TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/22-20/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 5-én
(péntek) 8.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. )
Jelen vannak:

Dobó Zoltán
polgármester
Bakos György
Buzás Gyula
Császár László
Dr. Décsey Sándor
Koppányi Ferenc
Kozma Henrik
Lévai József
Marton József
Pass Sándor
Sólyom Károly
képviselők

Igazoltan maradt távol:
Vajda Attila

képviselő

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
Dr. Németh Mária Anita jegyző, dr. Iker Viktória Önkormányzati és
Igazgatási Irodavezető, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi
Irodavezető, Dénes Emil Adócsoport vezetője, Molnár Károly
Általános
Igazgatási
Csoportvezető,
Bakos
Gáborné
Városüzemeltetési Csoportvezető, Varga Béláné közoktatási
referens,
Gyarmati
Tamás
főépítész,
Hársfalvi
József
Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető, Parapatics Tamás
Pályázati
Csoportvezető,
Döméné
Domonkos
Bernadett
jegyzőkönyvvezető,
Sikos Rita Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója,
Horváth Zoltánné Tapolcai Óvoda vezetője, Nyakas László Tapolca
és
Környéke
Kistérségi
Nyugdíjasok
Érdekvédelmi,
Érdekképviseleti Egyesülete elnöke, Péni Béla Tapolcai Járdányi Pál
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Vonnák Péter és
Szegfű Tibor a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
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képviselői, Horváth Gábor Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület
elnöke,
Rausz
István
Tapolcai
Rendőrkapitányság
kapitányságvezetője, dr. Tarcsa Csaba Veszprém Megyei
Rendőrfőkapitányság rendőrfőkapitánya, Varga Tiborné Tapolcai
Batsányi János Gimnázium és Kollégium igazgatója, Rédli Károly
Tapolca Kft ügyvezető igazgatója, Tapolcai Városi Televízió
munkatársai.
Dobó Zoltán polgármester: Köszönt minden megjelentet, a város lakosságát, a
képviselő-testület tagjait a mai képviselő-testületi ülésen. Bejelenti, hogy a
közelmúltban országos versenyeken szép eredményeket elért versenyzőknek szeretne
gratulálni, a város nevében köszönetet nyilvánítani.
A Hebe országos levelezőverseny földrajz kategóriájában elért első helyezéshez
gratulál Takács Péternek, a Batsányi János Gimnázium és Kollégium 10. osztályos
tanulójának.
Dobó Zoltán polgármester emléklapot ad át Takács Péter részére.
A felmenő rendszerű ifjúsági katasztrófavédelmi vetélkedősorozat országos
döntőjében elért második helyezéshez gratulál a felkészítőknek és a versenyzőknek.
Dobó Zoltán polgármester emléklapot ad át Horváth András tű. alezredes,
Horváthné Dér Erzsébet szakkörvezető,
Dér Bálint, Papp Bence, Illés Ádám és Horváth Csaba versenyzők részére.
A Szakma Sztár 2017 országos versenyen a Széchenyi István Baptista Középiskola
diákjai, Barcza András a víz-, csatorna és közmű-rendszerszerelő tanulók versenyében
második, Barcza Sándor az épület- és szerkezetlakatos tanulók versenyében ötödik,
Szente Kristóf a víz- csatorna és közmű-rendszerszerelő tanulók versenyében első
helyezést ért el. Az elért eredményekért gratulál, és köszönetét fejezi ki a
felkészítőknek és a diákoknak egyaránt.
Dobó Zoltán polgármester emléklapot ad át Szollár Gyula igazgató,
Varga Tibor oktató, Nagy László szakoktató, Csizmadia László szakoktató,
Barcza András, Barcza Sándor és Szente Kristóf tanulók részére.
Dobó Zoltán polgármester: Javaslatot tesz arra, hogy a meghívóban szereplő
sorrendtől eltérően a 8. Tapolcai Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja 13.
A Batsányi János Gimnázium és Kollégium intézményvezetői pályázatának
véleményezése, 14. A Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői pályázatának véleményezése, 15. A Batsányi János Gimnázium és
Kollégium intézményátszervezésének véleményezése, 16. Emléktábla elhelyezése a
Repülőezred Parancsnokság emlékére című előterjesztést az 1. és 2. napirendi pont
után, valamint a 12. A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Tapolca Város
közbiztonságának helyzetéről című előterjesztést a napirendi ponthoz meghívott
vendégek megérkezésekor tárgyalják. Javaslatát szavazásra bocsátja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza:
56/2017. (V.5.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai
nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontokat
tárgyalja azzal a módosítással, hogy a meghívó szerinti
8. Tapolcai Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja
13. A Batsányi János Gimnázium és Kollégium intézményvezetői
pályázatának véleményezése
14. A Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői pályázatának véleményezése
15.
A
Batsányi
János
Gimnázium
és
Kollégium
intézményátszervezésének véleményezése
16. Emléktábla elhelyezése a Repülőezred Parancsnokság emlékére
című előterjesztést az 1. és 2. napirendi pont után, valamint a
12. A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Tapolca Város
közbiztonságának helyzetéről
című előterjesztést a napirendi ponthoz meghívott vendégek
megérkezésekor tárgyalják.
NAPIREND
1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek
fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
2) A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet
megalkotása és a költségvetési maradvány
felhasználásának elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
3)

Tapolcai Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

4)

A Batsányi János Gimnázium és Kollégium
intézményvezetői pályázatának véleményezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

