megjegyzi azt is, hogy
célszerű lenne felhívni a beteg figyelmét, hogy nem elég telefonon bejelentkezni,
megérkezéskor sorszámot is kell kérni.
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Dr. Németh Attila – a Medisyst Kft. Ügyvezető Igazgatója: Az észrevételeket
köszöni. A létszám tekintetében csak a belgyógyászaton van probléma. A szakmai
felkészültség tökéletes, de kevesen vannak, másfél hónapja keresik a megfelelő
szakembert. A sebészet kiválóan működik, tapasztalt orvosok dolgoznak. A
pulmonológiában hatalmas lehetőségek vannak. Ezen a részlegen személyi
ellentéteket kellett elsimítani. Munkaköri leírások készültek, 2009. január 01. napjától
Tapolcán fog dolgozni Dr. Strauss János, aki világhírű orvos. A Tapolcán
tevékenykedő pulmonológusokat koordinálja, ill. heti egy alkalommal
„szakrendelni” is fog. A kórházban működő többi szakrendeléssel sincs probléma,
normalizálódott a helyzet.
Császár László – képviselő: Ő is úgy látja, hogy humán-erőforrás szempontjából
nem lesz gond, viszont a 2008. évi számadatokat szeretné megismerni.
Dr. Németh Attila – a Medisyst Kft. Ügyvezető Igazgatója: Az adatokat
természetesen rendelkezésre bocsátják, véleménye szerint a jövő év is bíztató lesz
ilyen szempontból. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése arra is jó lesz, hogy az
Önkormányzat pontos adatokat fog kapni a gazdálkodásról.
Vörös Béla – képviselő: Örömmel hallotta, hogy a szakorvosi létszámban
normalizálódott a helyzet, de megjegyzi, hogy a városban még mindig nem ezek a
hangok vannak. Javasolja, hogy szűkebb fórumon üljenek le a másik féllel
megbeszélni a helyzetet.
Dr. Németh Attila – a Medisyst Kft. Ügyvezető Igazgatója: Nem fogja megengedni,
hogy az Önkormányzat kórházában dolgozó orvosok a kórházban
magánrendeléseket folytassanak, ebből adódtak kisebb konfliktusok, de ő úgy
gondolja, hogy már rendeződtek és a továbbiakban erről nincs mit beszélni.
Lévai József – képviselő: Két fontos szót szeretne mondani: bizalom és felelősség. A
felelősség az egészségügyi ellátásért jelentkezik, bizalomnak pedig a tulajdonos és az
üzemeltető között kell lenni. Amikor kérték a Medisyst beszámolóját, azért tették,
hogy ellenőrizzék, hogy a lakosság valóban megfelelő szolgáltatást kap-e. Két rövid
kérdést szeretne még feltenni: A kórház és a háziorvosok együttműködnek-e, milyen
a kapcsolat? Sümegen az egészségügyi ellátás milyen színvonalon valósul meg?
Dr. Németh Attila – a Medisyst Kft. Ügyvezető Igazgatója: Sümeggel kapcsolatban
elmondja, hogy olyan szakrendelőt „örököltek meg”, amelynek hatalmas a bérleti
díja, e díjat sem tudják visszatermelni. A szakrendelés ott is működik, bár panaszos
mindig akad. A háziorvosokkal kapcsolatban restanciája van, sajnos az elmúlt 3-4
hónapban – bokros teendői miatt – nem volt ideje e kérdéssel foglalkozni, de pótolni
fogja, mivel ő is tudja, hogy a háziorvosok fontos pillérei az egészségügynek.
Lévai József – képviselő: Szeretné, ha olyan rendszer kiépítésére kerülne sor,
amelynek keretében meghatározott időközönként tájékoztatást kapna a Képviselőtestület és a város lakossága a Kórház helyzetéről.
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Dr. Németh Attila – a Medisyst Kft. Ügyvezető Igazgatója: Az ötletet támogatja,
megvalósításában partner lesz. Annyit még szeretne elmondani, hogy – bár erről
nem kérdezte meg a Vezetést – de egyeztetéseket folytatott Pokorádi Sándor
Igazgató Úrral abban a témában, hogy készüljön egy, a tapolcai pulmonológiát és a
Pelion Szálloda ehhez kapcsolódó részét népszerűsítő website, mert az ide érkező
külföldi betegek befizetéseiből komoly bevétel remélhető. A 13. havi fizetések
folyósítása 2006-ig előfinanszírozással történt, az OEP utalta. Később az
önkormányzatnak utalták és az Önkormányzat juttatta el az egészségügyi szervhez,
majd a tavalyi évben történt valamilyen változás és ebből következően a
költségvetésben elkülönítették a 13. havi fizetések összegét, olyan törvényt hoztak,
amely minden eddigi törekvésnek ellentmond, a közfeladatot ellátó intézményeket
elkülönítették és ezektől az intézményektől a 13. havi fizetést megvonták. Újabb
döntéssel plusz teherként iparűzési adót vetettek ki rájuk. Négy-öt hónappal ezelőtt
a Humán Egészség-szolgáltató tárgyalást kezdeményezett a Miniszterelnökkel és az
Egészségügy-miniszterrel. Levelet írtak a Miniszterelnök Úrnak, erre a levélre sajnos
a mai napig nem kaptak konkrét választ. Legutolsó információik szerint a
Miniszterelnök és a Szakminiszter 2009. január 07-én fogadja majd őket e kérdésben.
Idén a kifizetések tekintetében többféle választása volt. Abból indult ki, hogy egy
nemleges válasz esetén ki kell találni valamilyen megoldást, mivel minden
dolgozónak olyan szerződés van a kezében, amelynek értelmében meg kell kapnia a
13. havi bért. Megoldásként jött szóba, hogy előfinanszírozási kölcsönt kérnek az
OEP-től. Másik megoldás, hogy összeállít egy olyan cafeteria-rendszert, amelynek
segítségével a dolgozók „a pénzükhöz jutnak”, igény szerint kiadja étkezési
utalványban, ajándék-utalványban vagy üdülési csekkben a 13. havi bért. Ez a
lehetőség a dolgozókat is megnyugtatta. Egyetlen hátránya van, hogy az
utalványokat egy összegben 2009 januárjában nem tudja odaadni, csak több
részletben kaphatják meg.
Sólyom Károly – alpolgármester: Köszöni Igazgató Úr válaszait és külön
értékelendőnek tartja, hogy a problémák felmerülésekor nem az ország, az
egészségügyi nehéz helyzetére hivatkozott, nem másra hárította a felelősséget,
hanem mindig „előre tekintve”, lehetséges megoldásokat keresve nyilatkozik.
További kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
285/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Medisyst Egészségügyi Befektetési Kft.
- feladatellátási szerződés, valamint beruházásiés vagyonhasznosítási szerződés alapján tett –
beszámolóját elfogadja.
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12) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetésével kapcsolatos feladatok
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
Sólyom Károly - alpolgármester: Meghatározásra került, hol kötelező a házi
segítségnyújtás kiépítése. Tapolca város megtette a szükséges intézkedéseket. A
pályáztatás megtörtént, a nyertes cég képviselője, Kovács Krisztián értékesítési
igazgató jelen van a mai testületi ülésen. A határozati javaslat időközben módosult,
a „feladatellátási” szó kikerül, így a határozati javaslat szövege az alábbiak szerint
módosul: „Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás biztosítására feladatellátási szerződést köt a Body Guard Hungary
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel. Felhatalmazza Tapolca Város Alpolgármesterét
a melléklet szerinti Bérleti keretszerződés aláírására.” Kéri Horváthné Németh Edit
bizottsági elnök asszonyt, ismertesse bizottsága álláspontját.
Horváthné Németh Edit - képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot.
Sólyom Károly – alpolgármester: Köszönti a nyertes cég képviseletében Kovács
Krisztián értékesítési igazgatót és kéri, hogy mondjon pár szót a munkájukról.
Kovács Krisztián – a Body Guard Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
értékesítési igazgatója: Elmondja, hogy a cég 2005 óta lát el házi segítségnyújtással
kapcsolatos feladatokat, országos diszpécser-központot működtetnek, illetve mást
már a határon túl is tevékenykednek. Több száz önkormányzattal állnak
kapcsolatban. A rendszer lényege, hogy egy hang-kommunikátort helyeznek el,
amihez tartozik egy csuklón viselhető pánik-gomb. Egyedül élő idős emberek kapják
a készülékeket. Hirtelen rosszullét vagy baleset következtében pillanatok alatt
segítséghez juthatnak a rászorulók. A gondozónők készenlétben állnak, 30 percen
belül a helyszínre sietnek és ellátják az idős embert, ill. ha kell, további segítséget
hívnak. Tapolca esetében ez első körben 60 készüléket jelent. Tapasztalatból
mondhatja, hogy az első évben 3-5 olyan hívás fog érkezni, ami az idős embernek
életmentő hívás lesz. A részletek a www.gbh.hu honlapon tekinthetők meg.
Horváthné Németh Edit – képviselő: Ő ismeri a rendszert, az Alapellátási Intézet
Igazgatójának véleményét szeretné megkérdezni.
Dr. Varga István – a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Igazgatója: A
rendszer több pilléren áll, az egyik pillér az Alapellátási Intézet lesz. A cég vállalta,
hogy ha szükséges, a gondozónők mobilitását biztosítja.
További kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
286/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselőtestülete a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
biztosítására szerződést köt a Body Guard
Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel.
Felhatalmazza Tapolca Város Alpolgármesterét a
melléklet
szerinti
Bérleti
keretszerződés
aláírására.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Alpolgármester
13) Kardiológiai ultrahang készülék beszerzése
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
Sólyom Károly - alpolgármester: A készülék nem szerepel az alapszerződésben, de
már több hónapja működik a tapolcai Kórházban. Ha az Önkormányzat nem tud
támogatást nyújtani, akkor a cég visszaviszi a gépet. A kardiológiai ultrahang
készülék megvásárlásához a szükséges forrást az Önkormányzat biztosítja, így a gép
Tapolca Város Önkormányzata tulajdonába kerül, amelyet használtra átad a
Kórháznak. Mindhárom bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kéri a bizottsági
elnököket, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György – képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
Horváthné Németh Edit – képviselő: A Család-, Egészségügyi, Művelődési,
Oktatási és Sport Bizottság szintén egyhangúlag támogatja a határozati javaslat
elfogadását.
Koppányi Ferenc - képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is
egyhangúlag támogatja határozati javaslatok elfogadását.
Sólyom Károly – alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
287/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő
testülete a 2009. évi költségvetésének terhére
kötelezettséget vállal arra, hogy 7.900 eFt + ÁFA
értékben kardiológiai ultrahang készüléket
vásárol. A megvásárolt berendezés kerüljön a
Tapolcai Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet
részére üzemeltetésre átadásra!
Felhatalmazza az Alpolgármestert a berendezés
üzemeltetésére
vonatkozó
megállapodás
megkötésére és aláírására.
Határidő: 2009. február 15.
Felelős: Alpolgármester

