TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ – TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/22‐47/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 2017. november 24‐én
(péntek) 8.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2‐6.)
Jelen vannak: Dobó Zoltán
Bakos György
Buzás Gyula
Császár László
Dr. Décsey Sándor
Koppányi Ferenc
Kozma Henrik
Lévai József
Marton József
Pass Sándor

polgármester

képviselők

Igazoltan maradt távol:
Sólyom Károly
Vajda Attila

képviselők

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
dr. Németh Mária Anita jegyző, dr. Iker Viktória aljegyző, Schönherrné Pokó
Ildikó pénzügyi irodavezető, Dénes Emil adócsoport vezetője, Molnár Károly
általános igazgatási csoportvezető, Bakos Gáborné városüzemeltetési
csoportvezető, Parapatics Tamás pályázati csoportvezető, Kiss Viktória
építéshatósági irodavezető, Varga Béláné közművelődési és intézményi
referens, Farkas Hajnalka jegyzőkönyvvezető
Horváth Zoltánné ‐ Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője; Rédli Károly ‐ Tapolca
Kft. ügyvezető igazgatója; Gáspár András ‐ Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
ügyvezető igazgatója, Sikos Rita – Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézet vezetője, Tapolcai Városi Televízió munkatársai
Dobó Zoltán polgármester: Köszönti a megjelenteket, Tapolca város lakosságát, a
Képviselő – testület tagjait, a hivatal munkatársait a mai képviselő – testületi ülésen.
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Megállapítja, hogy a képviselő – testület 10 fő jelenlétével határozatképes, Sólyom Károly
és Vajda Attila képviselők jelezték távolmaradásukat, az ülést megnyitja. A meghívóban
szereplő napirendi pontokat tárgyalná a testület azzal a módosítással, hogy 12.
napirendként „A helyi adókról szóló rendelet módosítása” című előterjesztést, valamint
Vegyes ügyek keretébe a „Tapolca Város Településrendezési eszközeinek módosítása” és az
„ÉNYKK Zrt. 2017. I. féléves közforgalmú feladatainak ellátásáról szóló beszámolója alapján
ellentételezési igény elfogadása és jóváhagyása” című előterjesztéseket felveszi. Kéri, hogy
aki így el tudja fogadni a mai ülés napirendjét, kézfelemeléssel jelezze.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐
az alábbi határozatot hozza:
155/2017. (XI. 24.)

KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete mai nyilvános
ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a
módosítással fogadja el és tárgyalja, hogy
12. napirendként „A helyi adókról szóló rendelet módosítása” című
előterjesztést, valamint
Vegyes ügyek keretébe a „Tapolca Város Településrendezési
eszközeinek módosítása” és az „ÉNYKK Zrt. 2017. I. féléves
közforgalmú feladatainak ellátásáról szóló beszámolója alapján
ellentételezési igény elfogadása és jóváhagyása” című
előterjesztéseket felveszi.
NAPIREND
1)

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek
fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő‐testület
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

2)

Tapolca Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

3)

A 2017. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

4)

A kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolók, edzők és
testnevelő
tanárok
kitüntetése
adományozásával
kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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5)

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

6)

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának
meghatározása 2018. évre
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

7)

Tapolca 786/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott belterületi
ingatlan hasznosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

8)

Tájékoztató a helyi adókról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

9)

Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

10)

A 2018/2019‐es nevelési évben indítható óvodai csoportok
számának meghatározása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

11)

Tájékoztatás a strandüzemeltetés tapasztalatairól
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

12)

A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

VEGYES ÜGYEK
1)

Tapolca Város Településrendezési eszközeinek módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

2)

ÉNYKK Zrt. 2017. I. féléves közforgalmú közlekedési
feladatainak ellátásáról szóló beszámolója alapján az
ellentételezési igény elfogadása és jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

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: Képviselőtársait kérdezi, hogy van‐e kérdés a napirenddel
kapcsolatban?
Pass Sándor képviselő: Az október 5‐i Magvas Zoltánnal és Labovszky Tamarával folyatott
megbeszélésről szeretne érdeklődni.
Dobó Zoltán polgármester: Magvas Zoltánnal és Labovszky Tamarával, az ÉN‐KÉP‐TÉR
Alapítvány alapítóival találkozott, hiszen az elmúlt időszakban Tapolcán is többször téma
volt a kábítószerhelyzet, ezen belül is a szintetikus droghasználat. Együttműködve a két
szakemberrel úgy döntöttek, hogy Tapolca városa és az ÉN‐KÉP‐TÉR Alapítvány életre hívja
a KEF‐et, vagyis a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot, melynek tagja lehet minden olyan
civil szervezet, amelyik meggyőződésből vagy az alapításánál fogva bármilyen módon
fontosnak tartja a kábítószerhelyzet megoldását, rendezését. Tagja lehet az egyeztető
testületnek az összes olyan intézmény, ami ellátóként jelenik meg Tapolcán, meghívják a
rendőrséget, az egészségügyi szakembereket, a polgármesteri hivatalt, a polgármestert és
a Polgárőr Egyesület is részt fog venni benne. Kéri képviselőtársait, hogy az alapítás
körülményeiről szíveskedjenek tájékozódni, és az alakuló ülésen minél többen részt venni,
hiszen olyan információk hangzanak majd el, melyeket a mindennapi életben otthon is
tudnak használni, pláne azok, akiknek fiatal felnőtt vagy tinédzserkorú gyermeke van.
Nagyon fontos, hogy felkészültek legyenek a kábítószer kérdésben és idejében felismerjék
környezetükben a kábítószer használatára utaló jeleket. Ezért kéri képviselőtársait, hogy a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal kapcsolatban a lehető legtöbb segítséget adják meg
akár magának a fórumnak, akár a civil szervezeteknek, és vegyenek részt, amikor csak
lehet, ezeken az üléseken és segítsék ennek a problémának a megoldását.
Az előterjesztéshez több kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozza:
156/2017. (XI. 24.)

KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő‐testülete
a
tisztségviselők fontosabb tárgyalásairól, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
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2. Tapolca Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Több oknál fogva vált szükségessé a költségvetés módosítása.
Plusz bevételek érkeztek a városba, illetve olyan kiadások is keletkeztek, amit még nem
tudtak betervezni. Plusz bevétel például az „Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság”
pályázat keretében megkapott 24.930.000,‐ forint támogatás, vagy az óvodapedagógusok
munkáját kiegészítő támogatás 6.068.000,‐ forint értékben, valamint a Közép‐Dunántúli
szennyvízelvezetési‐, és kezelési fejlesztési terv keretében megújuló szennyvíztelep
pályázati finanszírozása 269.422.000,‐ forint keretösszeggel. Kiadási oldalon pedig a
tűzoltóságon dolgozó tűzoltóknak a bérminimumhoz való igazítását tették meg, ehhez
biztosítottak a tapolcai köztestületnek részarányosan 3.460.000,‐ forintot, a Batsányi
János Tagintézményben az öltözők felújítására önrészben 3.300.000,‐ forintot
biztosítottak, illetve a testület döntött az újonnan megalakult Tapolcai Vívóklub
támogatásáról 2.000.000,‐ forint értékben. Ezek voltak a legfontosabb kiadások. Az adózás
rendjéről szóló törvény az úthasználati díj tekintetében változást hozott a fuvarozók
életébe, mert az úthasználati díj 7,5 %‐át levonhatják az iparűzési adó alapjából. Tapolcán
ez azt jelenti, hogy 5 %‐kal csökkent az iparűzési adó bevétele, ami közel 27 millió forintot
tesz ki. Az előterjesztést mindegyik bizottság tárgyalta. Vajda Attila képviselő távollétében
kéri Bakos György képviselőt, hogy az Ügyrendi Bizottság, Sólyom Károly képviselő
távollétében pedig Császár László képviselőt kéri, hogy a Turisztikai és Városfejlesztési
Bizottság álláspontjait ismertessék.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati
javaslatot.
Császár László képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal 3
tartózkodás mellett nem javasolja elfogadásra az előterjesztést.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság 7 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
támogatja az előterjesztés elfogadását.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 9 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:

5

22/2017. (XI. 27.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Tapolca város
2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet‐tervezetet elfogadja és 22/2017. (XI.
27.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

3.

A 2017. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Jegyző asszonnyal áttekintették a mögöttük álló néhány évet,
és a tapasztalatokat többek között abban is összegezték, hogy az év végi két nagy ünnep,
a karácsony és az Újév között nehézkes a hivatalok működtetése és a szabadságok kiadása
is egész évben. Ezért szeretnének bevezetni egy új rendet, hogy tervezettek szerint tudják
kivenni a kollégák a szabadságokat, és a két ünnep között három nap időtartamban
igazgatási szünetet rendelnének el. Ezzel nem csak a kollégáknak kedveznének, hanem
többek között az önkormányzat működtetésének rezsiköltségét is szeretnék csökkenteni.
Bízik benne, hogy be tudják vezetni, és mindenki megszokja majd ezt a rendet. Felkéri a
bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a bizottságok álláspontjait.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati
javaslatot.
Császár László képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal
támogatja az előterjesztést.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés
elfogadását.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐
az alábbi határozatot hozza:
23/2017. (XI. 27.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Tapolcai
Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
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szóló önkormányzati rendelet‐tervezetet elfogadja és 23/2017. (XI.
27.) számon rendeletei közé iktatja.

4. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolók, edzők és testnevelő tanárok
kitüntetése adományozásával kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Az elmúlt években fokozott társadalmi érdeklődés kíséri a díjak
odaítélését, illetve a sporttal foglalkozók is hatványozott érdeklődéssel fordulnak díjátadás
iránt. Sajnos nem sokszor elégedett mindenki, sőt nagyon sok esetben presztízskérdéssé
válik a díjak odaítélése, és elismerve mindezeknek a sportolói erőfeszítéseknek a
fontosságát és magasztosságát, szeretnék testületi hatáskörbe emelni a sportolói díjak
odaítélését. Ezért szeretné megváltoztatni a rendeletet, és a Humán Bizottság
véleményezését követően a testület hozná meg a végső döntést. A két ülés között eltelik
néhány nap, és ha esetleg szükségessé válik, akkor jobban átgondolható a díjak odaítélése.
Reméli, hogy így, magasabb szinten jó döntést tudnak hozni. Kéri a bizottságok elnökeit
ismertessék a bizottságok álláspontjait.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Császár László képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság 4 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett
támogatja az előterjesztést.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal támogatja az előterjesztés
elfogadását.
Marton József képviselő: Nem teljesen ért egyet Polgármester úr felvezetésével, mert úgy
gondolja, hogy ha egy döntés kifogásolásra kerül, akkor nem biztos, hogy az egy szinttel
magasabbra emelés az adott döntést pozitív irányba fogja befolyásolni. Azt gondolja, hogy
ennek a folyamatnak a korábbi időszakban volt egy nagyon jól bejáratott rendszere, ami
valamilyen okok miatt az elmúlt évben megszűnt. Az előkészítésre hívná fel a figyelmet, a
korábbi évek során egy olyan csoport szűrte meg az összes beérkezett javaslatot, melynek
során sikerült egy konszenzust kialakítani, amely eredményes volt és a sportágpaletta
mindegyik szereplője megkapta azt a faja elismerést, amelyet elfogadott.
Dobó Zoltán polgármester: Részben elfogadja az észrevételt, de nem csak arról van szó,
hogy az előkészítés minősége milyen, hanem szerette volna egy kicsivel feljebb emelni
ennek a kérdésnek a tárgyalását, és szerette volna, ha az összes képviselőtársa a bőrén érzi
ezeknek a döntéseknek a súlyát. Kéri vállalni a döntés következményeit, és úgy érzi, fontos
az, hogy a városi kitüntetésekhez hasonlóan ezekben is a testület hozzon döntést.
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Tapolcán történetileg úgy alakult ki a sport kezelése, hogy a közösségtudatot, az
összetartozást alapvetően formálja a tapolcai sportsiker. Ezért szeretné, ha a képviselő –
testület felelősségteljesen és személyesen részt vállalna ezeknek a díjaknak az
odaítélésében.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 8 igen szavazattal 2 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
24/2017. (XI. 27.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Tapolca Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
önkormányzati rendelet‐tervezetet elfogadja és 24/2017. (XI. 27.)
számon rendeletei közé iktatja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 8 igen szavazattal 2 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
25/2017. (XI. 27.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő‐testülete
a
sporttevékenységgel
kapcsolatos
feladatokról
és
kötelezettségekről szóló 40/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet‐tervezetet elfogadja és 25/2017. (XI.
27.) számon rendeletei közé iktatja.

5. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A rendeletnek soha nincs végleges változata, hiszen a
bérbeadással, a lakások és az üzlethelyiségek üzemeltetésével kapcsolatban az élet mindig
megmutatja, hogy milyen irányba kell változtatni a rendeletet. Az elmúlt néhány évtized
eléggé elhasználta az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat, melyek felújítására plusz
forrással a város nem rendelkezik. Most, a rendelet módosításával lehetőséget tudnak
teremteni arra, hogy ha valaki nagy értékű beruházást eszközöl az önkormányzati
bérleményen, akkor annak maximum 60 %‐át bérbeszámítással lelakhassa. A
szerződéskötéseket előzetes és utólagos műszaki ellenőrzéssel kötik, melyet a

8

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda fog végrehajtani. Felkéri a bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságaik álláspontjait.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati
javaslatot.
Császár László képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a módosítással együtt
6 igen szavazattal támogatja az előterjesztést.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság 7 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést, a módosítással együtt.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal támogatja a módosított
előterjesztés elfogadását.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐
az alábbi határozatot hozza:
26/2017. (XI. 27.)

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
26/2017. (XI. 27.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

6. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása 2018. évre
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Az üzlethelyiségek és bérbe adható irodahelyiségek
ármeghatározásával foglalkozik az előterjesztés. A tavalyi évhez képest nem látja
indokoltnak sem az emelést, sem a csökkentést, helyben hagyná a tavaly elfogadott
díjakat. A Turisztikai és Városfejlesztési, valamint a Gazdasági Bizottság elnökeit kérdezi,
hogy mi a bizottságok álláspontja?
Császár László képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal
támogatja az előterjesztés.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal támogatja az előterjesztés
elfogadását.
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Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐
az alábbi határozatot hozza:
157/2017. (XI. 24.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérleti díját 2018. január 01. ‐ 2018.
december 31. közötti időszakra az alábbi táblázat szerint határozza
meg:
Bérlemény‐
csoport

A

B

C

I.

17.160.‐

6.200,‐

3.520,‐

II.

13.730.‐

6.200,‐

2.810,‐

III.

10.380.‐

6.200,‐

2.080,‐

Díjövezet

Ft/m2/év
A Belvárosi Irodaházban alkalmazandó bérleti díj: 9.200.‐ Ft/m2/év
A bérleti díjhoz kapcsolódó szolgáltatási díj: 13.000.‐ Ft/m2/év
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében a felmerülő
tényleges közös költséget a bérlő köteles megfizetni.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: polgármester