5) A Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői pályázatának véleményezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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6) A Batsányi János Gimnázium és Kollégium
intézményátszervezésének véleményezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
7) Emléktábla elhelyezése a Repülőezred Parancsnokság
emlékére
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
8) Az egyes családi események lebonyolításának
szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
9) Egyes anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról
szóló 30/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
10) A közterület használatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
11) A lakások és helyiségek bérletéről szóló 24/2015. (XI.30.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
12) Alapítványi támogatás jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
13) A 2016. évi belső ellenőrzésekről készült éves
összefoglaló jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
14) Településrendezési eszközök módosítása egyszerűsített
eljárásban
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
15) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó
értékelése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
16) A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Tapolca
Város közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK
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NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,
valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi képviselő-társait, kinek van az előterjesztéshez
kérdése, hozzászólása?
Dr. Décsey Sándor képviselő: Polgármester Úr Tóth Csabával folytatott több
alkalommal is megbeszélést. Milyen témában történt a tárgyalás?
Dobó Zoltán polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy Tóth Csabával a Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulás elnökével a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási
Intézményi Társulás elnökeként folytatott tárgyalást az orvosi ügyelet fenntartásáról,
ellátásáról, körülményeiről. Szeretnék elkerülni, hogy a vidéki háziorvosok helyett
egészségügyi szolgáltató kft-k lássák el a háziorvosi ügyeletet. A tapolcai háziorvosok
ügyeletadásával nincsen probléma. Azért, mert közösen látják el a feladatot, szeretett
volna megelőzni egy kialakuló helyzetet, ami nem tesz jót a város egészségügyi
rendszerének. Ebben kérte az elnök urat, hogy orvosok bevonásával tárgyaljanak.
Ennek a folyamatnak még nincsen vége, úgy látja, meg tudják oldani, hogy a vidéki
háziorvosok is olyan mennyiségű ügyeletet adjanak, hogy az ügyeleti rendszer tovább
üzemeltethető legen külső erőforrások bevonása nélkül.
Elsősorban szakmai
erőforrásokra gondol.
Bakos György képviselő: Lévai József alpolgármester több alkalommal tárgyalt
Mátray Györggyel, a Tapolcai Repülő Egyesület elnökével. Milyen témában történt a
megbeszélés?
Lévai József alpolgármester: Az Elnök Úrral a tapolcai repülőtér újra nyitásával
kapcsolatban folytatott megbeszélést. A közelmúltban jelentős összeget szavaztak
meg, hogy elindulhasson a teljeskörű hatásvizsgálat készítése. A szerződéskötés
megtörténtéről már beszámolt. Egyeztetést folytattak a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
képviselőivel - akik az egyik szakmai értékelők lesznek -, hogy milyen szempontokat
vegyenek figyelembe az anyag készítésekor. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat
tárgyalták át, a Nemzeti Park együttműködő, nyitott volt. Pozitív kimenetele lesz a
dolognak.
Az előterjesztéshez több kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
5

57/2017. (V.5.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
tisztségviselők fontosabb tárgyalásairól, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.

2)

A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a
költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot 3 igen szavazattal és 3 tartózkodással a képviselő-testületnek nem javasolja
elfogadásra.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot 5 igen
szavazattal és 1 tartózkodással a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal és
2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
7/2017. (V.18.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi
költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány
elfogadásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 7/2017.
(V.18.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.
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3)

Tapolcai Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent vendégeket. Az előterjesztés
ismertetése után felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúlag a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat egyhangúlag
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Szegfű Tibor Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratóriumának
elnöke, a Magyar Mikrofinanszírozású Hálózat elnöke, a Regionális
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója. Bemutatja Vonnák Pétert a
Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető Igazgatóját, aki
ismerteti a program részleteit. Az RVA regionálisan lát el nonprofit
vállalkozásfejlesztő tevékenységet, ezen belül fontos tevékenység a mikrohitelezés. A
Veszprém Megyei Alapítvány menedzsmenti feladatait látják el.
Vonnák Péter ügyvezető igazgató: A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány az RVA-val közreműködve Tapolcán is el kívánja látni a mikrohitelezési,
befektetésösztönzési és üzletfejlesztési szolgáltatások tevékenységét. A mikrohitelezés
1-10 millió forintig terjedő hitel, amely azoknak a mikrovállalkozásoknak szól, akik
korlátozottan hitelképesek, vagy a bankszektortól nem kapnak hitelt. Szeretnék, ha
ezek a mikrovállalkozások is fejlődhetnének. Tapolca városban a mikrovállalkozások
száma 1100-ra tehető, ezzel a kamattámogatási programmal ösztönöznék őket, hogy
vállalkozzanak és fejlődhessenek Tapolcán. Szeretné megköszönni az önkormányzat
támogatását. Kiemeli, hogy ez a program az RVA-nál Székesfehérváron kiemelt
sikerrel teljesít, 170 millió Ft forrás került kihelyezésre a tavalyi évtől kezdődően. Bízik
benne, hogy Tapolcán is sikeres lesz a program. A TÁMK-ban 2017. május 23-án
megrendezésre kerülő Road Show keretein belül a programról részleteket lehet
megismerni. A program címe: Vállalkozások fejlesztési lehetései 2017. Szeretettel
várnak minden érdeklődőt.
Szegfű Tibor: Köszöni az együttműködési lehetőséget, ami a most megnyitásra kerülő
Vállalkozási Információs Irodával kapcsolatos együttműködést jelenti. Azok a
szolgáltatások, amiket nyújtanak, Tapolcán elsősorban ezen az irodán elérhetőek
lesznek.
Lévai József alpolgármester: A mikrohitel program Tapolcán történő bevezetése a
Norvég Alapos pályázat sikeres mellékága és hozománya. Amikor a tapolcai
Vállalkozást Támogató Iroda létrehozásáról gondolkodtak, akkor kerestek szakmai
együttműködő partnereket, akik segítséget nyújthatnak és tartalommal tölthetik meg
ezt az irodát. Reméli, hogy a jövőben gyümölcsöző kapcsolatot fognak ápolni. A
mikrohitel annak a vállalkozói szektornak ad lehetőséget, akik nehezen jutnak
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tőkéhez. Az előterjesztés elfogadásával felkerülnek egy olyan térképre, amiből a
vállalkozások profitálhatnak, öt év távlatában fél milliárd forint forráshoz juthatnak.
Ez 2,5 %-os kamattámogatott hitelhez ad lehetőséget, tapolcai vállalkozásoknak és
beruházásoknak lehet igénybe venni. Reméli, hogy a gazdaságuk jövőre ebből tud
profitálni.
Dobó Zoltán polgármester: Javasolja, hogy az V. határozati javaslat egészüljön ki a
következő szövegrésszel: „a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal
(8200 Veszprém, Komakút tér 3.) a mikrovállakozások kamattámogatási programja
tárgyában kötendő támogatási szerződés aláírására.”
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
58/2017. (V.5.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 13. pontja szerinti
gazdaságszervezéssel
kapcsolatos
közfeladata
ellátása
körében
elindítja
a
Tapolcai
Mikrovállalkozások
Kamattámogatási Programját (továbbiakban: TMKP) a 2017.
június 1. - 2021. december 31. napja közötti időszakra, melyet a
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (továbbiakban:
RVA) közreműködésével hajt végre.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
59/2017. (V.5.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TMKP
végrehajtása érdekében, az annak keretein belül létrejött
hitelügyletek kamattámogatására az előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti tartalmú támogatási szerződést köt az RVAval. A TMKP keretében a Tapolcán székhellyel vagy
telephellyel
rendelkező
mikrovállalkozások
juthatnak
kamattámogatáshoz a támogatási szerződés mellékletében
rögzített hitelkondíciók alkalmazásával.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
60/2017. (V.5.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