14) Együttműködési megállapodás kötése a rendőrségi járőrszolgálat támogatására
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
Sólyom Károly - alpolgármester: Már korábban is volt rá példa, hogy Tapolca Város
Önkormányzata és a Rendőrkapitányság – a lakosság érdekeit szem előtt tartva –
megállapodást kötött. A rendőrségek nehéz helyzete mindenki előtt ismeretes, ennek
ellenére partner abban a Kapitányság, hogy kizárólag a Belváros területén működő
gyalogos járőr-szolgálatot hozzanak létre. Az Önkormányzat ehhez anyagi
támogatást biztosítana. Kéri az Elnököket, ismertessék a Bizottságok döntését.
Bakos György – képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Koppányi Ferenc - képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is
egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot.
Sólyom Károly – alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Koppányi Ferenc – képviselő: A Gazdasági Ellátó Igazgatóság tájékoztatása alapján
a feladat 1690 túlórát jelentene. Kérdést, hogy ezt a létszámhiánnyal rendelkező
Rendőrkapitányság vállalni tudja-e?
Dr. Scher József – ezredes, Rendőrkapitány: A túlórát vállalni tudják, tavasztól
őszig szabadidős rendőrökkel tudnak járőr-szolgálatot biztosítani
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Vörös Béla – képviselő: Javasolja, hogy a szolgálatok során a Polgárőrség munkáját
is vegyék igénybe.
Marton József – alpolgármester: Az iránt érdeklődik, hogy a belvárosi szolgálat
folyamatos kinn tartózkodást, járőrözést jelentene-e?
Dr. Scher József – ezredes, Rendőrkapitány: Ez már a többi városban is működik,
egyeztetni fog az ott tevékenykedő Rendőrkapitányokkal és kidolgoznak majd egy
szisztémát, hogyan is működjön.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
288/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
Veszprém
Megyei
Rendőr-főkapitánysággal
megállapodást
köt
a
tapolcai
gyalogos
járőrszolgálat biztosítására, melynek költségeire
2.500 eFt-ot biztosít a 2009. évi költségvetése
terhére.

