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

Ügyiratszám: 1/131-6/2007.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007.
március 23-án (péntek) 08.00 órakor megtartott nyilvános
üléséről.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácskozóterme

Jelen vannak: Ács János polgármester
Bakos György
Barbalics Antal

Bognár Ferenc
Buzás Gyula
Császár László
Dr. Csonka László
Horváthné Németh Edit
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Presits Ferenc
Sólyom Károly
Szatmári Jánosné
Vörös Béla
Závori László képviselők

dr. Imre László - Jegyző, Parapatics Tamás – Önkormányzati

Főtanácsadó, Benczik Zsolt – Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda
mb. vezetője, Ihász József –Építéshatósági Csoportvezető, Décseyné
Raposa Mária – Általános Igazgatási Irodavezető, Szabóné Szakács
Judit – Általános Igazgatási Iroda Hatósági Csoportvezető,
Schönherrné Pokó Ildikó – Pénzügyi Irodavezető, Mátyás Endréné –
Gyámhivatal vezetője, Tóth Mária – Oktatási referens, Schenek-
Szarka Eszter Oktatási Iroda részéről, Vasáros Nikoletta
jegyzőkönyvvezető.

Dr. Rédei Zsolt – Sümeg Város Polgármestere, Dr. Gutmayer
Bernadett – Sümeg Város Aljegyzője, Bolla Albert – Raposka
Község Polgármestere, Nagy Sándor Dr. Deák Jenő Kórház-
Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. gazdasági igazgatója, Dr.
Zsiray Ferenc – Városszépítő Egyesület elnöke, Orbán Tibor –
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Tapolca Város Épített és Természeti Értékeiért Közalapítvány
elnöke, Molnár Attila – Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
Péni Béla – Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
igazgatója, Fodorné Csöglei Erika – Nevelési Tanácsadó vezetője,
Vidosa Lászlóné Batsányi János Általános Iskola igazgatója, Frang
Lászlóné Barackvirág Óvoda vezetője, Minorics Tamás –
Tourinform Iroda vezetője, Tápi Lajosné tapolcai lakos, Tapolcai
Városi Televízió munkatársai.

Ács János polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket.
Megállapítja, hogy 16 fő képviselő van jelen, a Képviselő-testület határozatképes, az

ülést megnyitja. Elmondja, hogy a napirend előtti pont megtárgyalására kerül sor. A
tárgyalásairól zárt ülésen kívánja tájékoztatni a Képviselő-testületet. Kérdezi, hogy a
napirend előtti ponttal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele.

Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
napirendi beszámolót.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

44/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a tisztségviselők fontosabb
tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
A Képviselő – testület 2007. évi munkatervében
március hónapra került tervezésre a „Bölcsődei
helyzet tárgyalása, új csoport indítási
lehetőségének megvizsgálása, melyre 2007. július
1-je után kerülhet sor, tekintettel a Veszprém
Megyei Önkormányzat részére átadásra kerülő
intézmények után kialakuló új helyzetre.

Határidő: 2007. július 1.
Felelős: Polgármester

Ács János polgármester: Köszönti Sümeg város polgármesterét. Javasolja, hogy az
előterjesztett napirendi pontok a meghívóban foglaltak szerint kerüljenek

megtárgyalásra azzal a módosítással, hogy a „Tapolca – Sümeg testvérvárosi
szerződés megkötése” című előterjesztést 1. napirendi pontként tárgyalja, valamint a
„A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
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támogatása című pályázaton való részvétel” című előterjesztést vegyes ügyek
keretében a Képviselő-testület napirendjére felveszi. Javaslatát szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

45/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete mai ülésén a napirendeket a következők
szerint tárgyalja azzal a módosítással, hogy a
„Tapolca – Sümeg testvérvárosi szerződés megkötése”
című előterjesztést 1. napirendi pontként tárgyalja,
valamint a „A helyi önkormányzatok könyvtári és
közművelődési érdekeltségnövelő támogatása című
pályázaton való részvétel” című előterjesztést
vegyes ügyek keretében napirendjére felveszi.

