TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/59-27/2009.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április 24-én
(péntek) 08.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Császár László
Bakos György
Bognár Ferenc
Bozsoki Lajos
Buzás Gyula
Dr. Csonka László
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Presits Ferenc
Sólyom Károly
Szatmári Jánosné
Vörös Béla
Závori László

polgármester

képviselők

Dr. Imre László – jegyző, Benczik Zsolt - Önkormányzati és
Gazdálkodási Iroda vezetője, Parapatics Tamás – önkormányzati
főtanácsadó, Schönherrné Pokó Ildikó – Pénzügyi Irodavezető,
Décseyné Rapossa Mária – Általános Igazgatási Irodavezető,
Fülöp Jánosné – Pénzügyi Iroda főmunkatársa, Hársfalvi József –
szakmai tanácsadó, Tóth Mária oktatási referens, Papp Zoltán
Tamás – főépítész, Dr. Rozgonyi Viktória – Hatósági
Csoportvezető, Papp Zoltán Tamás – főépítész, Mikusi Gyula –
Városüzemeltetési és Műszaki Irodavezető, Kertész Márton –
informatikus, Vasáros Nikoletta – jegyzőkönyvvezető
Unger Ferenc – könyvvizsgáló, Varga Tiborné – Batsányi János
Gimnázium és Kollégium Igazgatója, Bajner Imre –Batsányi
János Tapolcai Általános Iskola igazgatója, Frang Lászlóné –
Tapolcai Óvoda vezetője, Dr. Zsiray Ferenc – Városszépítő
Egyesület elnöke, Stadinger Imre – Tapolcai Városi
Sportegyesület elnöke, Császár Lászlóné – tapolcai lakos, Paréj
József – tapolcai lakos, Papp József – tapolcai lakos, Tapolcai
Városi Televízió munkatársai
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Császár László polgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket és a
városi televízió nézőit. Napirend előtt tájékoztatja a megjelenteket, hogy Paréj József
a Magyar Sakkszövetség egyik legmagasabb kitüntetését, Barcza Gedeon emlékérmet
kapott a közelmúltban. Szívből gratulál és a Képviselő-testület nevében jó egészséget,
későbbi munkájához erőt és további sikereket kíván.
Paréj József tapolcai lakos: Nagy örömmel vette át a Magyar Sakkszövetség
kitüntetését, amely minden évben egy személy részére kerül átadásra. Külön
köszönetét fejezi ki Bognár Ferenc képviselőnek és Rédli Károly úrnak, hogy hosszú
évek után be tudtak kerülni a városba, ahol a gyerekeknek sokkal jobb körülmények
között biztosított a sakkoktatás.
Császár László polgármester: Megállapítja, hogy 14 képviselő van jelen, az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Napirend előtti pontként a polgármester, az
alpolgármesterek tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű határozatokról lesz szó.
Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?
Szatmári Jánosné képviselő: Látja, hogy tárgyaltak a közlekedési koncepcióról. Ez
Tapolca város közlekedési koncepciója, vagy a vasúttal is kapcsolatos? Kéri, hogy
adjon a polgármester tájékoztatást.
Császár László polgármester: Tapolca város közlekedési koncepciója. A város
megrendelte e koncepció elkészítését, és a készítőkkel egy leadás előtti utolsó
egyeztető tárgyalást folytattak, ahol a végleges koncepciót próbálták egységbe
önteni. Tudomása szerint a kész anyagot már átadták az Önkormányzatnak,
természetesen a Képviselő-testület elé is bekerül.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester a határozati
javaslatot szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
71/2009.(IV.24.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
tisztségviselők
fontosabb
tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Császár László polgármester: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi
pontok kerüljenek megtárgyalásra azzal a kiegészítéssel, hogy Vegyes ügyek
keretében a „Tárgyi eszközök átadása Rendőrség részére” című előterjesztést
napirendjére vegye fel. Javaslatát szavazásra teszi fel.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
72/2009.(IV.24.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete mai ülésén a napirendeket a következők
szerint tárgyalja azzal a kiegészítéssel, hogy
Vegyes ügyek keretében a „Tárgyi eszközök
átadása Rendőrség részére” című előterjesztést
napirendjére felveszi.

1)

A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló
beszámoló,
pénzmaradvány
elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és
egyszerűsített beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2)

Tájékoztató az Állami Számvevőszék által
az
egyes
kórházi
tevékenységek
kiszervezésének ellenőrzéséhez készült
számvevői jelentésről
Előterjesztő: Császár László polgármester

3)

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal
Okmányirodájában végzett ellenőrzésről
Előterjesztő: Császár László polgármester

4)

A 2008. évi belső ellenőrzésekről és a
FEUVE rendszer működtetéséről szóló
beszámoló
Előterjesztő: Császár László polgármester

5)

Az önként vállalt közoktatási feladatok
átadásáról szóló megállapodás módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6)

Megállapodás irányítói jogok átvételéről a
költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvény alapján
Előterjesztő: Császár László polgármester
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7)

Tapolca
Város
Testnevelési
Sportkoncepciója kiegészítése
Előterjesztő: Császár László polgármester

és

8)

Tourinform Iroda tájékoztatója a 2008. évi
tapasztalatokról és a 2009. évi tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester

9)

Gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi
tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) A Balaton-felvidék – Somló Szakképzésszervezési Társulás Társulási Tanácsába új
tag delegálása
Előterjesztő: Császár László polgármester
11) Közfeladat
ellátás
módjának
felülvizsgálata a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.
évi CV. törvény alapján
Előterjesztő: Császár László polgármester
12) Alpolgármesterek elismerése
Előterjesztő: Császár László polgármester
VEGYES ÜGYEK
- Tárgyi eszközök átadása Rendőrség
részére”
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)