7. Tapolca 786/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott belterületi ingatlan hasznosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A déli városrészben található ez az ingatlan. Valamikor egy
családi ház lett megfelezve és két lakást alakított ki az akkori önkormányzat. Jelenleg csak
az egyik fele lakott, a másik lakatlan. Az ott lakó népes számú család jelezte, hogy
hivatalosan is szeretnék megkapni a lakás másik részét. Ezért úgy gondolták, hogy
forgalomképessé teszik, hogy az önkormányzatnak valamilyen bevétele származzon
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belőle, ne csak a felhalmozott tartozással kelljen szembe nézni. Kéri a bizottságok elnökeit,
ismertessék a bizottságok álláspontjait.
Császár László képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal
támogatja az előterjesztést.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság egyhangú szavazati aránnyal támogatja az
előterjesztést.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal javasolja az előterjesztés
elfogadását.
Marton József képviselő: Aki ezt a kérést benyújtotta, négymillió forintos ingatlant meg
tud venni?
Dobó Zoltán polgármester: Nem a négymillió forintra nyújtotta be a kérelmét, csak a vételi
szándékát jelezte. Ennyiben állapítják meg az árat, amennyiben a testület úgy dönt, hogy
eladathatják, akkor majd eldönti az érdeklődő, hogy meg tudja‐e ennyiért vásárolni vagy
sem.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐
az alábbi határozatot hozza:
158/2017. (XI. 24.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Tapolca 786/3
helyrajzi számú, 516 m2 térmértékű, kivett lakóház, udvar
megjelölésű ingatlant adásvétel útján kívánja értékesíteni.
Az ingatlan forgalmi értékét 4.825.00,‐Ft összegben jelöli meg.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: polgármester
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8. Tájékoztató a helyi adókról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztésben látható, hogy milyen adónemből hogyan
folynak be a bevételek. Fontos, hogy folyamatosan foglalkozzanak az adókérdéssel, hiszen
a települések adórendszerei is versenyeznek egymással. Szeretné a vállalkozásokat
megtartani, de a várost is fenn kell tartani valamiből. Az adóbevételek felemás arcot
mutatnak, hiszen már beszéltek róla, hogy az iparűzési adóból származó bevétel csökkent,
ugyanakkor az idegenforgalmi adóból származó bevétel szépen gyarapodik. Az elmúlt
három évben több, mint 30 %‐kal növekedett. Adóemelésre, kedvezmények vagy
mentességek változtatására nem lát most lehetőséget. Kéri a bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságaik álláspontjait.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati
javaslatot.
Császár László képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal támogatja a beszámoló
elfogadását.
Császár László képviselő: Ami a Rockwool Hungary Kft‐vel kapcsolatban leírásra került,
hogy a megnövekedett anyag‐, és bérköltség miatt nem lesz idén feltöltés, nem teljesen
valós, mert a bérköltséggel nem csökkenthető az iparűzési adó alapja. Biztosan vannak
más technikák, amivel csökkentheti a cég a terheit.
Lévai József alpolgármester: A 27 milliós várható adókiesés nem azért következik be, mert
a tapolcai gazdasági térsaságok teljesítménye csökkent volna, hiszen tavaly a Kormány az
önkormányzatok kontójára adott adókedvezményt a fuvarozó cégeknek úgy, hogy
előzetesen nem tartott konzultációt ezzel kapcsolatban.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐
az alábbi határozatot hozza:
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159/2017. (XI. 24.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a helyi adókról
szóló tájékoztatót elfogadja.

9. Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A rendelkező törvény szerint a települési önkormányzat öt
évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot fogad el, melyet időnként át kell tekinteni. A
képviselő – testület 2013. szeptember 20‐án fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot,
melynek a felülvizsgálata most lett aktuális. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a
bizottságok álláspontjait.
Császár László képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal
támogatja az előterjesztést.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság 7 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐
az alábbi határozatot hozza:
160/2017. (XI. 24.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a 145/2013. (IX.
20.) számú határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi
Programját, törvényi kötelezettségének eleget téve, áttekintette.
A program intézkedési tervének I/1 és V/1 pontjában
megfogalmazott „Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem”,
valamint a II/2 pontban megjelölt „Gyógypedagógus,
fejlesztőpedagógus az óvodában” intézkedések megvalósítási
időpontjának 2018. szeptember 20‐ára történő módosításával azt
változatlan formában elfogadja, felülvizsgálatát nem tartja
indokoltnak.
Határidő: 2017. november
Felelős: polgármester
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10. A 2018/2019‐es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Köszönti Horváth Zoltánné óvodavezetőt. Minden évben
meghatározzák, hogy melyik tagintézményben, melyik csoportban, hogy alakul a
kisgyermekek száma. Sajnos ez a szám Tapolcán is csökkenő tendenciát mutat. Kéri a
Turisztikai és Városfejlesztési, a Humán, valamint a Gazdasági Bizottság elnökét,
ismertessék a bizottságok álláspontjait.
Császár László képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal
támogatja az előterjesztést.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal támogatja a határozati
javaslatok elfogadását.
Marton József képviselő: Az előterjesztés bizottsági ülésen való tárgyalása során több
olyan észrevétel előjött, amelyek alapján úgy tűnik, hogy prognosztizálnak egy bizonyos
számú gyermeklétszám csökkenést. Pozitívnak értékeli, hogy a 19 csoport indítása
megmarad annak ellenére, hogy 40 fővel csökkent az elmúlt öt évben a létszám, de azt
meri mondani, hogy egy 20 fős óvodai csoport a mai neveltségi szinttel beérkező gyerekek
mellett nagyon sok. Komoly pénzügyi kiadásai vannak a csoportok indításának az
önkormányzatra nézve, de mindenképpen örül annak, hogy meghagyták a 19 csoportot.
Dobó Zoltán polgármester: Minden évben körbe szokta járni az óvodákat tanévkezdésnél,
amit az idén is megtett. Nyugodtan mondhatja, hogy nem csak a város terhelhetőségéhez
képest, hanem a magyar átlaghoz és az európai szinthez képest is jó állapotban vannak a
nevelési intézmények. Szakmai szempontból nincs az a pénz, amit ne lehetne elkölteni
erre‐arra, de a gyerekek jó helyen vannak, jó kezekben vannak, jól érzik magukat. Azt
gondolja, hogy Tapolca tisztességesen tud gondoskodni az ovis gyerekekről. Köszöni a
dadusok és az óvónénik munkáját.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐
az alábbi határozatot hozza:
161/2017. (XI. 24.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a 2018/2019‐es
nevelési évben a
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Tapolcai Kertvárosi Óvodában (székhely)
6 csoport,
Barackvirág Tagintézményben
6 csoport,
Szivárvány Tagintézményében
4 csoport,
Hársfa Tagintézményben
3 csoport,
összesen 19 óvodai csoport indítását engedélyezi.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény költségvetését a fenti
csoportlétszámok figyelembevételével terjessze a Képviselő‐
testület elé.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐
az alábbi határozatot hozza:
162/2017. (XI. 24.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi törvény 25. § (7) bekezdése alapján
engedélyezi a fenntartásában működő Tapolcai Kertvárosi
Óvodában az óvodai csoportokra megállapított maximális
létszámnak a 2018/2019‐es nevelési év indításánál legfeljebb 20%‐al
történő átlépését.
Az óvodai csoport maximális létszámának legfeljebb 20‐%‐kal
történő növekedését az indított csoportok számától függetlenül
akkor is engedélyezi, ha az a nevelési év során új gyermek átvétele,
felvétele miatt indokolt.
Határidő: 2018. szeptember 1.
Felelős: polgármester