1) Tapolca – Sümeg testvérvárosi szerződés
megkötése

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Az önkormányzat vagyonáról és a
vagyonhasznosítás szabályairól szóló
10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítására
javaslat

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Raposka Község Önkormányzatával kötött
Társulási Megállapodás kibővítése

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) A közoktatási és közművelődési
intézmények alapító okiratának
módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) A Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Pedagógiai Programjának
elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Tájékoztató a Dr. Deák Jenő Kórház-
Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.
megalakulását követő tevékenységéről

Előterjesztő: Ács János polgármester
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7) Tájékoztató a közoktatási- és
közművelődési intézmények 2006. évi
eredményes pályázatairól
Előterjesztő: Ács János polgármester

8) Aktuális 2007. évi út- és területfejlesztési
pályázatokhoz saját erő biztosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

VEGYES ÜGYEK

- „A helyi önkormányzatok könyvtári és
közművelődési érdekeltségnövelő
támogatása című pályázaton való
részvétel”

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) Tapolca – Sümeg testvérvárosi szerződés megkötése
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Tapolca és Sümeg város között régi, jó kapcsolat van.
Szeretné, ha megállapodást kötnének Sümeggel, hiszen hasonlóak a gondjaik, a
problémáik. Országosan is példát kell mutatni, hogy nem mindig ezer kilométerre
kell elmenni ahhoz, hogy gazdasági, turisztikai, vallási és egyéb területeken együtt
tudjanak működni. Sümeg Város Önkormányzata ezt a határozatot meghozta,
hajlandóságát bejelentette a testvérvárosi kapcsolat létrehozására. Sümeg város
polgármesterét kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést
tenni?

Dr. Rédei Zsolt Sümeg város polgármestere: Úgy gondolja, komoly fordulóponthoz
érkeztek akkor, amikor arról beszélhetnek, hogy szomszéd városok Magyarországon

talán elsőként testvérvárosi kapcsolatot létesítenek. Ennek nem arról kell szólnia,
hogy egymással kelljen versengni, hanem egymással összefogva, segítve kell
haladniuk. Sümeg Város Önkormányzata 2007. március 20-án tárgyalta a
testvérvárosi kapcsolat létesítését. A sümegi Képviselő-testület nevében elmondja,
hogy egyhangú döntés született. A képviselők örülnek annak, hogy egy ilyen
példaértékű együttműködésben egy hosszú távú kapcsolat alapjainak a lerakásában
részt vehetnek. Kéri a Képviselő-testületet, hogy ne csak formális legyen a kapcsolat,
hanem tartalommal is töltsék fel. Mindkét város célja egy élhetőbb város
megteremtése.
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Ács János polgármester: Kér mindenkit, hogy ennek jegyében fontolják meg
döntésüket. Amennyiben Tapolca város részéről is megszületik a kedvező döntés,
akkor aláírással szentesítenék a város napján - 2007. március 30-án – a testvérvárosi
kapcsolat megkötését, valamint Sümegen egy megegyezett időpontban. Bízik abban,
hogy ez egy tartalommal megtöltött megállapodás lesz. Felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Ács János polgármester: Módosító indítvány született, amely úgy szól, hogy a felek
közötti partnerség a vallási turizmus területén is valósuljon meg. A módosító
indítványt, mint előterjesztő befogadja, ezzel együtt kívánja a határozati javaslatot
feltenni. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van
észrevétele, kérdése?

Szatmári Jánosné képviselő: A pedagógus-nyugdíjas klubnak máris van kapcsolata
a sümegi pedagógus-nyugdíjas klubbal. Szoros a kapcsolat, látogatják is egymást.
Örül ennek a kapcsolatnak.

Buzás Gyula képviselő: Örül a testvérvárosi megállapodás megkötésének, hiszen
valamikor Sümegről költözött Tapolcára. Szeretné, ha a testvérvárosi megállapodás
megvalósulna.

Dr. Zsiray Ferenc Városszépítő Egyesület elnöke: Úgy gondolja, nagyszerű dolog
lesz a megállapodás. A sümegi Városszépítő Egyesülettel jó a kapcsolata, átjárnak
egymáshoz, segítenek egymásnak.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

46/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Sümeg Várossal fontosnak és
szükségesnek tartja a kölcsönös előnyökön
alapuló kapcsolatok fejlesztését. Ennek
érdekében testvérvárosi szerződést kíván kötni a

turisztikai, vallási turizmus, kulturális,
igazgatási, sport területeken történő
együttműködés kiteljesedése érdekében.
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Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
testvérvárosi szerződés megkötésére.

Határidő: 2007. március 31.
Felelős: Polgármester

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

Ács János polgármester: A rendelet módosításra azért van szükség, mert részben a
városnak az előzetes elképzelései alapján, illetve magánszemélyek által városi
közterületekből bizonyos területeknek az átadására kerülne sor. Ez úgy történhet
csak meg, ha a vagyonrendeletet módosítják. Felkéri a bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a módosítást 5 igen szavazattal a
rendelet módosítását elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is
egyhangúlag támogatja a rendelet módosítását, és javasolja elfogadásra a Képviselő-

testületnek.