A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, pénzmaradvány
elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Ismerteti az előterjesztést és kérdezi Unger Ferenc
könyvvizsgálót, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Unger Ferenc könyvvizsgáló: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Tapolca Város
Önkormányzata
és költségvetési szervei 2008. gazdálkodási évre vonatkozó
könyvvizsgálói jelentését elkészítette. A könyvvizsgálat során az összevont éves
beszámolót felülvizsgálta, könyvelési bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti
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könyvvizsgálati sztenderekben foglaltak alapján végezte és ennek alapján elegendő
bizonyosságot szerzett, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámoló a
Számviteli Törvényben és a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és általános
számviteli elvek alapján készült el. Az egyszerűsített összevont éves beszámoló
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről, a működés
eredményéről megbízható valós képet adott az Önkormányzat 2008. évi költségvetés
teljesítéséről.
Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Bognár Ferenc képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Településfejlesztési Bizottság

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
7/2009.(IV.27.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolót és a pénzmaradványelszámolását elfogadja és 7/2009. (IV.27.) Kt.
rendeletei közé iktatja.

2)

Tájékoztató az Állami Számvevőszék által az egyes kórházi tevékenységek
kiszervezésének ellenőrzéséhez készült számvevői jelentésről
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Ismert a Képviselő-testület előtt, hogy a 2006-2008. évi
időszakról történt ellenőrzés, amelynek célja az volt, hogy megállapítsák, hogy az
akkori Képviselő-testület megalapozottan döntött, amikor működésbe kiadta a
Kórházat. Erről készült a számvevőszéki jelentés, ami leírja az akkori
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eseménysorozatot. Semmilyen megállapítást és javaslatot nem tesz, igazolja a döntési
folyamatot, amit a Képviselő-testület hozott.
Dr. Imre László jegyző: Az Állami Számvevőszék külön kitért, és alaposan vizsgálta
a Képviselő-testület döntéseit. Ezen belül külön vizsgálta a közbeszerzési eljárás
nyertesével megkötött szerződés elemeit. Arra tért ki az Állami Számvevőszék, hogy
kellő garanciát tartalmaz-e a szerződés arra vonatkozóan, hogy az átadott vagyon a
jövőben biztonságosan működjön. Vannak-e eszközök az Önkormányzat kezében,
hogy az esetleges nem megfelelő működés során érvényesítse jogait. A volt
közalkalmazottak és a jövőbeni munkavállalók kellő garanciát kapnak-e a struktúra
szervezeti váltás következtében. Az Állami Számvevőszék mindegyik kérdésre
pozitív választ adott, kifogást nem tett, az eljárást megalapozottnak és törvényesnek
ítélte.
Császár László polgármester: Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek
elfogadásra.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Dr. Csonka László képviselő: Ez a beszámoló a valósághoz képest nagyon szép.
Főleg ha azt a megállapítást olvassák, hogy a munkavállalói érdekek nem sérülnek.
Ha jobban megnézik, a kórházi dolgozók egy része perben áll a munkáltatóval. Ez a
pont sérül, mert a szerződéskötésben a szerzett jogok, így a 2008. évre vonatkozó 13.
havi fizetés is szerepelt. Ezt a munkáltató nem vállalta. Egészen más konstrukciót
dolgozott ki, amit a dolgozók jelentős része nem vállalt.
Dr. Imre László jegyző: Ketté kell választani a kérdéskört. Az Állami Számvevőszék
jelentésének megalapozottságát nem kérdőjelezné meg. Az ÁSZ az Önkormányzatot
vizsgálta, azt, hogy mindent megtett-e, amely a jogszabályban elvárható, illetve a
kellő gondossággal járt-e el a választható lehetőségek közül. Azt, hogy az átadás
után a jelenlegi működtető az így átadott szervezettel, vagyonnal hogyan fog bánni,
az ő felelősége. Az Állami Számvevőszék jelentése arra is kitér, hogy az
Önkormányzat lehetőségeihez mérten, törvényes keretek között többször is ellenőrzi
a kórház működtetőjét. A munkáltató és a munkavállaló között belső jogviszony
van, a Képviselő-testületnek így, nyilvános ülésen nincsen beleszólási lehetősége. A
Képviselő-testület mindent megtett annak érdekében, hogy az átadás törvényes
legyen.
Császár László polgármester: A képviselők közül voltak többször egyeztető
tárgyaláson a jelenlegi működtetővel. Napi kapcsolatban állnak a kórházzal. Jelen
esetben egy szerződésről van szó, ami köti az Önkormányzatot. Az Állami
Számvevőszék azt tárta fel, ami a döntés előkészítés és döntés utáni állapotot tükrözi.
A gondok ismertek mindenki előtt, próbálnak abban egyeztetni ami az
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Önkormányzat kompetenciája. A munkajogi kérdésekbe nem lehet beleavatkozni,
hiszen egy magántársaságról van szó. Lépéseket lehet tenni, de az Önkormányzat
pénzt nem tud fizetni a munkáltatónak. A tárgyalásokat folytatni kell és meg kell
próbálni a kórház működőképességének fenntartását.
Lévai József képviselő: Jónak tartja, az Állami Számvevőszék jelentésében tételesen
felsorolásra kerültek, hogy milyen pénzek kerültek mozgatásra a Kórház Kft. Illetve
a működtetői jogokat birtokló cégek között.
Megtörtént az Önkormányzat és beruházó között a beruházási értékek egyeztetése?
Dr. Imre László jegyző: Az Állami Számvevőszék erre a részre is kitért. A hivatal
több esetben kérte a jelenlegi működtetőt, hogy az általa elvégzett beruházások
számláit tételesen bocsássák a rendelkezésére, tekinthessen be a könyvelésébe ezt
azonban megtagadta, hivatkozva arra, hogy erre az Önkormányzatnak nincs
törvényes lehetősége. Az Állami Számvevőszék ezt a problémát a jelentésében
jelezte. A Polgármesteri Hivatal az elvégzett munkát folyamatosan nyomon követte,
a közbeszerzési eljárás során a pályázó szakmai tervet, beruházási javaslatot tett,
amelyre elkészült egy kimutatás. Hársfalvi József szakmai tanácsadó ez alapján, a
piaci viszonyokat alapul véve a felhasznált anyagokat, munkadíjat figyelembe véve
készített erre költségvetési kimutatást. A beruházás műszaki megvalósulásának
folyamatát végigkísérte a hivatal, ezt megengedte a működtető. Megvalósult az a
kötelezettségvállalás, amit a működtető vállalt, de összegszerűen mennyibe került,
nem tudja a hivatal. Az Állami Számvevőszék a jelentésében megjegyezte, és
valószínű, hogy a jogalkotó irányába továbbítja ezt a problémát. Megállapították,
hogy a Jegyző megtett mindent annak érdekében, hogy a hivatal ezekhez az
adatokhoz hozzájusson.
Bozsoki Lajos képviselő: Az ÁSZ a megállapodás megalapozottságát vizsgálta.
Amikor a Képviselő-testület erről szavazott, ő akkor tartózkodott, a befektető akkori
képviselőjének is feltette kérdéseit. A határidő nagyon fontos. Ki tudja megmondani,
mikor kerül sor a II. ütem beruházására ill. a III. ütem beruházására? A szerződés
ugyanis csak az I. ütem idejét határozza meg, hogy 5 éven belül kell megvalósulnia.
Most sem tudni, hogy mekkora összegeket fektetett bele a beruházás megvalósítása
érdekében. Ha most ez a helyzet, akkor mi a garancia arra, hogy a későbbiekben
felhasználja a 600 millió forintot a beruházásokra?
Buzás Gyula képviselő: Miért nem tárgyalta ezt a napirendi pontot a Család-,
Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság?
Dr. Imre László jegyző: Az Állami Számvevőszék jelentése pénzügyi jelentés. A
jelentés az önkormányzat gazdálkodását, döntési mechanizmusait érinti, a Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta.
Császár László polgármester: A bizottságnak saját hatáskörében lehetősége van
napirendjére felvenni a polgármester által előterjesztett anyagot.
Buzás Gyula képviselő: Jó lett volna, ha ezt az előterjesztést a Család-, Egészségügyi,
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság is tárgyalta volna.