15) Megállapodás Raposka Település Önkormányzatával kölcsön nyújtásáról
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
Sólyom Károly - alpolgármester: Raposka Település Önkormányzata pályázaton
pénzt nyert és a falugondnoki feladatok ellátásának biztosításához gépjármű
vásárlására nyílt lehetősége. Mivel a gépjármű kifizetését meg kell előlegezni, és az
Önkormányzatnak erre szabad pénzeszköz nem áll rendelkezésére, így Bolla Albert
polgármester segítségért fordult Tapolca Város Önkormányzatához. Kéri a
Bizottságok Elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György – képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
Horváthné Németh Edit – képviselő: A Család-, Egészségügyi, Művelődési,
Oktatási és Sport Bizottság szintén egyhangúlag támogatja a határozati javaslat
elfogadását.
Koppányi Ferenc - képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is
egyhangúlag támogatja határozati javaslatok elfogadását.
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Sólyom Károly – alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
289/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetésének terhére
Raposka Település Önkormányzata részére 6.800
eFt kölcsönt biztosít, mely összeget a
költségvetési rendeletébe betervezi. A támogatott
önkormányzat a kölcsön összegét a pályázati
elszámolás összegének beérkezése után jegybanki
alapkamattal együtt köteles visszafizetni.
Felhatalmazza
az
Alpolgármestert
kölcsönszerződés megkötésére és aláírására.