A TMKP megvalósításának fedezetét a 2017. június 1. és
2017. december 31. napja közötti időszakra legfeljebb 2.900
eFt erejéig Tapolca Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 1/2017.(II.20.) önkormányzati
rendelet 7. melléklet céltartalék/pályázati tartalék jogcím
terhére biztosítja az RVA részére. Tapolca Város
Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 20182021. évekre a mindenkori költségvetésében évente 5.000 5.000 eFt-ot különít el a TMKP megvalósítására.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
61/2017. (V.5.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

RVA jelen határozatra és mellékletére figyelemmel, az alapító
okiratában foglaltak, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint
köteles gondoskodni a TMKP megvalósításához biztosított
támogatás cél szerinti felhasználásáról, valamint a végrehajtás
során a megfelelő garanciális feltételek biztosításáról.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
62/2017. (V.5.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert a Veszprém Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal (8200 Veszprém, Komakút
tér 3.) a mikrovállakozások kamattámogatási programja
tárgyában kötendő támogatási szerződés aláírására.
Határidő: megállapodás aláírása: azonnal
megállapodás végrehajtása: folyamatos
Felelős: polgármester
9

4)

A Batsányi János Gimnázium és Kollégium intézményvezetői pályázatának
véleményezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a Humán
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság Varga Tiborné pályázatát a képviselőtestületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy az érintettek a nyilvános
tárgyalásba beleegyeztek. Kérdezi Varga Tiborné pályázót, kívánja-e pályázatát
kiegészíteni.
Varga Tiborné pályázó: Köszöni, megítélése szerint minden olyan tényezőt, a
helyzetértékeléshez tartozó eredményt felsorolt a pályázatban, elképzeléseit
megfogalmazta, amit a maga tudása szerint fontosnak tartott. Természetesen a
felmerülő kérdések megválaszolására szívesen áll rendelkezésre.
Dobó Zoltán polgármester: Az elmúlt időszakban az önkormányzat és az intézmény
együttműködése kimagaslóan jó volt. Sok minden szakmai érv mellett azért is
támogatják az Igazgató Asszony pályázatát, mert szeretnék, ha helyi kézben maradna
az irányítás, azok a hagyományok, amelyek jellemezték ezt az intézményt
folytatódnánk, mind a munka minősége és egyéb társadalmi tekintetben. Bízik benne,
hogy az elképzelések minden szinten meghallgatásra találnak.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
63/2017. (V.5.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Batsányi
János Gimnázium és Kollégium magasabb vezetői feladatainak
ellátására kiírt pályázati felhívásra beérkezett három pályázó Hampuk Beáta, Tiszttartó Márk és Varga Tiborné közül - a
magas színvonalú szakmai, pedagógiai, vezetői munkája, a
logikusan felépített, konkrét és megvalósítható célokat
megfogalmazó pályázata, valamint Tapolca város kulturális
életében való aktív közreműködése alapján – Varga Tibornét
tartja alkalmasnak az intézmény vezetői feladatainak további
ellátására, vezetői megbízását támogatja.
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Határidő: 2017. május 31.
Felelős: polgármester

5)

A Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
pályázatának véleményezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a Humán
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi Péni Béla pályázót, kívánja-e pályázatát
kiegészíteni.
Péni Béla pályázó: A terveit, eredményeit leírta a pályázatába, nem kívánja azt
kiegészíteni. Ha valaki kérdést szeretne feltenni, szívesen válaszol.
Dobó Zoltán polgármester: A Járdányi Pál Zeneiskola régóta öregbíti a város
hírnevét, mindig ugyanolyan színvonalon végzik feladataikat. Örül annak, hogy
Igazgató Úr irányítása alatt dolgoznak olyan tanárok, akik annak idején tanítványként
lépték át az iskola kapuját.
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
64/2017. (V.5.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Péni Bélát - a
magas színvonalú szakmai, pedagógiai, vezetői munkája,
valamint Tapolca város kulturális életében való aktív
közreműködése alapján - a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola intézményvezetői feladatainak további
ellátására alkalmasnak tartja. Vezetői megbízását támogatja.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: polgármester
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6)

A Batsányi János Gimnázium és Kollégium intézményátszervezésének
véleményezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a Humán
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi képviselő-társait, kinek van az előterjesztéshez
kérdése, észrevétele.
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
65/2017. (V.5.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Batsányi
János Gimnázium és Kollégium (székhely: 8300 Tapolca. Liszt
Ferenc utca 12-14., telephelye: 8300 Tapolca, Alkotmány utca 10.)
intézmény-átszervezésével egyért. Támogatja, hogy az
intézmény szakmai alapfeladatai közül az externátusi ellátást
töröljék, valamint a kollégiumba felvehető maximális
tanulólétszámot 105 fő helyett 54 fő-ben határozzák meg.
Javasolja, hogy az intézmény szakmai alapdokumentumának 7.2
pontjába „A vagyonkezelési jog nem terjed ki a kollégium felső
szintjére” mondatot egészítsék ki a következőképpen: „A
vagyonkezelési jog nem terjed ki a kollégium felső, második
emeleti szintjére.”
Tapolca, 2017. május 5.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: polgármester
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7)

Emléktábla elhelyezése a Repülőezred Parancsnokság emlékére
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a Turisztikai
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: A bizottság kiegészítő javaslatát befogadja és kérdezi az
előterjesztőt, kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni.
Hársfalvi József irodavezető: A kiküldött anyagban úgy szerepel, hogy a Hősök tere
felőli oldalon legyen a tábla a bejárat mellett, ezzel ellentétben a Keszthelyi úti
homlokzaton a bejárat mellett jobb oldalon kerülne elhelyezésre a képviselő-testület
kedvező döntését követően.
Horváth Gábor egyesület elnöke: Az emléktábla Tapolca lakosságának egy több
évtizedre visszanyúló vágyát örökíti meg, ami 1871-től indult és 1937-ben teljesedett
ki, hogy állandó katonai helyőrsége lett a városnak. 1871-ben a 71. Veszprémi Honvéd
Zászlóalj 4. Járásszázadát tervezték ide, de a szervezeti változás és az I. Világháború
miatt ez meghiúsult. 1937-től a 3. Nehézbombázó-Repülőezred Parancsnoksága
települt az épületbe. Az akkori mezőváros közönsége Hősök napján fogadta
hivatalosan a város parancsnokságát, ezen a napon szeretnék az emléktáblát felavatni.
Bizonyos szempontokból a történelem ismétli önmagát, a kétnapos rendezvényen a
honvédség megkezdi a toborzást a tapolcai Védelmi Tartalékosi Járásszázadba. Aki az
50. életévét nem töltötte be, az jelentkezhet területvédelmi tartalékosnak. Ismét lesz
járásszázada Tapolcának.
Sólyom Károly képviselő: Az emléktábla szövegét olvasva kicsit elbizonytalanodott.
A szállodát akarják vagy a bombázókat? Vagy az ékezetek nem kerültek ki, vagy rossz
a megfogalmazás. „Volt Dienes, majd Fehér Hajó Szálloda 1937-1938. között ebben az
épületben…” Véleménye szerint nem magyaros ez a megfogalmazás. Elnök úr arra
utalt, hogy ebben az épületben szálloda működött. Az a mondat viszont nem
kapcsolódik az azt követő mondathoz.
Dr. Décsey Sándor képviselő: A látványterven helyesen nem szerepel az évszám után
a pont, így már egészen más a mondat értelmezése, valamint az első sor után hagyott
hely miatt is elkülönül a következő sor.
Dobó Zoltán polgármester: A határozati javaslatot a „Hősök tere felőli” szövegrész
helyett a „Keszthelyi út felőli” megfogalmazással, valamint az „1937-1938.” helyett
„1937-1938” jelöléssel szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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66/2017. (V.5.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület által a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal Keszthelyi út felőli homlokzatára
tervezett, a Magyar Királyi Honvéd 3. NehézbombázóRepülőezred Parancsnokságáról megemlékező emléktábla
elhelyezéséhez az alábbi szöveggel:
VOLT DIENES, MAJD FEHÉR HAJÓ SZÁLLODA
1937-1938 KÖZÖTT EBBEN AZ ÉPÜLETBEN
MŰKÖDÖTT TAPOLCA ELSŐ ÁLLANDÓ
KATONAI SZERVEZETE A M. KIR. HONVÉD
3. NEHÉZBOMBÁZÓ-REPÜLŐEZRED
PARANCSNOKSÁGA
ÁLLÍTTATTA A TAPOLCAI HONVÉD KULTURÁLIS
EGYESÜLET
2017.
Határidő: 2017. május 30.
Felelős: polgármester, jegyző

8)