11. Tájékoztató a strandüzemeltetés tapasztalatairól
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Köszönti Gáspár Andrást, a Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
ügyvezető igazgatóját. Az első olyan év volt, amikor teljes szezont üzemeltettek a
stranddal. Több statisztika is készült a látogatottságról, eladott jegyekről és bérletekről,
gazdasági és megtérülési mutatók alapján levonható nagyon sok konzekvencia a jövő évre
vonatkozóan. A város anyagi terhelhetőségéhez képest szeretnének maximális
szolgáltatást nyújtani elérhető áron elsősorban a városban és környékén lakóknak, de nem
mindegy, hogy milyen bevétellel és költséggel működik a strand. Kéri a Turisztikai és
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Városfejlesztési, valamint a Gazdasági Bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok
álláspontjait.
Császár László képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja
az előterjesztés elfogadását.
Marton József képviselő: Intézményvezetőként azt tapasztalta, hogy a KLIK által
szervezett úszásoktatás nem igazán ment a tavaszi és nyár eleji időszakban gond nélkül,
ezért nagyon sok iskola úgy döntött, hogy egy nehezebben megközelíthető, de biztosan
működtethető, és biztosabb feltételeket adó intézmény felé megy el Az ő intézményük
Keszthely fele. Bizonyos technikai dolgok finomításával a június eleji oktatást is lehetett
volna zökkenőmentesen lebonyolítani függetlenül az időjárástól, gondol itt arra, hogy a
gyerekeket a meleg vizes medencébe nem engedték be, mert két vendég ott tartózkodott
stb., pedig a KLIK‐es oktatás biztos pénzt hozott. Emiatt aztán többen úgy döntöttek, hogy
más intézményekbe mennek megtartani az oktatást.
Dobó Zoltán polgármester: Az élet minden területén alkalmazkodni kell. Alapvetően a
strand nem tanuszodának épült, és a kormány gondoskodik arról, hogy az országban minél
több tanuszoda legyen. Hamarosan Sümegen is nyílik egy. Bízik benne, hogy továbbra is
lesznek csoportok, kihasználva azt a lehetőséget, amiért a képviselő – testület is, a város
is, és a város minden adófizetője közösen nagyon komoly terhet vállalt, hiszen, ha mindent
összeadnak, akkor több mint 600 millió forintba került ez a strand. Az üzemeltetése is
nagyon sokba kerül, és közösen kell vállalni az ezzel járó terhet is.
Lévai József alpolgármester: A bizottsági üléseken elég részletesen beszéltek a strand
üzemeltetéséről, aminek ez volt az első teljes üzemeltetési éve. A szezon egyik célja az volt,
hogy megtanulják használni azt a vízgépészetet, ami beszerelésre került. Tagadhatatlan
tény, hogy a májusi időszakban jelentkeztek problémák az üzemeltetéssel kapcsolatban,
konkrétan a medencék megfelelő hőmérsékletű vízzel történő ellátása terén. Ennek több
oka van, műszaki oka is van. Most, hogy megépült a strand, és elkezdték üzemeltetni,
többek között az is egyértelművé vált, hogy bizonyos tervezési kiinduló számok nem
feleltek meg a valóságnak, például a víz hőfoka, amivel a rendszer dolgozik. Ennek az a
következménye, hogy lassabban tudják felfűteni a medencéket, amennyiben azok este
lehűlnek a megadott hőmérséklet alá. Az a jelzett probléma, hogy a melegvizes medencébe
nem engedték be a gyerekeket, annak egyszerű oka van, mégpedig az, hogy a KLIK nem
kizárólagos használatra kötött szerződést az úszásoktatásra. Nevesítették azt is, hogy
melyek azok a medencék, melyek az úszásoktatás céljára igénybe vehetők. Az az ár, amit a
KLIK megfizetett az önkormányzatnak, az sem annyi, mint amennyit a Keszthelyre szállítás
költségével összetéve egyébként kifizetett máshova. Jelen pillanatban ez így nagyon
ráfizetéses a városnak, ezért is szerepel az előterjesztésben az, amit Igazgató úr felvetett,
hogy a strandnyitást ne május közepére tervezzék. Legyen kész a strand az esetleges
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májusi nyitásra, de amennyiben az időjárási körülmények nem olyanok, akkor nem nyit ki,
mert az úszásoktatáshoz is úszómestereket kell biztosítani. Hiába van ott a testnevelő
tanár, aki felügyel a gyerekekre, az úszómestert akkor is alkalmazni kell. A negatív
észrevételek mellett voltak pozitívok is, vették a kritikákat és a jövőben minden
megtesznek annak érdekében, hogy ezek ne jelentkezzenek. Vannak azonban olyan, tőlük
függetlenek körülmények, amiket képtelenek ott helyben, azonnal megoldani, amíg a
foglalkozások tartanak.
Császár László képviselő: Átnézve a számokat és a beszámolót nagy meglepetés nem ért
senkit, hiszen már a tervezéskor nagyságrendileg hasonló számok kerültek
megfogalmazásra. A bevételi oldalon a látógatószám nagyon magas, ami sokkal magasabb
már nem lehet. Az elő‐, és utószezon kérdése időjárásfüggő, hiszen nyitott strandról van
szó. Ha a bevételt elosztja a látogatószámmal, akkor 622,‐ forintos átlagár jön ki, ami azt
mutatja, hogy szerinte vannak tartalékok a bevételi oldalon. El lehet gondolkodni a
jegyárak emelésén, de ettől függetlenül tudomásul kell venni, hogy a strand mindig egy
olyan intézménye lesz a városnak, amihez jelentős összegeket hozzá kell tenni. Most 48
millió forint az értékcsökkenés nélkül, azzal együtt pedig több mint 90 millió forint. Az
üzemeltetési költségeket néhány finomítással egy‐két millió forinttal lehet még
csökkenteni, de nagyságrendeket nem tudnak elérni, hiszen egy ilyen üzemnél az állandó
költségek aránya 90 % körüli, ha van vendég, ha nincs. A rendszert fenn kell tartani, forgatni
kell, a személyzetnek ott kell lenni. Hosszú távon azzal kell kalkulálni, hogy ha a strandot
üzemeltetni akarják, akkor évi 40‐50 millió forint közötti összegű támogatást igényel.
Néhány éven belül az amortizáció kérdésével is foglalkozni kell.
Dobó Zoltán polgármester: Számolta mindig a hétvégéket, hogy hányszor esett vagy
szombaton vagy vasárnap az eső. Az elmúlt szezonban öt ilyen volt, amiből két hétvégén
mindkét nap rossz idő volt. Egyetért azzal, hogy még van tartalék a belépőjegyek árában.
Olyan árat kell meghatározni, amiért még a tapolcai strand szolgáltatásait veszik igénybe,
ne érje meg máshova elutazni. Ha a számarányt nézi, akkor a 600,‐ forint valóban alacsony
összeg, amin valószínűleg fognak változtatni, az pedig valóban nem mindegy, hogy 32
millió forint a veszteség vagy 48 millió forint. Bízik benne, hogy az ez évi tudással és a
következő évi tapasztalatokkal össze tudják rakni úgy a strand üzemeltetését, hogy egy
optimális veszteségszintet tudjanak elérni.
Lévai József alpolgármester: A költségvetés összeállításánál meghatározhatják, hogy
mekkora összeggel kívánnak hozzájárulni a strand működtetéséhez, illetve a
szolgáltatások igénybevételéhez. Az előterjesztés két dologra nem tért ki, az egyik, hogy
folytattak közvélemény‐kutatást a strandot igénybe vevők körében, amiből azt remélik,
hogy arra alapozva tovább tudják finomítani a szolgáltatásokat, igazodva a használók
véleményéhez. A másik pedig, hogy a pénztárgép lehetőséget biztosít arra, hogy meg
tudják határozni azt, hogy milyen időintervallumokban hányan vették igénybe a strandot.
Nyáron, amikor voltak kimondottan forró időszakok, meghosszabbított strand nyitva
tartás volt, és látszott, hogy a munkaidő utáni igénybevétel attól kezdve, hogy nem rá fél,
vagy egy órával zárt a strand, hanem mondjuk másfél órával, szemmel láthatóan nőtt az
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igénybe vevők száma. Ilyen finomításokkal még lehet operálni. A strandnak ez volt az első
nyitása. Ha ismertebb lesz a környéken, akkor talán még többen igénybe veszik. Sokan a
Balaton partról jöttek fel, és a nyílt víz helyett választották a strand szolgáltatásait. Az
előterjesztés nem tartalmazza a büfével kapcsolatos adatokat, azt majd egy másik
előterjesztés kapcsán fogják megismerni.
Dr. Décsey Sándor képviselő: A 27.540 nem a látogatószám, hanem az eladott jegyek
száma, és ebben csoportos jegyek is vannak, tehát a 30.000 főt megközelítheti a tényleges
látogatószám. Különösen a helyi lakosoknál jön ki a táblázat alapján, hogy a félnapi
jegyeknek a száma elég magas, és 14.00 órától van félnapi jegy. Ez a többi fürdőhöz képest
nagyon kilóg az átlagból, tehát sokkal kedvezményesebb, mert a legtöbb helyen 16.00 óra
után van félnapi jegy. Ahogy elhangzott, általában a munkaidő után emelkedik meg az
igénybe vevők száma. Megvizsgálható az is, hogy mikortól lehet félnapi jegyet venni,
valamilyen formában a bevételt módosíthatná akár még a jegyár emelése nélkül is.
Természetesen ezzel nem azt mondja, hogy a jegyárak emelését el kell vetni, különösen a
kedvezményes jegyáraknál, hiszen a 200,‐ és 300,‐ forintos félnapi gyerekjegy a komplett
strand használatáért nem egy magas összeg.
Bakos György képviselő: A stranddal kapcsolatos dolgokról a lakosságot tájékoztatni
kellene, miből is tevődnek össze a költségek, mennyit kell a városnak hozzátenni a
működtetéshez. Ezt nagyon sokan nem tudják. Sokallják a belépőjegyek árát, kritikákat
fogalmaznak meg.
Dobó Zoltán polgármester: Kéri a sajtó jelenlévő képviselőit, hogy egy részletes, akár több
részből álló cikkben tájékoztassák a lakosságot az előterjesztésben található számokról.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐
az alábbi határozatot hozza:
163/2017. (XI. 24.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI
HATÁROZAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Tapolcai
Termálstrand 2017. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐
az alábbi határozatot hozza:
164/2017. (XI. 24.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Tapolcai
Városgazdálkodási Kft. részére a termálstrand működtetéséhez
18.535.000 Ft működési támogatást biztosít.
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A támogatás forrása a Tapolca város 2017. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017.
(II.20.) önkormányzati rendeletének 7. melléklet Céltartalék,
működési célú tartalék „Strandüzemeltetés támogatása
elszámolás alapján” jogcíme.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

12. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A Kormány bevezette annak a lehetőségét, hogy a közterületi
hirdetőtáblákat meg lehessen adóztatni. Az önkormányzat nem kívánta ezt bevezetni, de
a Törvényességi Felügyeleti Osztály mégis azt kéri, hogy ez az adófajta is szerepeljen a helyi
rendeletben 0,‐ forintos adókulccsal. Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok
álláspontjait.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Császár László képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 4 igen és 2 nem
szavazattal támogatja az előterjesztés elfogadását.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés
elfogadását.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal támogatja a határozati
javaslat elfogadását.
Lévai József alpolgármester: Számára nagyon érdekes volt ez a levél a kormányhivataltól.
A törvényalkotó bevezette ezt az új helyi adónemet, de azt nem mondta, hogy kötelező
jelleggel be kell vezetni. Úgy gondolja, még ha 0,‐ forinttal is szerepel a helyi rendeletben,
az azt jelenti, hogy bevezette az önkormányzat. Tart attól, hogy ennek lesz
következménye. A helyi adókról szóló törvény több olyan adónemet is tartalmaz, ami
Tapolcán nincs bevezetve, de ettől még soha nem kaptak olyan észrevételt, hogy ezeket
0,‐ forint adóösszeggel szerepeltessék a helyi rendeletben. Azt kell feltételezni, hogy ennek
oka van, amiért felhívták erre a figyelmet.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐
az alábbi határozatot hozza:
27/2017. (XI. 27.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a helyi
adókról szóló 21/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet‐tervezetet elfogadja és 27/2017. (XI.
27.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