a

Határidő: 2009. február 15.
Felelős: Alpolgármester

16) A 2009/2010. nevelési évben indítható óvodai csoportok, a 2009/2010. tanévben
indítható osztályok, tanulócsoportok számának meghatározása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
Sólyom Károly - alpolgármester: Az előterjesztést a Család-, Egészségügyi,
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság és a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság tárgyalta meg, kéri az Elnököket, ismertessék a bizottsági álláspontokat.
Horváthné Németh Edit – képviselő: A Család-, Egészségügyi, Művelődési,
Oktatási és Sport Bizottság szintén egyhangúlag támogatja a határozati javaslat
elfogadását.
Koppányi Ferenc - képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén
egyhangúlag támogatja határozati javaslatok elfogadását.
Sólyom Károly – alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
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Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
290/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2009/2010. nevelési évben a
Tapolcai Óvoda
a Barackvirág Tagintézményében
a Kertvárosi Tagintézményében
a Szivárvány Tagintézményében
a Szivárvány Intézményegységében

6,
6,
3,
5

óvodai csoport indítását tervezi.
Felkéri az alpolgármester, hogy az intézmények
költségvetését ennek figyelembe vételével
terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2009. február 15.
Felelős: Alpolgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
291/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata
testülete a 2009/2010. tanévben a

Képviselő-

Tapolcai Általános Iskola:
a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
és Sportiskolai Tagintézménye
1 (két tanítási nyelvű)
a Kazinczy Ferenc Tagintézménye
3
a Bárdos Lajos Intézményegysége
2 (1 zenei) elsős osztály,
Tapolcai Általános Iskola:
a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
és Sportiskolai Tagintézménye
3
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a Kazinczy Ferenc Tagintézménye
a Bárdos Lajos Intézményegysége