8
Császár László polgármester: Az Állami Számvevőszék nem a jövővel foglalkozott.
Az akkori döntési helyzetet próbálta feltárni. A jelentésben megnyugtató elemek
vannak, hogy az akkori tudás szerint a Képviselő-testület megpróbálta azon idő
legjobb döntését meghozni.
Több kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
73/2009.(IV.24.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Állami Számvevőszék V-201750/2008-2009. számú számvevői jelentését
megismerte, azt tudomásul veszi.
3)

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában végzett ellenőrzésről
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Ismerteti az előterjesztést, majd felkéri az Ügyrendi
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Buzás Gyula képviselő: Az előterjesztés szerint lehetőséget látnak az
Okmányirodában ügykezelő alkalmazására. Lehetséges lenne helyi pénztárat
működtetni, hogy a csekkfeladás és illetékbélyeg vétele végett ne kelljen a postára
menni?
Dr. Imre László jegyző: A költségvetési rendelet tárgyalásakor minden évben
látszik, hogy körzeti igazgatási feladatokhoz közel 40 millió forintot kell hozzátenni
az Önkormányzatnak ahhoz, hogy az állam feladatait a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői el tudják látni. Az ellenőrzés értékét növeli az a körülmény, hogy
egyértelműen megállapította az ellenőrző hatóság, hogy az ügyfélforgalomhoz
mérten kevesebb létszámmal tudta a hivatal a kötelezően ellátandó feladatait
elvégezni. Ez dicséri az ott dolgozó kollégák munkáját, hiszen nagyon sokszor
túlórázni kell neki, hogy ezt a színvonalat teljesíteni tudják. Az állam megköveteli,
hogy milyen szinten szeretné ellátni a feladatokat, azonban pénzt nem ad hozzá.
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Örömmel tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a tegnapi nap folyamán
megkereste a Posta képviselője. A várható piac nyitás miatt keresi a lehetőséget,
hogy a meglévő szerződő felekkel hogyan tudná a szerződéses jogviszonyát
felülvizsgálni. Felvetette, hogy a postának a hivatalban legyen kihelyezett
munkatársa, akinél a csekkek feladását és az illetékbélyegek megvételét lehetne
rendezni, alap postai szolgáltatásokat teljesítene, akár a levélküldemények átvétele is
rajta keresztül történnének. Úgy látszik, hogy erre a kérdésre a Posta nyitott. Ígéretet
kapott, hogy rövid időn belül megvizsgálják, annak a lehetőségét, hogy a hivatal
biztosítaná a helyiséget és a közüzemet, a posta pedig a dolgozót, minimális
munkadíj ellenében.
Tapolca-Diszel városrészben lévő posta bezárásának kérdését is felvetette, ezzel
kapcsolatban azonban a Posta képviselője elzárkózott, azonban megígérte, hogy az
Önkormányzatnak ezt a korábbi igényét meg fogja vizsgálni.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
Okmányirodájában végzett ellenőrzésről szóló beszámolót 14 igen szavazattal,
egyhangú szavazati aránnyal elfogadja.