Az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az
azokért fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetésére felkéri dr. Németh Mária
Anita jegyzőt, majd felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Dr. Németh Mária Anita jegyző: Jogi dolgok miatt került sor a rendelet
megalkotására, illetve az anyakönyvi eseményekről szóló rendelet teljes
átdolgozására. 2014. július 1-jén lépett hatályba az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.
évi I. számú törvény, amely arra ad felhatalmazást a képviselő-testületnek, hogy a
házasságkötésekkel, illetve miután Tapolca járásszékhely település a bejegyzett
élettársi kapcsolatok létesítése témakörében alkosson önkormányzati rendeletet.
Tapolcán az anyakönyvvezető nemcsak ezeket a feladatokat látja el, hanem névadókat,
házassági évforduló megünneplését, házassági fogadalom megerősítését is tart.
Veszprém Megyei Kormányhivatal célellenőrzés keretében kifejezetten az anyakönyvi
eseményekkel kapcsolatos rendeletek tárgyában végzett ellenőrzést. Megállapította,
hogy azokban a városokban, ahol plusz szolgáltatás is van a házasságkötésen kívül,
célszerű lenne azokat külön rendeletben szabályozni. A hármas számú előterjesztés
tulajdonképpen erről szól. A házasságkötéshez és a bejegyzett élettársi kapcsolatokhoz
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hasonlóan külön rendeletben kerül szabályozásra a családi események lebonyolítása.
A lakosságnak mindezt plusz szolgáltatásként nyújtják, a környező településeken
nincsen ilyen, és úgy veszik észre, hogy a lakosságnak erre van igénye.
kos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúlag a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Örül annak, hogy az önkormányzat szolgáltató jellege
követi a kor kihívásait, az itt élő lakosok és a városba látogatók igényeit kielégíti.
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
8/2017. (V.8.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes
családi események engedélyezésének szabályairól, valamint az
azokért fizetendő díjakról szóló 8/2017. (V.8.) önkormányzati
rendelet-tervezetet elfogadja és rendeletei közé iktatja.

9)

Egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az
azokért fizetendő díjakról szóló 30/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri dr. Németh Mária Anita jegyzőt, hogy az
előterjesztés jogi részét szíveskedjen ismertetni.
Dr. Németh Mária Anita jegyző: A rendelet megalkotására azért került sor, mert az
előzőekben hivatkozott a 2010. évi I. törvényre, legutóbb a képviselő-testület csak
módosította a rendeletet, viszont a rendelkezések között az 1982. évi törvény erejű
rendelet szerepel. Ahhoz, hogy a hatályos törvényre tudjanak hivatkozni, új rendeletet
kellett alkotni, ami tartalmában olyan, mint a régi, csak a jogszabályi változást, a
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hivatkozást vezették át rajta. Mindig kérdés volt, hogy a díjtételek áfa kötelesek vagy
áfa mentesek. A Veszprém Megyei Kormányhivatal útmutatása alapján tisztázásra
került a rendeletben, hogy mi áfa köteles és mi áfa mentes. Amikor az
anyakönyvvezető közhatalmi tevékenységet gyakorol, az arra vonatkozó díjtétel áfa
mentes, minden más plusz szolgáltatás rendezvényhangosítás, szavalat, zene áfa
köteles. Mindezek a díjtételek a rendeletben megjelenítésre kerültek. Ehhez, és az
előző rendelethez jegyzi meg, van lehetőség arra, hogy házasságkötést, bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítést ingyen bonyolítsanak le, csak hivatali munkaidőben és
hivatali helyiségben kell történnie. A családi eseményeket a képviselő-testület
szolgáltatásként nyújtja, de ha valaki ezt hivatali helyiségben és időben szeretné
lebonyolíttatni, azt is ingyen nyújtják az ügyfelek részére.
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúlag a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
9/2017. (V.8.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hivatali
helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés,
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről,
valamint az azokért fizetendő díjakról szóló rendelet-tervezetet
elfogadja, és 9/2017. (V.8.) számon önkormányzati rendeletei
közé iktatja.
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10)

A közterület használatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés összegzéssel kezdődik, látható, hogyan
alakult az elmúlt 10 évben a közterületfoglalási díjbevétel. Látszik, hogy a városnak a
turisztika fontos, sok vendéglátóipari egység használja a közterületet, kipakolnak az
árusok, nem kevés a vásár és fesztivál jellegű rendezvény, ezért indokolt a rendelet
újra gondolása. Könnyítést szeretnének azoknak, akik a rendezvényre bepakolnak,
mert eddig a be- és kipakolás idejére is teljes értékű közterülethasználati díjat kellett
fizetni, erre az időszakra vonatkozóan azonban mérsékelt díjat tartalmaz a rendelet
tervezete, ezzel is elősegítve a munkájukat. A város hatalmas összegeket költ
zöldfelületek karbantartására, ápolására pályázati pénzből is. Ezen zöldfelületek
megrongálódása esetén is megállapítanak díjtételeket, amiket a helyreállításra
fordítanának. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúlag a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Dr. Décsey Sándor képviselő: A zöldterület károsodás megtérítési díjaival
kapcsolatban szerencsésnek találná, ha a megkötendő szerződésben rögzítésre
kerülne, hogy a keletkező kár mértékének és összegének megállapítása a rendezvény
után hány nappal, a hivatal melyik irodájának a feladata legyen. Ebből a későbbiek
során biztosan lenne probléma.
Dobó Zoltán polgármester: Bízik benne, hogy a hivatali apparátus ezekre a
kérdésekre fel fog készülni. Csoportvezető Asszony vezetésével, az érintett ügyfél
részvételével folynak majd ezek a szemlék, és fotódokumentációval igazolják a
helyzetet, majd mindezek figyelembevételével, az európai normáknak megfelelően
lehet megállapítani a díjtételt és a helyreállítást is.
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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10/2017. (V.8.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület
használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetét elfogadja és 10/2017.
(V.8.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