8
6

napközis csoport,

Tapolcai Általános Iskola:
a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
és Sportiskolai Tagintézménye
1
a Kazinczy Ferenc Tagintézménye
1
a Bárdos Lajos Intézményegysége
1 tanulószobai csoport,
indítását tervezi.
Az induló első osztályok minimális létszámát 24
főben határozza meg.
Felkéri az alpolgármester, hogy az intézmények
költségvetését ennek figyelembe vételével
terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2009. február 15.
Felelős: Alpolgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
292/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2009/2010. tanévben
a Széchenyi István Szakképző Iskolában
- a 9. évfolyamon 4 osztály legfeljebb három
szakmacsoporttal,
- a szakképzésben és a felnőtt képzésben 3
osztály két-két szakmacsoporttal,
- a felnőttek középiskolája nappali munkarend
szerint 1 osztály
indítását tervezi.
A képzésben résztvevő nappali munkarend
szerinti osztályok száma 22.
A képzésben résztvevő esti munkarend szerinti
osztály száma 1.
Az induló osztályok minimális létszámát 28
főben határozza meg.
Felkéri az alpolgármestert, hogy az intézmények
költségvetését ennek figyelembe vételével
terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2009. február 15.
Felelős: Alpolgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
293/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a fenntartásában működő nevelési –
oktatási intézményekben a 2009/2010. nevelésioktatási évben a maximális létszámtól felfelé
történő eltérést 20 %-kal engedélyezi, egyben
felhatalmazza Tapolca Város Alpolgármesterét,
mint a fenntartó képviselőjét, hogy az Oktatási
Hivatal (OH) felé engedélyezési kérelmet
nyújtson be.
Felkéri az alpolgármestert, hogy az Oktatási
Hivatal jóváhagyását követően adja ki a
fenntartói hozzájárulásokat.
Határidő: 2009. június 20.
Felelős: Alpolgármester

17) A Tapolcai Általános Iskola Pedagógiai Programjának elfogadása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
Sólyom Károly - alpolgármester: A Pedagógiai Programot a Család-, Egészségügyi,
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri Elnök Asszonyt, ismertesse a
Bizottság döntését.
Horváthné Németh Edit – képviselő: A Család-, Egészségügyi, Művelődési,
Oktatási és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Sólyom Károly – alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
294/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolcai Általános Iskola Pedagógiai
Programját jóváhagyja, a jelen határozat
melléklete szerinti formában és tartalommal
elfogadja.
Határidő: 2008. december 30.
Felelős: Alpolgármester

18) A Tapolcai Óvoda Minőségirányítási Programjának és a Tapolcai Általános
Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának elfogadása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
Sólyom Károly - alpolgármester: E napirendi pontot szintén csak a Család-,
Egészségügyi, Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a Bizottság
Elnökét, ismertesse a Bizottság álláspontját.
Horváthné Németh Edit – képviselő: A Család-, Egészségügyi, Művelődési,
Oktatási és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Sólyom Károly – alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
295/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolcai Óvoda Minőségirányítási
Programját jóváhagyja, a jelen határozat
melléklete szerinti formában és tartalommal
elfogadja.
Határidő: 2008. december 30.
Felelős: Alpolgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
296/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolcai Általános Iskola Intézményi
Minőségirányítási Programját jóváhagyja és a
jelen határozat melléklete szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
Határidő: 2008. december 30.
Felelős: Alpolgármester

19) Tapolca Város Közművelődési Feladatellátási és Fejlesztési Tervének 20092013. elfogadása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
Sólyom Károly - alpolgármester: Kéri Elnök Asszonyt, ismertesse a Család-,
Egészségügyi, Művelődési és Sport Bizottság döntését.
Horváthné Németh Edit – képviselő: A Család-, Egészségügyi, Művelődési,
Oktatási és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Sólyom Károly – alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
297/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Tapolca
Város
Közművelődési
Feladatellátási és Fejlesztési Tervét 2009-2013.
jóváhagyja és a jelen határozat melléklete szerinti
formában és tartalommal elfogadja.
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Felkéri a polgármestert, hogy kétévente
számoljon be a koncepcióban megjelölt célok
megvalósulásáról.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Alpolgármester
20) A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége és a Tapolcai
Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye működési (felvételi)
körzetének meghatározatása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
Sólyom Károly - alpolgármester: Kéri Elnök Asszonyt, ismertesse a Bizottság
álláspontját.
Horváthné Németh Edit – képviselő: A Család-, Egészségügyi, Művelődési,
Oktatási és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Sólyom Károly – alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
298/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő
testülete az önkormányzat fenntartásában
működő Tapolcai Általános Iskola működési
(felvételi) körzetét meghatározó 32/2008. (II. 15.)
Kt. határozatát a 2009/2010. tanévtől kezdődően,
visszavonja.
Az önkormányzat fenntartásában működő
Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos
Intézményegysége, illetve Tapolcai Általános
Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye működési
(felvételi), kötelező felvételt biztosító iskola
körzetét a 2009/2010. tanévtől kezdődően, a
határozat mellékletét képező felsorolás szerint
határozza meg.
Határidő: 2009. március 1.
Felelős:
Alpolgármester
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21) Tapolca Város Polgármesteri Hivatala
teljesítmény-célok megállapítása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