4)

A 2008. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer működtetéséről szóló
beszámoló
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Településfejlesztési Bizottság

Császár László polgármester: Unger Ferenc könyvvizsgálót kérdezi, hogy a
napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Unger Ferenc könyvvizsgáló: Nincs kiegészíteni valója.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
74/2009.(IV.24.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2008. évi folyamatba épített előzetes és
utólagos vezetői ellenőrzésről, valamint a belső
ellenőrzésekről
készített
éves
beszámolót
elfogadja.
5)

Az önként vállalt közoktatási feladatok átadásáról szóló megállapodás
módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Ismerteti az előterjesztést, majd felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság mindhárom határozati javaslatot
egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Bognár Ferenc képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság mindhárom határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
mindhárom határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja
a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
75/2009.(IV.24.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az önként vállalt közoktatási feladatok
átadásáról szóló megállapodás módosítását a
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Járdányi
Pál
Zeneiskolára
Alapfokú
Művészetoktatási Intézményre vonatkozóan
jóváhagyja, és az 1. számú melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított
megállapodás aláírására.
Határidő: 2009. május 15.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
76/2009.(IV.24.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az önként vállalt közoktatási feladatok
átadásáról szóló megállapodás módosítását a
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola,
Speciális
Szakiskola
és
Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményre
vonatkozóan jóváhagyja, és a 2. számú melléklet
szerinti formában és tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított
megállapodás aláírására.
Határidő: 2009. május 15.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
77/2009.(IV.24.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az önként vállalt közoktatási feladatok
átadásáról szóló megállapodás módosítását a
Batsányi János Gimnázium és Kollégiumra
vonatkozóan jóváhagyja, és a 3. számú melléklet
szerinti formában és tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított
megállapodás aláírására.
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Határidő: 2009. május 15.
Felelős: polgármester
6)

Megállapodás irányítói jogok átvételéről a költségvetési szervek jogállásáról
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Bognár Ferenc képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Településfejlesztési Bizottság

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Lévai József képviselő: A Megyei Közgyűlés tegnapi ülésén tárgyalta hasonló
tartalommal ezt a napirendi pontot, mindegyik megállapodás módosítást elfogadták.
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke említette, hogy a szeptemberi
beiratkozási létszám a korábbi évekhez képest egy iskolányi diákkal kevesebb. A
középfokú oktatási intézményeket is elérte ez a hullám, amin az általános iskolai
képzés már túlment. Kellő figyelemmel kell kísérni ezt a folyamatot, hiszen ebben a
körben érintett intézményeink vannak.
Császár László polgármester: Természetesen foglalkozni kell vele, függetlenül attól,
hogy ezek az intézmények a Megyei Önkormányzat fenntartásában vannak. Mindez
azonban Tapolca városát is érinteni fogja. Ezzel a kérdéssel mindenképpen
foglalkozni szeretne. Valamilyen szinten a létszámadatok már ismertek a középfokú
intézményekben, belső informális szinten meg kell beszélni.
Lévai József képviselő: Az a megállapodás, amit kötöttek, az átszervezés kérdésében
egyetértési jogot biztosít. Közös megállapodás nélkül szelektív változtatásokat nem
lehet végrehajtani intézményi körben.
Bognár Ferenc képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 13 osztálynyi
tanuló hiányzott a megyei fenntartású középfokú oktatási intézményekből. Ismerteti,
hogy a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény létszáma 17 fővel bővül a szeptemberi
iskolakezdéssel az előző évhez képest. Megnyerték a Dobbantó Programot, ami 10 fő
növekedést jelent.
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Marton József alpolgármester: Lehet, hogy ez az iskolának jó, de a társadalomnak
nem biztos.
Bognár Ferenc képviselő: Az iskola nemcsak fogyatékos tanulókat oktat, hanem
normál képességű tanulókat is. A tanulók 50%-át ezek a diákok teszik ki.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
78/2009.(IV.24.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. §
(8) bekezdése alapján létrejött megállapodást a
Széchenyi István Szakképző Iskola 8300 Tapolca,
Móricz Zs. u. 8. vonatkozóan jóváhagyja és az
1. számú melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: 2009. május 15.
Felelős: polgármester

7)

Tapolca Város Testnevelési és Sportkoncepciója kiegészítése
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Ismerteti az előterjesztést, majd felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bognár Ferenc képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Településfejlesztési Bizottság