11)

A lakások és helyiségek bérletéről szóló 24/2015. (XI.30.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy az élethez mindig hozzá kell
igazítani a rendeleteket, és a norvég pályázaton belül nem kis összeget fizettek a piac
rehabilitációjára. Ezt az épületet meg kell tölteni élettel és a profitábilis működésre kell
fókuszálni. Több partner is jelezte, hogy a piacon az önkormányzattól bérelt üzletében
nagyobb beruházást szeretne megvalósítani, ugyanakkor a befektetett összeghez
képest az öt éves bérleti időtartamot rövidnek érzik, és ahhoz, hogy a befektetésüket
biztonságban érezzék, szeretnék, ha öt évről tíz évre növekedne a maximális bérleti
időszak. Ezt a kérést építették a rendeletbe. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúlag a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot 2 igen
szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással nem javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, hogy az előterjesztéshez kinek van észrevétele?
Császár László képviselő: A bizottsági ülésen hosszas vita oka a következő volt.
Megértik az említett problémát. Támogatni kell azt a vállalkozói réteget, ami ki akarja
venni az üzleteket, csak a dilemma az volt, hogy az öt évre meghatározott összeg egy
évre vonatkozó része 100.000 Ft, ami nem akkora összeg a bérleti díj szempontjából,
ami ösztönző lehet egy üzlet bérbeadásánál. Nem ezen fog múlni. Ha olyan jellegű
beruházást végez a bérlő, ami ott marad, azzal el kell számolni a vállalkozó felé, ezt a
jogszabály is előírja. Ennek több módja is van. A mostani keretek is lehetőségeket
adnak rá. Nem emlékszik olyan példára, ha valaki 5 éven túl maradt volna a
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helyiségben, akkor ne lehetett volna meghosszabbítani a szerződést. A rendelet most
is ad rá lehetőséget, ha valaki rendszeresen fizeti a költségeket, és a szerződés lejáratát
megelőzően fél éven belül bejelenti igényét, automatikusan, pályáztatás nélkül 5 év
után is bérelheti a helyiséget. Az önkormányzat az eddigi és jelenlegi gyakorlatában is
ebben a szellemen járt el. Nem érezték szükségesnek, hogy megemeljék 10 évre. A jó
gazda gondosságával a lehetőséget tudja biztosítani. A város érdeke, hogy bérlő
legyen a helyiségekben, nem ellenük vannak. Ez volt a lényege a vitának, ezért
szavaztak így.
Dobó Zoltán polgármester: Érthető az is, amit Császár képviselő úr elmondott,
ugyanakkor az 500.000 Ft-ról szól. Kijelenthetik, hogy sok esetben a gazdasági életben
is az érzelmi alapon születik a döntés. Ha ez megnyugtatja és ösztönzi a vásározókat
arra, hogy nyugodtabban tudjanak lépni, ez nem jelent problémát. Ha pedig
bármilyen probléma adódna az üzemeltetéssel, akkor a szerződés lehetőséget ad arra,
hogy ebből a kötöttségből kilépjenek.
Lévai József alpolgármester: Hosszú és tartalmas vitát folytatott a bizottság, érti a
felvetést is. Ez egy kiegészítő eszköz, amit alkalmazni tudnak. Az a jogi probléma,
amit Császár képviselő úr mondott, az továbbra is kezelhető. Ha az adott bérlő olyan
jellegű felújítási munkát végez el az üzleten, ami a bérbeadó kötelezettsége lenne, ott
van a lelakás lehetősége. Van egy-egy üzlettel kapcsolatban olyan beruházás is, ami
nem ebbe a körbe, hanem az ő tevékenységéhez tartozik. Ez ölthet olyan mértéket,
ahol felmerülhet öt év távlatában a gazdaságosság. Ha ilyen van, akkor élhet azzal a
lehetőséggel, hogy kérelemmel fordul a rendelet alapján a polgármesterhez, aki
engedélyezheti és megkönnyíti a döntést a befektetés tekintetében. Tájékoztatást ad
arról, hogy Rédli Károly igazgató úr kezdeményezésére történt ez a módosítás, és
nemcsak a piacra, hanem a város egész területére vonatkozna ez a vállalkozóbarát
megoldás. Ma már hoztak egy olyan jellegű döntést, ami ezt a szférát segítette. Semmi
nem veszélyezteti az önkormányzat vagyonát. Kéri, hogy a képviselő-testület fogadja
el az előterjesztésben foglaltakat.
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
11/2017. (V.8.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és
helyiségek bérletéről szóló 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja, és
11/2017. (V.8.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.
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12)