köztisztviselői

részére

kiemelt

Sólyom Károly - alpolgármester: A köztisztviselők részére minden évben meg kell
határozni teljesítménycélokat. A legtöbb célkitűzés természetesen évről-évre nem
változik. Az idei évben új célként jelentkezik az ügyféltájékoztatás színvonalának
javítása. A Polgármesteri Hivatal földszintjén befejeződött az akadálymentesítés, és
egy korszerű ügyféltájékoztató rendszert lehet majd kiépíteni. Kéri az Ügyrendi
Bizottság Elnökét, ismertesse a Bizottság álláspontját.
Bakos György – képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
Sólyom Károly – alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
299/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
tekintetében 2009. évre a következő kiemelt
teljesítménycélokat állapítja meg:


Az Önkormányzat stratégiai programjában
meghatározott
gazdasági
céljainak,
éves
költségvetési irányelveinek való megfelelés,
kötelező
feladatainak
ellátásáról
való
gondoskodás, az önkormányzati beruházások,
fejlesztések terén a pénzügyi lehetőségek,
pályázatok felkutatása, hatékony kihasználása, a
célok törvényes és gazdaságos megvalósítása.



A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény alapelveinek betartása, a vonatkozó
szakmai szabályok figyelembe vételével az
ügyfelek korrekt tájékoztatása, fegyelmezett
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kiszolgálása, valamint az ügyintézés során a
határidők pontos betartása.


Az önkormányzati források gyarapításának
elősegítése, racionális felhasználása és a
rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb
felhasználásának megvalósítása.



A Képviselő-testület és szervei munkájának
szakszerű
előkészítése,
eredményességének
elősegítése, a meghozott döntések végrehajtása,
ellenőrzése.



A
hatósági
és
önkormányzati
munka
színvonalának folyamatos javítása, fejlesztése
önképzéssel, ellenőrzéssel, a minőségirányítási
rendszer működtetésével.



Az
ügyféltájékoztatás
hatékonyságának javítása

színvonalának

és

Határidő: 2009. február 28.
Felelős: Jegyző

22) Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
Sólyom Károly - alpolgármester: Köszönti Dr. Varga Istvánt, a Szociális és
Egészségügyi Alapellátó Intézet Igazgatóját. Felteszi a kérdést, hogy szóban szeretnée kiegészíteni a beszámolót.
Dr. Varga István – a Szociális és Egészségügyi Alapellátó Intézet Igazgatója: Nincs
kiegészítése, amennyiben a Képviselőknek kérdése van, szívesen válaszol.
Sólyom Károly – alpolgármester: Kéri Elnök Asszonyt, ismertesse a Család-,
Egészségügyi, Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság álláspontját.
Horváthné Németh Edit – képviselő: A Család-, Egészségügyi, Művelődési,
Oktatási és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Sólyom Károly – alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
300/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

23) Tájékoztató a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás által ellátott
feladatokról
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
Sólyom Károly - alpolgármester: A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulás által ellátott feladatokról készült tájékoztatót Szencz Lajosné Elnök Asszony
küldte meg. Ezen tájékoztató az előterjesztés mellékletét képezi, mindhárom
bizottság megtárgyalta, kéri az Elnököket, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György – képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
Horváthné Németh Edit – képviselő: A Család-, Egészségügyi, Művelődési,
Oktatási és Sport Bizottság szintén egyhangúlag támogatja a határozati javaslat
elfogadását.
Koppányi Ferenc - képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is
egyhangúlag támogatja határozati javaslatok elfogadását.
Sólyom Károly – alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
287/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő
testülete a 2009. évi költségvetésének terhére
kötelezettséget vállal arra, hogy 7.900 eFt + ÁFA
értékben kardiológiai ultrahang készüléket
vásárol. A megvásárolt berendezés kerüljön a
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Tapolcai Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet
részére üzemeltetésre átadásra!
Felhatalmazza az Alpolgármestert a berendezés
üzemeltetésére
vonatkozó
megállapodás
megkötésére és aláírására.
Határidő: 2009. február 15.
Felelős: Alpolgármester