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
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Szatmári Jánosné képviselő: Szeretné, hogy a Dobó lakótelepen lévő sportpálya
épületének felújítása megtörténne, hiszen nagyon rossz állapotban van.
Császár László polgármester: Reméli, hogy a sportkoncepcióban szereplő célok
közül minél többet meg lehet valósítani. Első ütemben a Batsányi János Gimnázium
és Kollégium aszfaltos pálya felújítása szabvány méretű műfüves pályává alakítása
lenne a cél, melyre a Megyei Önkormányzat 12 millió Ft pénzmaradványt hagyott az
intézménynél. Ezt szeretné az Önkormányzat hasonló nagyságrendű összeggel
kiegészíteni, így megvalósulhatna a beruházás.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Tapolcai Városi Sportegyesület élén
változás következett be. Tóth János Zoltán lemondott elnöki tisztségéről, így
megválasztásra került Stadinger Imre. Tisztelettel köszönti Stadinger Imrét és
gratulál az elnöki tisztségéhez. Bízik benne, hogy munkáját legalább olyan odaadóan
és határozottan végzi majd, mint Tóth János Zoltán.
Stadinger Imre Tapolcai Városi Sportegyesület elnöke: Tájékoztatja a
megjelenteket, hogy a Sportegyesület pénzügyi helyzete rendezett. Bízik benne, hogy
tudja folytatni azt a munkát, amit Tóth János Zoltán két évvel ezelőtt elkezdett.
Lévai József képviselő: Kérdezi a Polgármester Úrtól, hogy lát-e lehetőséget arra,
hogy a mellékletben szerepeltessenek egy későbbi időpontban létrehozandó
tanuszoda projekt előkészítését.
Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: A felújítási program, ami a pályázat
leadásához szükséges, a tanuszoda koncepció vélhetően a jelenleg hatályos integrált
városfejlesztési stratégia, vagy a 2007-2010. évek közötti gazdálkodás stratégia
program módosításával valósulhat meg.
Császár László polgármester: A sportkoncepcióban szerepeltetni kell, csak nem a
felújítások között, hanem külön- külön.
Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: A sportkoncepció a jövő évig
érvényes. Az új koncepciót lehet már szervezni, más formában elkészíteni, de most, a
sportlétesítmény felújítási programban nem szerepel.
Császár László polgármester: Magát a témát felül lehet vizsgálni és későbbi
koncepció módosításkor be lehet emelni a megfelelő helyre.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
79/2009.(IV.24.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete elfogadja „Tapolca Város Testnevelési és
Sportkoncepciója 2006-2010” kiegészítését a X. Az
önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények
felújítási-hasznosítási terve fejezettel.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét és Jegyzőjét
a koncepció egységes szerkezetbe foglalására és
az anyag megküldésére a város közoktatási
intézményei, sportegyesületei és a Veszprém
Megyei Önkormányzati Hivatal Oktatási és
Közművelődési Irodája részére.
Határidő: 2009. május 31.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
80/2009.(IV.24.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete „Tapolca Város Testnevelési és
Sportkoncepciója 2006-2010” című anyag X.
fejezetében lévő, Az önkormányzati tulajdonú
sportlétesítmények felújítási-hasznosítási terve
megvalósításához 2009. évben 12.000.000 -,Ft,
azaz Tizenkétmillió forint összeget biztosít
Tapolca Város 2009. évi költségvetéséről és a
végrehajtásának egyes szabályairól szóló 2/2009
(II.16) Kt. rendelet 7. sz. melléklet, 24. Cím
Tartalékok, pályázati tartalék 80.000 eFt összegű
előirányzata terhére.
Felhasználására, a szükséges intézkedések
megtételére
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: polgármester
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8)

Tourinform Iroda tájékoztatója a 2008. évi tapasztalatokról és a 2009. évi
tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Településfejlesztési Bizottság

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Megyei
Önkormányzat 1,2 millió Ft-tal támogatja a Tourinform Iroda működését. Megyei
szinten a jó színvonalú irodák közé tartozik, számos elismerő levelet kapott a
Polgármesteri Hivatal is, amely azt igazolja, hogy az iroda jól végzi a munkáját,
szükség van rá.
Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van
észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tourinform Iroda
tájékoztatóját a 2008. évi tapasztalatokról és a 2009. évi tervekről 14 igen
szavazattal, egyhangú szavazati aránnyal elfogadja.

9)

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Ismerteti az előterjesztést, majd felkéri Bognár Ferenc
képviselőt, ismertesse a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság álláspontját.
Bognár Ferenc képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Császár László polgármester: Az előkészítő iroda vezetőjét kérdezi, hogy a
napirendi ponttal kapcsolatban van-e kiegészíteni valója?
Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási Irodavezető: Nincs kiegészíteni
valója.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
81/2009.(IV.24.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységről
készült
átfogó
értékelést
elfogadja.

10) A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás Társulási
Tanácsába új tag delegálása
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Bognár Ferenc képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Településfejlesztési Bizottság

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
82/2009.(IV.24.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Balaton-felvidék – Somló Szakképzésszervezési Társulás Társulási Tanácsába Tapolca
Város Önkormányzata képviseletére delegált
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Horváthné
visszahívja.

Szalay

Gyöngyi

képviselőt

Határidő: 2009. május 15.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

83/2009.(IV.24.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Balaton-felvidék – Somló Szakképzésszervezési Társulás Társulási Tanácsába Tapolca
Város
Önkormányzata
képviseletére
a
megüresedett Társulási Tanács tag helyre
Vörös Béla képviselőt
delegálja.
Határidő: 2009. május 15.
Felelős: polgármester
11) Közfeladat ellátás módjának felülvizsgálata a költségvetési
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján
Előterjesztő: Császár László polgármester

szervek

Dr. Imre László jegyző: Amit a közös fenntartású vagy az Önkormányzathoz
átkerült intézmény vonatkozásában el kell végezni, azt a saját fenntartású
intézmények vonatkozásában is teljesíteni kell. Ez határidőt állít fel, hogy a
következő képviselő-testületi ülésre az alapító okiratokat vizsgálják felül és az
anyagot a Képviselő-testület elé terjesszék be.
Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Bognár Ferenc képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
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Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Településfejlesztési Bizottság

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Lévai József képviselő: Ez az átvilágítás az Önkormányzat gazdasági társaságait is
érinti?
Dr. Imre László jegyző: Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokat
és az önkormányzati költségvetési szerveket érinti. Ez egy ütemterv, mivel minden
intézményt és szervezetet érint, és ez alapján hajtja végre az Önkormányzat. Az
intézményvezetők megkapják ezt az ütemtervet, a hivatal így veszi fel a kapcsolatot,
és közös munkával elvégzik ezt a feladatot.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
84/2009.(IV.24.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete elrendeli, hogy az önkormányzat
közszolgáltatási feladatait ellátó költségvetési
szerveinél és gazdasági társaságainál szervezeti
szempontból
kerüljön
felülvizsgálatra
a
közfeladatok ellátásának módja. A vizsgálat
kiemelt figyelmet szenteljen a közfeladatot ellátó
gazdálkodó szervezetek működési, gazdálkodási
feltételei teljesítésének törvényi megfelelőségére.
Határidő: 2009. május 15.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
85/2009.(IV.24.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete elrendeli, hogy az a felülvizsgálatot
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követően a szervezeti átalakításra vonatkozó
javaslatokat, költségvetési szervek esetében az
alapító okiratok módosítása vonatkozásában a
2009. május havi ülésén tárgyalja.
Határidő: 2009. május 15.
Felelős: polgármester