VEGYES ÜGYEK
1. Tapolca Város Településrendezési eszközeinek módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Hasonlóan több rendelethez, időnként ezt is felül kell
vizsgálni. A lakosság beérkező igényeit, a vállalkozások igényeit, a törvényi
módosításokat átvezetve kell meghatározni a településrendezési eszközöket.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐
az alábbi határozatot hozza:
165/2017. (XI. 24.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete az
előterjesztés mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint a
véleményezési szakaszban beérkezett véleményeket megismerte,
az azok alapján a tervező által megfogalmazott válaszokat
elfogadja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐
az alábbi határozatot hozza:
166/2017. (XI. 24.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a
településrendezési eszközök módosításának véleményezési
szakaszát lezárja, az egyeztetési anyagot a záró véleményezés
megindítására alkalmasnak találja.
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Felkéri a polgármestert, hogy a döntés dokumentálásáról és
közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag ‐
az alábbi határozatot hozza:
167/2017. (XI. 24.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete felkéri a
polgármestert a záró véleményezési szakasz kezdeményezésére
és lebonyolítására azzal, hogy a tervdokumentációt végső szakmai
véleményezésre a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami
Főépítészének küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. ÉNYKK Zrt. 2017. I. féléves közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló
beszámolója alapján az ellentételezési igény elfogadása és jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Az ÉNYKK képviselője nem tudott eljönni a mai ülésre. Az
eddigi évekhez képest jelentősen megdrágult a szolgáltatás. A 2016‐os évben fizetett díj
közel háromszorosáról beszélnek, éppen ezért döntött úgy a város, hogy saját kézbe
veszi a buszközlekedés ellátását. Ennek érdekében komoly lépéseket tettek, hamarosan
ezzel kapcsolatban is fognak képviselő – testületi ülésen találkozni.
Császár László képviselő: Lettek volna észrevételei, de nincs jelen a cég képviselője.
Nehezen értette meg, hogy jött ki a féléves utasszám, hiszen örülnének, ha ennyi utas
lenne, mint amennyi a kimutatásban szerepel. Az tény, hogy nagyon sokba kerül, és még
csak az első féléves költségekről beszélnek. Arról szeretett volna még érdeklődni, hogy
állnak az előkészületek, de ha erről külön előterjesztés lesz, akkor majd találkoznak vele.
Dobó Zoltán polgármester: Néhány dolgot már tud mondani. A németországi
kapcsolatokon keresztül Rig Lajos országgyűlési képviselő segítségét igénybe véve
három darab buszra kaptak visszautasíthatatlan ajánlatot Németországból. Ez azt jelenti,
hogy az itthoni árak 40‐45 %‐áért tudják megvenni az eszközöket. Amit kinéztek, az három
darab Mercedes Citaro busz, Németországban üzemeltetve, német papírokkal, évre
kilométerre lebontva üzemeltetési naplóval, szervizelve, karbantartva 7‐800.000 km
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futásteljesítménnyel darabját 6.000 Euroért, ami kb. 1.800.000,‐ forint, üzembe helyezve
is maximum 2.100.000‐2.200.000,‐ forint lesz. Beszéltek szakértőkkel, akik ilyen típusú
buszok szervizelésével foglalkoznak, és azt mondták, hogy 1,5 millió km alatt nem szokott
velük gond lenni. Ez egy nagyon jó ajánlat. Egy év saját üzemeltetés után abszolút megéri
majd a városnak a helyijárati közlekedés működtetése. Már nagyobb városok,
megyeszékhelyek is gondolkoznak azon, hogy saját kézbe vegyék a buszközlekedést,
legutóbb Veszprémről hallotta ezt.
Lévai József alpolgármester: Ez egy féléves beszámoló. Jövő júniusban az ÉNYKK egy
végleges elszámolást is fog adni. Ugyanezeket a számokat a második félévvel kiegészítve
újra tárgyalják majd. Ott teljes évre vonatkozó elszámolás fog történni, az, hogy a
második félévre mekkora összegű költség várható, azt az előterjesztés tartalmazza, hogy
kb. 8 %‐kal csökken a futott kilométer, mert a menetrend változott. Bízik benne, hogy
támogatási igény csökkenéshez fog ez majd vezetni. Tartalmában, részletezettségét
tekintve a beszámoló jó, szakértővel átnézették, egy‐két észrevételt tett, melyekre
vonatkozó kérdéseket feltették a szolgáltatónak is. Ő az adott választ el tudta fogadni.
Vannak észrevételek, melyek rávilágítottak néhány dologra, hiszen a korábbi időszakban
kaptak támogatást tapolcai vállalkozásoktól azért, mert a menetrendet úgy állították
össze, hogy figyelembe vették az ő igényeiket is. Az erre vonatkozó bevétel nincs
beépítve a beszámolóba, mert nem köttettek meg a szerződések. Most folynak az
egyeztetések, hogy utólag tudják megkötni, hiszen jelentős bevételeket jelentenek.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 9 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
168/2017. (XI. 24.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete az ÉNYKK Zrt.
által benyújtott, „menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés
2017. I. féléves beszámolója” alapján a 18.442.476,‐ Ft
ellentételezési igényt elfogadja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 9 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
169/2017. (XI. 24.)