24) Központi orvosi ügyelettel kapcsolatos megállapodás
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
Sólyom Károly - alpolgármester: Elmondja, hogy az ügyelet kérdése mindig
visszatérő probléma. Többszöri egyeztetésre sikerül a Kistérséggel egy
megállapodás-tervezetet készíteni. Nem állítja, hogy e tervezet tökéletes, de mégis
valamilyen keretek közé szorítja az ügyelet kérdését.
Dr. Imre László – jegyző: Tudni kell, hogy az ügyelet kérdése az elmúlt egy-két
évben mindig komoly munkát, levelezést igényelt. Felszólításokat kellett küldeniük,
mivel az önkormányzatok a tagdíjakat nem fizették meg. Milliós nagyságrendű
tartozásokról van szó, és ezeket az összegeket Tapolca Város Önkormányzata
előlegezte meg. Azzal, hogy a Kistérség lenne a gesztor, a továbbiakban neki kellene
összegyűjteni a díjakat. Hátralék esetén azonnali beszedési megbízással élhet. Az a
szerződés-tervezet, amely jelenleg a Képviselő-testület előtt van, egy fél éves
egyeztetés eredménye. Tapolca Város Önkormányzatának is kötelezettségeket kell
vállalnia, pl. kötelező egyeztetést kell lefolytatni.
Sólyom Károly – alpolgármester: Kéri Horváthné Németh Edit Képviselő Asszonyt,
ismertesse a Bizottság álláspontját.
Horváthné Németh Edit – képviselő: A Család-, Egészségügyi, Művelődési,
Oktatási és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Sólyom Károly – alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Koppányi Ferenc – képviselő: Nem látja a szerződésben az összeget.
Décseyné Raposa Mária – Általános Igazgatási Irodavezető: Elmondja, hogy a
települések lakosságszám-arányosan fizetik majd a hozzájárulást.
Dr. Imre László – jegyző: A költségvetés elfogadása a kulcs, azt követően lehet
meghatározni a befizetendő hozzájárulás összegét, amelyet a települések
lakosságszámával kell megszorozni.
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Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
302/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy Szigliget község
Önkormányzat gesztorsága a központi háziorvosi
ügyelettel kapcsolatosan megszűnik.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
303/2008. (XII.23.) Kt.
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZAT
Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás
teljesítésére, Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú
Társulás,
Tapolca
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
és
Tapolca Város Önkormányzatának Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet között, a
melléklet szerinti Megállapodást jóváhagyja.
Felhatalmazza Tapolca Város Alpolgármesterét a
Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Alpolgármester

25) Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
Sólyom Károly - alpolgármester: Kéri az Elnököket, ismertessék a Bizottsági
döntéseket.
Bakos György – képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
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Horváthné Németh Edit – képviselő: A Család-, Egészségügyi, Művelődési,
Oktatási és Sport Bizottság szintén egyhangúlag támogatja a határozati javaslat
elfogadását.
Koppányi Ferenc - képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is
egyhangúlag támogatja határozati javaslatok elfogadását.
Sólyom Károly – alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Bozsoki Lajos – képviselő: Elmondja, hogy a tavalyi év végén ő is több napirendi
pontot javasolt a 2008-as munkatervbe, majd az év folyamán többször kapott levelet
a Polgármesteri Hivataltól, hogy az általa javasolt előterjesztést készítse el. Úgy
gondolja, hogy az előterjesztés elkészítése nem az ő feladata, ezért ezekre a
megkeresésekre nem is reagált. A 2009. évi munkatervhez sem adott le javaslatokat
emiatt.
Dr. Imre László – jegyző: Szeretné felhívni Képviselő Úr figyelmét, hogy az
előterjesztő és az előkészítő személye a legtöbb esetben nem azonos. A
megkereséseket azért kapta, hogy az általa javasolt napirendi pontokkal
kapcsolatban tegyen javaslatot, adja meg a majdani előterjesztés fő irányait. Nem
arra irányult a kérés, hogy írja is meg az előterjesztést, csak azért keresték meg, hogy
az adott témán belül az általa elképzelt tartalom kerüljön az előterjesztésbe.
Bozsoki Lajos – képviselő: Ő most szóban szeretne javaslatot tenni. Javasolja, hogy a
2009. munkatervbe kerüljön egy olyan tárgyú előterjesztés, amelyben Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete helyi rendeletben szabályozza a város
szórakozóhelyeinek nyitva tartását.
Dr. Imre László – jegyző: A nyitvatartást központi jogszabály teljes körűen
szabályozza, így azt már helyi rendelettel nem lehet.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
304/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. évi munkatervét – az előzetes javaslatok
alapján – a bizottsági kiegészítésekkel, valamint az
ülésen
elhangzott
módosításokkal
együtt
jóváhagyja.
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Felhívja Tapolca Város Jegyzőjét, hogy a
munkatervben
szereplő
napirendi
pontok
előkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jegyző