12) Alpolgármesterek elismerése
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Ennél a napirendi pontnál felkéri az ülés vezetésére
Koppányi Ferenc képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság jogköre a
polgármester és az alpolgármesterek jutalmazása, előterjesztés készítése. Ács János
polgármester halála után mindkét alpolgármesterre nagymértékű felelősség hárult.
Az alpolgármesterek tiszteletdíjban részesülnek, de az elmúlt négy hónapban
munkájukat úgy látták el, mintha főállásban lettek volna. A Bizottság egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.
Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van
észrevétele, kérdése?
Sólyom Károly alpolgármester: Személyes érintettség miatt az I. határozati javaslat
szavazásánál nem kíván részt venni.
Marton József alpolgármester: Személyes érintettség miatt a II. határozati javaslat
szavazásánál nem kíván részt venni.
Lévai József képviselő: Nem támogatja az előterjesztést. Személy szerint
megköszönte az alpolgármestereknek a több hónapos munkát, amit együtt végeztek.
Kellemes emlékei vannak, de az előterjesztésben foglaltakat mégsem támogatja. A
tavalyi évben megemelték az alpolgármesterek tiszteletdíját, hiszen tudták, hogy Ács
János polgármester egészségi állapota miatt akadályoztatva volt bizonyos esetekben.
Ez az alpolgármesterektől fokozottabb munkaintenzitást kívánt meg, hogy a város
működtetése biztosított legyen. Nem látja, hogy az előterjesztésben a továbbiakban
ez másképp lenne. Ezt az előterjesztést át kellene gondolni. Az alpolgármesterek a
feladatuknak megfelelően kimagasló tevékenységet folytattak az elmúlt időszakban.
Császár László polgármester: Az alpolgármesterek az elmúlt 4 hónapban végezték
munkájukat, tették ezt esküjükhöz mérten. Nem tudja, hogy a tavalyi évben a
tiszteletdíjuk megemelése a Lévai József képviselő által elmondottak alapján került-e
megemelésre. A későbbiekben is szeretne számítani az alpolgármesterekre és
munkájukra. Néhány kiemelt feladattal is megbízná őket, ami legalább olyan munkát
kíván tőlük, ami az elmúlt időszakban volt. Munkájukat szinte főállásban látták el,
úgy gondolja, hogy megérdemlik ezt a fajta jutalmazást. Támogatni fogja az
előterjesztésben foglaltakat.
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Dr. Imre László jegyző: Előkészítőként nem tud róla, hogy alpolgármesterek
tiszteletdíja felülvizsgálata során szerepet játszott volna Ács János polgármester
egészségi állapota. A Polgármester Úr feladatait végig, teljes mértékben ellátta
haláláig. Ha ő úgy döntött, hogy javasolta a tiszteletdíjak megemelését, ennek más
okai lehettek.
Koppányi Ferenc képviselő: Ács János polgármester is munka közben halt meg. Ezt
a munkát vették át az alpolgármesterek, a feladatot jól végezték. Tudomása van róla,
hogy más intézményekben is jól látják el feladataikat. A munkát meg kell fizetni.
Több kérdés, észrevétel nem hangzik el. Koppányi Ferenc, a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnöke szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal,
3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

86/2009.(IV.24.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Sólyom Károly alpolgármester részére –
2008. évi munkája elismeréséül – 4 havi
tiszteletdíjának megfelelő, bruttó 1.004.800,-Ft,
azaz Egymilliónégyezer-nyolcszáz Ft összegű
jutalmat állapít meg.

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Koppányi Ferenc, a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnöke szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
87/2009.(IV.24.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Marton József alpolgármester részére –
2008. évi munkája elismeréséül – 2 havi
tiszteletdíjának megfelelő, bruttó 502.400,-Ft, azaz
Ötszázkettőezer-négyszáz Ft összegű jutalmat
állapít meg.
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Koppányi Ferenc, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke a továbbiakban
átadja az ülés vezetését Császár László polgármesternek.

VEGYES ÜGYEK
- Tárgyi eszközök átadása Rendőrség részére”
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
Császár László polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Településfejlesztési Bizottság

Császár László polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Föld Napja
alkalmából a Polgármesteri Hivatal és a Rendőrkapitányság munkatársai együtt
vettek részt egy akcióban Tapolca határában, Zalahaláp és Sáska közötti útszakasz
illegális szemétlerakó helyének felszámolásával. Ott bemutatkozott egy olyan
egység, ahol rendőr járőr, polgárőr, lovasjárőr teljesített szolgálatot. Azt szeretnék a
Rendőrkapitány Úrral megvalósítani, hogy a közeljövőben ennek feltételeit
biztosítani tudják, és Tapolca határában mezőőri jellegű szolgálatot látnának el
rendőrrel, polgárőrrel, ezzel nagyobb közbiztonságot lehetne teremteni a
külterületeken. A vagyonvédelemről is ez az egység tudna gondoskodni. A két
kisrobogó is ezt a célt szolgálná, hogy a gyalogos járőrök is hamarabb a helyszínre
tudnának jutni.
Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van
észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
88/2009.(IV.24.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a város közterületein való folyamatos
rendőri jelenlét biztosításához, a rendőri munka
hatékonyságának növeléséhez üzemeltetésre átad
két darab Keeway Hurricane típusú robogót.
Felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési
megállapodás aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, rendőrkapitány
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
89/2009.(IV.24.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolcai Városi Rendőrkapitányság
háttérmunkájának
szakmai
színvonala
emeléséhez 3 db asztali számítógépet, valamint 1
db Notebook-ot biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonba
adásról szóló megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, rendőrkapitány
Koppányi Ferenc képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság a 2008. évi normatív és kötött felhasználású állami
támogatások ellenőrzéséről készült beszámolót egyhangúlag elfogadta.