A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Tapolca Város közbiztonságának
helyzetéről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Tisztelettel köszönti a Főkapitány Urat és Kapitány Urat.
Felkéri Bakos György képviselőt, ismertesse az Ügyrendi Bizottság álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, Főkapitány Urat és Rendőrkapitány Urat,
kívánják-e az előterjesztését kiegészíteni.
Rausz István rendőrkapitány: Köszönetet szeretne mondani az önkormányzat elmúlt
évben nyújtott anyagi és elvi támogatásáért. Jó példával jártak a lakosság előtt, hogy a
rendőrség befogadó minden problémára. Köszöni, hogy megkeresték és konstruktív
hozzáállásukkal segítették a rendőrség munkáját. 2016. évben is azt érzékelték, hogy a
lakosság is bizalommal fordul a rendőrség irányába, a segítőkészségükről és az
együttműködésről többször tettek tanúbizonyságot. A technikai, anyagi, és humán
erőforrásuk az elmúlt évben is a rendelkezésükre állt. A rendőrkapitányság
illetékességi területe és a város jó közbiztonsággal, kiegyensúlyozott, szélsőségektől
mentes közrenddel büszkélkedhet. A rendőrkapitányság tevékenységének,
értékelésének a statisztikai mutatóit közzétették. Azt tartják fontosnak, hogy a
lakosság hogyan érzi magát a város területén. A vagyon elleni bűncselekmények
csökkenő tendenciát mutatnak. A lopás, a betöréses lopás és rablás is jelentős
mértékben csökkent. A 2010-es évekhez viszonyítva a vagyon elleni bűncselekmények
nem érik el az 1/3-át sem az összes bűncselekménynek. Emellett vannak olyan
jogsértések, amik nem a kiemelt bűncselekmények közé tartoznak, mint a sikkasztás,
csalás, ezek általában hullámzó tendenciát mutatnak. Ha azt tapasztalják, hogy van
egy kiugró szám a csalások között, azt az itteni lakosok sérelmére sorozatosan
követték el és más rendőrkaptányság dolgozta fel. A kiemelt bűncselekmények
általában csökkenő tendenciát mutatnak, a garázdaság egy kicsit emelkedett, ami a
lakosság közbiztonság érzetét befolyásolja. Az emelkedést az magyarázza, hogy több
esetben maga a rendőrség kezdeményezte az eljárást. Kiemelt feladatként kezelik,
hogy a közterületi bűncselekmények csökkenését elérjék. Ha a Tapolcai
Rendőrkapitányság illetékességi területén 100.000 főre vetített bűncselekményeket
akarják elemezni, 1700-as számmal találkoznak, a megyei átlag is e fölött van, az
országos átlag pedig meghaladja a 2800-at. Az idegenforgalmi időszakra felkészültek.
Úgy indultak a 2017-es évnek, hogy minden feltétel rendelkezésre áll ahhoz, hogy az
önkormányzati beszámolóban látható tendenciát tartsák, sőt fejlesszék. Még egyszer
megköszöni a város együttműködését és támogatását.
Dr. Tarcsa Csaba
dandártábornok március 1. napjától látja el a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság
vezetői feladatait. Tapolca város közbiztonsága továbbra is kiemelt feladata lesz a
rendőrkapitányságnak.

20

Dr. Tarcsa Csaba dandártábornok: Az 1980-as években többször járt Tapolcán,
akkoriban nem nagyon tetszett neki a város. Az elmúlt időszakban minden évben
ellátogattak Tapolcára, figyelemmel kísérték a fejlődését. Gratulálni szeretne a város
dinamikus fejlődéséhez, nagyon szép képet mutat az idelátogatók számára.
Természetesen nem lehet érezni a biztonságot, ha nem tesz érte a város, ő azonban
úgy érzékeli, hogy nemcsak a rendőrségtől várják a megoldást, hanem komoly
összefogás van e mögött. Szeretné megköszönni a támogatást, amivel a rendőrség, az
egyéb rendészeti tevékenységet végzők munkáját segítik. Csak ilyen körülmények
között lehet fejlődni. Szeretné megköszönni a rendőrkapitányság munkáját is, hiszen e
mögött komoly teljesítmény van. Úgy néz ki, hogy a rendőrség épületének javítását
pályázati pénzből el lehet végezni, a munkahelyi körülményeket tudják javítani, ezzel
megfelelő környezet tudnak biztosítani a lakosság és a rendőrség dolgozóinak
találkozására. Összességében a munkát és a támogatást szeretné megköszönni és kéri a
kollégáit, hogy ezt a tendenciát tartsák maguk előtt.
Dobó Zoltán polgármester: Örül annak, hogy Főkapitány Úr említette, milyen szépen
fejlődik a város. Bízik benne, hogy a Rendőrkapitányság épülete megújul és az ott lévő
állománynak és a város lakosságának is örömére szolgál. A Képviselő-testület nevében
megköszöni az eddigi munkát és kiemelten fontosnak tartja, hogy mind a szakmai és a
személyes együttműködés a két állomány között magas szintű. Nem tudnak olyan
kérdéssel fordulni a rendőri állomány felé, amelyben emberi vagy szakmai támogatást
ne kapnának. Ez kölcsönösen működik, ők is próbálják a rendőrség kérését is
támogatni. Az elmúlt év folyamán két alkalommal közösen járőröztek a városban,
minden szempontból ennek az eseménynek jó visszhangja volt.
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
67/2017. (V.5.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai
Rendőrkapitányság
Tapolca
város
közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az
azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2016. évi beszámolóját
elfogadja.
13)

Alapítványi támogatás jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy 2015-ben a városba került egy
Nohab Torzó, aminek következtében zarándokhellyé vált a vasútbarátok körében a
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torzó. Ehhez a felújításához szeretnének 500.000 Ft-tal hozzájárulni a közel 3 millió Ftos költségek tekintetében. Felkéri Buzás Gyula képviselőt, ismertesse a Gazdasági
Bizottság álláspontját.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
68/2017. (V.5.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai
Könyvtárpártoló Alapítvány 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint
összegű támogatását jóváhagyja.
A támogatás forrása a Tapolca város 2017. évi költségvetéséről,
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017.
(II. 20.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének általános
tartalék jogcíme.
Felhatalmazza
aláírására.

a

polgármestert

a

támogatási

szerződés

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

14)

A 2016. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés
megtárgyalása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: A korábbi évekhez hasonlóan a belső ellenőrzési
munkákat elvégeztették, a belső ellenőrzés szerkezete, felépítése nem változott. Felkéri
a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúlag a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

22

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
69/2017. (V.5.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi
belső ellenőrzésekről készített éves összefoglaló ellenőrzési
jelentést elfogadja.