VEGYES ÜGYEK:
A Sümegi Kistérség számára pályázathoz nyilatkozat kiadása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
Sólyom Károly - alpolgármester: A sümegi Kistérség egyik pályázatának
benyújtásához bizonyos betegellátási óraszám delegálását kérte Tapolca Város
Önkormányzatától. A kérésnek teljes egészében nem tudtak eleget tenni, de kiadtak
egy nyilatkozatot, amely az előterjesztés mellékletét képezi. Kéri az Elnököket,
ismertessék a Bizottsági álláspontokat.
Horváthné Németh Edit – képviselő: A Család-, Egészségügyi, Művelődési,
Oktatási és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Koppányi Ferenc - képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is
egyhangúlag támogatja határozati javaslatok elfogadását.
Sólyom Károly - alpolgármester: Kérdezi Képviselő társait, kíván-e valaki
véleményt nyilvánítani vagy kérdést feltenni ezzel kapcsolatban?
Vélemény, kérdés nem hangzik el, Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
305/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a határozat mellékletét képező – Sümeg
Város Önkormányzatának a szakorvosi óraszám
átadása tárgyában adott – nyilatkozatot
tudomásul veszi.
Felhatalmazza Tapolca Város Alpolgármesterét,
hogy ezen nyilatkozat rendelkezései szerint
szerződést
írjon
alá
Sümeg
Város
Önkormányzatával.
Határidő: folyamatos
Felelős: Alpolgármester, Jegyző
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Tapolca Város Önkormányzata képviselete a Tapolca Egészségturizmus Piacszervező
Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
Sólyom Károly - alpolgármester: Az előterjesztésben is megfogalmazásra került,
hogy szükség lenne egy olyan website kialakítására, amely Tapolca város
egészségturizmusa szempontjából meghatározó lenne, ehhez kéri a Képviselőtestület támogatását. Kéri a Bizottsági Elnököket, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György – képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
Horváthné Németh Edit – képviselő: A Család-, Egészségügyi, Művelődési,
Oktatási és Sport Bizottság szintén egyhangúlag támogatja a határozati javaslat
elfogadását.
Koppányi Ferenc - képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is
egyhangúlag támogatja határozati javaslatok elfogadását.
Sólyom Károly - alpolgármester: Kérdezi Képviselő társait, kíván-e valaki
véleményt nyilvánítani vagy kérdést feltenni ezzel kapcsolatban?
Vélemény, kérdés nem hangzik el, Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
306/2008. (XII.23.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Tapolca
Egészségturizmus
Piacszervező
Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság többnyelvű
interaktív internetes honlapot készíttessen a
tapolcai Gyógybarlang szolgáltatásainak és a
város adottságainak minél szélesebb körű
megismertetése érdekében.
Felhatalmazza Sólyom Károly alpolgármestert a
Tapolca
Egészségturizmus
Piacszervező
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
taggyűlésén az Önkormányzat képviseletére.
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Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Sólyom Károly alpolgármester
megköszöni a részvételt, és a nyilvános ülést 17.40 órakor bezárja.
K. m. f.

Sólyom Károly
alpolgármester

Dr. Imre László
jegyző