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK:
Buzás Gyula képviselő: Kérdezi, hogy lesz-e lomtalanítás, és ha lesz, akkor mikor?
A Városi Stranddal kapcsolatosan van valami elképzelés?
Mikusi Gyula Városüzemeltetési és Műszaki Irodavezető: Lomtalanítás május 4-től
lesz, a konkrét időpontok az Interneten olvashatók, a zöld újságban is meg fog
jelenni. A lomtalanítást a város egész közigazgatási területén a Remondis Kft végzi.
Császár László polgármester: A strand üzemeltetésével kapcsolatosan a
következőkről tájékoztat. A jövő héten lesz a Városgazdálkodási Kft taggyűlése.
Ahhoz, hogy a strand ki tudjon nyitni, sok munkát kellene végezni, és túl sokba
kerülne, továbbá az időbe sem férne bele, hogy idén megvalósuljon. A strand nagy
valószínűséggel nem fog kinyitni az idén sem. Műszaki felmérést készítettek,
melynek eredménye, hogy a kismedence helyett mindenképpen újat kellene építeni,
hiszen vízforgató szükséges. A nagymedence olyan rossz műszaki állapotban van,
hogy több szakértő véleménye szerint is teljesen újjá kellene építeni. Ha közeljövőben
ilyen fürdő építésében gondolkodnak, akkor a laktanya projektben látja ennek
mielőbbi megvalósulását. A strand helyszínén műszaki megoldás a közeljövőben
nem valósítható meg.
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Bognár Ferenc képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 13 fővel folytatja tovább
munkáját.
Sólyom Károly alpolgármester: Ács János polgármester idejében született egy
döntés a Városgazdálkodási Kft ügyvezetője felé, hogy próbáljon meg keresni külső
üzemeltetőt. A döntés olyan értelmű volt, hogy eladásról nem tárgyalhatott az
igazgató. Ennek következtében azonban a többségi tulajdonosi jogokat gyakorolva
folytatott tárgyalást ilyen irányban is. Elkészítettek egy értékbecslést a strand
jelenlegi állapotára. Ezt az értékbecslést a leendő befektetőnek nagyságrendileg
tudomására hozták két hónapja. A befektető azóta nem jelentkezett. Nincsen olyan
üzemeltető, akit a strand most ilyen szinten érdekelné. A strand üzemképes
állapotba helyezésének költsége megközelítőleg 100 millió Ft, és ez után évente az
üzemeltetése több 10 millió Ft lenne. Döntés kérdése, csak ha felvállalják, vállalni
kell a vele járó költségeket is. Az idei évben azonban nem lát rá lehetőséget.
Bognár Ferenc képviselő az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 14 fővel folytatja
tovább munkáját.
Bozsoki Lajos képviselő: A Városi Strand nemcsak városi, hanem kistérségi
igényeket is kiszolgált. Javasolja, folytassanak tárgyalásokat a kistérségekkel, hogy
közösen, milyen pénzforrásokat lehetne erre a célra mozgósítani. Minimális
programmal, ha nem is 100%-os mértékű rendbe tétellel, de meg kellene lépni.
Mindent meg kell mozgatni, hiszen érzelmileg sokat jelent Tapolca és környéke
lakosságának a strand megléte.
Az előző képviselő-testületi ülésen nem tudott jelen lenni, mert külföldön volt, hiába
keresték telefonon az előző napokban. Nem tudta, hogy képviselő-testületi ülés lesz,
szerdán éjjel ért haza, csütörtökön viszont már itthon volt, részt tudott volna venni a
16-i képviselő-testületi ülésen. Kéri, hogy ilyen esetekben futárral egy értesítő cédula
postaládába történő elhelyezésével jelezzék, hogy mikor lesz képviselő-testületi ülés.
Dr. Imre László jegyző: A hivatal többször megpróbálta elérni Bozsoki Lajos
képviselő urat. Egyedül a Képviselő Úr nem adott meg mobil elérhetőséget, nem
tudtak közvetlen kapcsolatot teremteni. A Szervezeti és Működési Szabályzat a
Polgármester Úr részére biztosítja azt a lehetőséget, hogy rövid úton, telefonon, futár
útján összehívja a képviselőket. A hivatal a Polgármester Úr döntésének megfelelően
hajtja végre ezt a feladatot. Kéri a Képviselő urat, ha nincsen akadálya, biztosítsa
mobil telefonon történő elérhetőségét, ha nem akkor a jövőben a postaládán keresztül
írásban fogják értesíteni.
Császár László polgármester: A Városi Stranddal kapcsolatosan nincsen olyan
megoldás, hogy félig tegyék csak rendbe, hiszen az ÁNTSZ csak akkor adja ki a
működési engedélyt, ha megfelelő állapotban van. A medencét fel lehetne engedni
melegvízzel, de a mostani jogszabályoknak ez a megoldás nem felel meg. A Strand
kérdésével foglalkozni kell, hiszen látszik az igények alapján, hogy sokakat
foglalkoztat ez a téma. Elsősorban pénz kérdése.
Závori László képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 13 fővel folytatja tovább
munkáját.
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Szatmári Jánosné képviselő: Kérdezi, hogy az idén mikor lesz kátyúzás, mert a
Dobó lakótelepen egyes utcákban nagy lyukak vannak az aszfaltburkolaton, így már
mindenképpen szükséges lenne. A homokozókba az idén még nem hoztak homokot,
kéri a hivatalt, hogy ebben intézkedni szíveskedjen. A lakótelep egész területére 30
km-es sebességkorlátozás érvényes, azonban ezt többen nem tartják be, ezért
lecsavarozható lassítók elhelyezését kéri. A Dobó városrészben sok kutyatartó él, és
sokan nem tartják be a kutyatartásra vonatkozó szabályokat. A játszótérre is beviszik
a kutyákat. Kéri, hogy a játszóterek mellé helyezzenek el tiltó táblákat. Kéri a Jegyző
Urat, ha a diszeli posta épületével kapcsolatosan tárgyalásokat folytat, említse meg a
Dobó lakótelepen lévő postát is. Szükség lenne a postára, ha nem is minden nap, de
hetente két napos nyitva tartással a lakótelepen élők gondja megoldódna. A
Képviselő-testület döntött a laktanyában lévő két szobor áthelyezéséről. Mikor kerül
sor az áthelyezésre?
Závori László képviselő az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 14 fővel folytatja
tovább munkáját.
Dr. Imre László jegyző: A Posta képviselőjével folytatott tárgyaláson elhangzott a
Dobó lakótelepi posta problémája is. A posta képviselője elzárkózott ebben a
témában. Diszel városrészben sem a posta visszaállítására volt nyitott. Annak idején
Ács János Polgármester Úrral levelet küldtek a Posta vezérigazgatójának, miszerint
az Önkormányzat biztosítaná a helyet, a közműveket, úgynevezett melegedőt hozna
létre, megteremtenék annak a feltételét is, hogy a kézbesítő egy vagy két órában az
alappostai szolgáltatásokat is el tudná végezni, és ezt követően járná végig a
városrészt. Ettől a tervtől nem zárkózott el a posta képviselője.
A játszóterekkel kapcsolatban is előre meghatározott ütem szerint folynak a munkák.
A nyár eleji időjárás miatt mindenki hamarabb használta a játszótereket. A játszótéri
homokozókban a homokcsere meg fog történni, a kisebb felújításokat is elvégzik. A
városban több új játszótér is átadásra került, sajnos az átadást követően, rövid időn
belül a játszóterekben több százezer forintos károk keletkeztek. Kérte a
Rendőrkapitány Urat, hogy az elkövetési időszak behatárolható, segítsenek a
rongálók kézre kerítésében. A játszóterek homokozóiban a homok a nyáron még
egyszer vagy kétszer átszitálásra, cserére kerül. Pontosan azért, mert sok kutyatartó
nem tud a kutyájára hatással lenni. Erre külön oda fognak figyelni.