15)

Településrendezési eszközök módosítása egyszerűsített eljárásban
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: A településrendezési eszközöket megfeleltetik a törvényi
előírásoknak, illetve a városban történő építkezésekhez, fejlesztésekhez adják meg a
támogatást ezen rendeleten keresztül. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúlag a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Bakos György képviselő: Bejelenti, hogy személyes érintettsége lévén a szavazásban
nem kíván részt venni.
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal és 1
tartózkodással (egy képviselő nem szavazott) az alábbi határozatot hozza:
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70/2017. (V.5.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja,
hogy a Tapolca, 4016/3 helyrajzi számú, 20010 m2 területű
belterületi ingatlan építési lehetőséget nem biztosító Má0
övezeti besorolásból építési lehetőséget biztosító MK övezetbe
legyen átsorolva, a csatolt szerződésben foglalt feltételek
teljesítésével.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
felhatalmazza továbbá a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

16)

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a Humán
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, hogy a Szociális és Egészségügyi és Alapellátási
Intézet intézményvezetője kíván-e az előterjesztéshez hozzászólni.
Sikos Rita intézményvezető: Köszöni, nem kíván kiegészítést tenni.
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
71/2017. (V.5.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről készült
átfogó értékelést elfogadja.
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VEGYES ÜGYEK
Dobó Zoltán polgármester: Tájékoztatást ad a közeljövőben megvalósuló városi
rendezvényekről. Május 6-án 9.00 órakor Városi Ballagásra, május 8-án Szita Szabolcs
„Folytatom” című első önálló kiállításának megnyitójára, május 10-én a XIV.
Oviolimpiára, május 19-én családi kerékpártúrára, május 20-án Katonadal Fesztiválra
kerül sor. Május 29-én a Pesti Magyar Operett Színpad mutatja be Operett
Nagykoncertjét, melynek sztárvendége Oszvald Marika. Június 2-án kerül
megrendezésre a Városi Pedagógus Nap, június 3-án a Városi Gyereknap, június 4-én
a Trianoni megemlékezés a Köztársaság téren. Május 20-án Diszel városrészben lesz a
Gyepűtiprás című rendezvény, május 27-28-án a Tapolcai Hősök Napja, Honvédelmi
és Rendvédelmi Napok rendezvénysorozat. Minden rendezvényre tisztelettel várnak
minden kedves érdeklődőt.

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK
Buzás Gyula képviselő: Érdeklődik, hogy a keleti városrészben mikor folytatják a
kátyúzási munkálatokat?
Bakos Gáborné csoportvezető: A kátyúzásra vonatkozó vállalkozási szerződés a
Fülöp Kft-vel, a nyertes vállalkozóval megkötésre került, a munkákat hamarosan meg
fogják kezdeni.
Dr. Décsey Sándor képviselő: Elkezdődött a Kossuth L. u. 1. számú épület
homlokzati felújítása, az előtte lévő járda azonban építési területté változott. A
Tavasbarlangból érkező turisták jelentős része ezen a részen halad a Tópart és a Fő tér
irányába. Van arra valamilyen forgalomtecnikai megoldás, hogy a biztonságos
közlekedés érdekében a gyalogosoknak az úttestből kb. 1 méter szélességben
felfestéssel járható útvonalat válasszanak le? A Kossuth Lajos utca elején lévő
gyalogátkelő egy paravánnak vezeti a közlekedőket.
Dobó Zoltán polgármester: Bízik a városba látogatók tájékozódó képességében és
intelligens viselkedésükben. A Tavasbarlang vezetőjével felveszik a kapcsolatot, hogy
irányítótáblák kihelyezésével az Iskola utcán keresztül irányítsák a turistákat a
Tópartra és a Fő térre. A gyalogátkelőhelyen való átkeléssel kapcsolatban a rendőrség
segítségét kérik, milyen megoldást tudnak javasolni erre a problémára. Tudja, hogy ez
a helyzet kellemetlen, de rendkívül fontos, hogy ez a felújítási munka elkezdődjön.
Bakos György képviselő: Diszel városrészben sajnos nehéz a mobiltelefonokon
keresztül beszélni, ezért kéri, hogy a hivatal vegye fel a szolgáltatókkal a kapcsolatot.
Van olyan hely a településen, ahol egyáltalán nincsen vétel.
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Dobó Zoltán polgármester: A szolgáltatókkal felvették a kapcsolatot, a tárgyalások
folyamatban vannak.
Bakos György képviselő: Szeretné a kaszálási munkák elvégzését megsürgetni, mert
gyors ütemben nőnek a gyomok és a gazok. Bízik benne, hogy a kátyúzási feladatokat
Diszel városrészben el fogják végezni, mert ígéretet kaptak, de sajnos nem valósult
meg. A Babits Mihály utca végén a DRV Zrt munkatársai átvágták az utat és az aszfalt
annyira megsüllyedt, hogy autóval is veszélyes áthajtani.
Dobó Zoltán polgármester: Intézkedni fognak a probléma megoldása érdekében.
Kozma Henrik alpolgármester: A kaszálási munkálatok folyamatosak a városban. A
beszerzett gép jelenleg műszaki meghibásodás miatt nem tudja ellátni a feladatot,
jelezték már a cégnek, hogy ezt a problémát a garanciális időben oldják meg.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 9.30 órakor bezárja.

K. m. f.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Németh Mária Anita
jegyző
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