KÉPVISELŐ – TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete az ÉNYKK Zrt.
ellentételezési igényének forráskülönbözetét, 2.442 eFt‐ot a
Tapolca város 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.)
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önkormányzati rendelet 7. melléklet Működési célú általános
tartalék jogcíme terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Bakos György képviselő: Még ehhez a napirendhez kapcsolódóan elmondja, hogy
korábban végeztetett az önkormányzat utasszámlálást. Javasolja, hogy a végleges
elszámolásnál ezt vessék össze azzal, amit a szolgáltató számolt.
Dobó Zoltán polgármester: Most már lassan 40 millióról beszélnek a tavalyi 12 millióval
szemben, tehát nem indokolatlan, hogy buszokat vásároljon az önkormányzat.

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK
Marton József képviselő: A tárgyalásokról szóló beszámolóban úgy látta, hogy a
badacsonylábdi kempinggel kapcsolatban egy vevő felé irányulnak a tárgyalások. Ez most
milyen helyzetben van?
Dobó Zoltán polgármester: Folyamatosan tárgyalnak ezzel kapcsolatban, legközelebb
hétfőn találkoznak, a fizetés ütemezéséről és az egyéb feltételekről fognak beszélni.
Marton József képviselő: Az egyik határozattal felhívták a Balatonfüredi Tankerület
figyelmét arra, hogy vegye figyelembe a Batsányi János Tagintézménynél az indítható
osztályok számánál a szülői igényeket is. Kérdése, hogy azon kívül, hogy a határozatot
megküldték részükre, volt‐e esetleg szóbeli tárgyalás ezzel kapcsolatban?
Dobó Zoltán polgármester: Informálisan is és formálisan is többször felvetették ezt, hogy
milyen eredménye lesz, azt még nem tudja. Lehetne két osztályt indítani.
Marton József képviselő: Figyelembe kell venni, hogy a két osztály indítása a másik két
tagintézményben milyen fokú csökkenést jelenthet.
Dobó Zoltán polgármester: Meg lehetne ezt oldani. A legutóbbi jelentkezési számokból
kiderült, hogy lehetne ez indokolt.
Marton József képviselő: Kéri a hivatal munkatársát, hogy kövesse ezt figyelemmel.
Varga Béláné közművelődési és intézményi referens: A Batsányi Tagintézmény diákjainak
60 %‐a vidéki. Valóban az a probléma, hogy a többi tagintézményt is figyelembe kell venni,
mert a két osztály indítása ezek rovására menne. Szakmailag azt mondja, hogy nagyon
fontos lenne a két osztály indítása, mert igény van rá.
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Dobó Zoltán polgármester: Olyan oktatási intézményről beszélnek, ahol nagyon komoly
szakmai munka folyik. Eljár az évzárókra és magában megjegyzi, hogy hány jó hírű vagy elit
gimnáziumba mennyi tanuló megy, és ebbe a Batsányi Tagintézmény élen jár.
Marton József képviselő: Most kezdődnek el a fejlesztési terveknek a Klebelsberg Központ
általi elfogadásai, és annak figyelembe vételével indul majd a munka a tankerületekben.
Tankerületi tanácsok is lesznek, jó lenne, ha oda Tapolca város valamelyik képviselője is
bekerülhetne, mert akkor a város érdekeit közvetlenül tudnák közölni a tankerületi
tanáccsal. A stranddal kapcsolatban felmerült a tanuszoda, van‐e azzal kapcsolatban
előrelépés?
Dobó Zoltán polgármester: Az általuk preferált telket nem fogadta el az NSK, továbbra is
azt szorgalmazzák, hogy a Barackosban épüljön meg a tanuszoda.

Több napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén, Dobó Zoltán polgármester megköszöni
a részvételt és a nyilvános ülést 9.15 órakor bezárja.

Kmf.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Németh Mária Anita
jegyző
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