Mikusi Gyula Városüzemeltetési és Műszaki Irodavezető: A kátyúzási munkák
május közepétől várhatóak. Az árajánlatok bekérése és értékelése megtörtént, a
szerződés aláírására a napokban kerül sor. A folyamat biztosítva lesz, a tavalyi
időszakhoz képest másfél hónapot nyernek.
A játszóterekről eltávolították a balesetveszélyes játékokat, a homokozóban a jövő
héten visznek homokot, az a probléma is megoldódik.
A közlekedésfejlesztési koncepciót a Képviselő-testület májusban tárgyalja,
amennyiben lehetőség nyílik rá, megpróbálják a forgalomcsillapító eszközöket
kihelyezni.
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Császár László polgármester: A szobrokkal kapcsolatban érkezett egy másik
megkeresés. Tisztázni kell, mert egy korábbi képviselő-testületi ülésen döntöttek a
szobrok elhelyezéséről. Az iroda munkatársaival helyére teszik ezeket a dolgokat. A
Képviselő Asszony kéréseit és a Dobó lakótelep lakosainak igényeit figyelembe véve
ott kerülnek elhelyezésre a szobrok, ahol a legjobb helyük lesz.
Koppányi Ferenc és Bognár Ferenc képviselők az üléstermet elhagyják, a Képviselő-testület 12
fővel folytatja tovább munkáját.
Szatmári Jánosné képviselő: Ezt már nagyon régen kérte, Ács János Polgármester
Úrral folytatott tárgyalás után került be a Képviselő-testületi ülésre, ahol döntöttek
ebben. Polgármester Úr szerint azonban van egy új beadvány. Úgy érzi, hogy
próbálta keresni a lehetőséget, most valaki úgy gondolja, hogy le lehet „fölözni”, és
„oda fog állni, hogy én csináltam”. Hosszú harc volt, míg odáig eljutottak, hogy a
Képviselő-testület elé került ez a téma. Hivatalos helyen többször kijelentette, hogy
milyen elképzelése van, többek között volt olyan ülés is, ahol Alpolgármester Úr is
jelen volt, hallotta, városi ünnepségen szintén szóvá tette. Az az illető is hallotta, aki
most nyújtotta be beadványát.
Koppányi Ferenc és Bognár Ferenc képviselők az üléstermembe megérkeznek, a Képviselőtestület 14 fővel folytatja tovább munkáját.
Lévai József képviselő: Az előző képviselőtestületi ülésen felhívta a figyelmet a
Május 1. utcai épület rossz műszaki állapotára. Sikerült felmérni a problémát? Hol
tart a megoldás? Van még rá garancia?
Dr. Imre László jegyző: Folyamatban van. A vizsgálat eredményéről természetesen
tájékoztatni fogják.
Császár László polgármester: A Városgazdálkodási Kft-n keresztül működik, azon
keresztül gyakorolják ezt a jogot.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, és a nyilvános ülést 09.30 órakor bezárja.
K. m. f.
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