Ács János polgármester: Az előkészítő iroda vezetőjét kérdezi, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?

Benczik Zsolt Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda mb. vezetője: Nincsen
kiegészíteni valója.

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

5/2007.(III.26.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI R E N D E L E T

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete „Az önkormányzat vagyonáról és
vagyonhasznosítás szabályairól” szóló 10/2004.
(IV.20.) Kt. rendelet módosítására irányuló
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rendelet-tervezetet elfogadja és 5/2007. (III.26.)
Kt. rendeletei közé iktatja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

47/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata értékesíti a
4009/2. hrsz-ú közterület megnevezésű
ingatlanból leválasztott 567 m2 térmértékű
területet Jokecz István, 8297 Tapolca-Diszel,
Kazinczy u. 1. szám alatti lakos részére 1000,-

Ft/m2–es áron.

Határidő: 2007. április 30.
Felelős : polgármester

3) Raposka Község Önkormányzatával kötött Társulási Megállapodás
kibővítése
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Már előzetesen is beszéltek arról, hogy ezt az óvodai
nevelésre is szeretnék kiterjeszteni. Ezzel Raposka Község Önkormányzata is
egyetért. Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési

és Sport Bizottság 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.

Ács János polgármester: Bolla Albert polgármester Urat kérdezi, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?

Bolla Albert Raposka község polgármestere: Raposka Község Képviselő-testülete
megtárgyalta az előterjesztést, azt egyhangúlag elfogadta. Bízik abban, hogy a
társulási szerződés mindkét település előnyét fogja szolgálni a jövőben.

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

48/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete támogatja, a Tapolca és Környéke
Kistérségi Társuláshoz tartozó Tapolcai mikro-
térség települései közül Raposka Község
Önkormányzatával kötött Társulási
Megállapodás kiterjesztését az óvodai nevelésre,
az előírt közoktatási alapfeladatok hatékonyabb
módon történő ellátása érdekében

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a módosított Társulási
Megállapodás aláírására.

Határidő: 2007. március 23.

Felelős: polgármester

4) A közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Erre azért van szükség, mert időközben társulást kötöttek,
másrészt törvényi előírások, módosítások történtek. Az előterjesztést az oktatási
referens készítette elő. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e

kiegészítést tenni?

Tóth Mária Oktatási referens: A 4. számú mellékletnél a 15. oldalon a Batsányi János
Általános Iskolánál szeretné, ha a telephely – Tapolca, Dobó tér 5., mivel megszűnt –
kihúzásra kerülne. A Batsányi János Gimnáziumnál a 7. számú melléklet 21. oldalán
gépelési hiba történt, az intézmény típusánál a „módszertani” szót kétszer
szerepeltették. Az indítható szakképzésnél párhuzamosan kell még folytatni a két
szakképzést.

Ács János polgármester: Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és
Sport Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési

és Sport Bizottság 11 igen szavazattal, a kiegészítésekkel mindegyik határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
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Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatokat.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

49/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Barackvirág Óvoda alapító okiratát a
határozat melléklete szerinti formában és
tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a
módosított alapító okiratot az elfogadástól
számított 10 napon belül az intézmény részére
küldje meg.

Határidő: 2007. március 30.

Felelős: jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

50/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Kertvárosi Óvoda alapító okiratának
módosítását a határozat melléklete szerinti
formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a
módosított alapító okiratot az elfogadástól
számított 10 napon belül az intézmény részére
küldje meg.

Határidő: 2007. március 30.
Felelős: jegyző
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

51/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Szivárvány Óvoda alapító okiratának
módosítását a határozat melléklete szerinti
formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a
módosított alapító okiratot az elfogadástól
számított 10 napon belül az intézmény részére
küldje meg.

Határidő: 2007. március 30.
Felelős: jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

52/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Batsányi János Általános Iskola alapító
okiratának módosítását a határozat melléklete
szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a
módosított alapító okiratot az elfogadástól
számított 10 napon belül az intézmény részére
küldje meg.

Határidő: 2007. március 30.
Felelős: jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

53/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Bárdos Lajos Általános Iskola alapító
okiratának módosítását a határozat melléklete
szerinti formában és tartalommal elfogadja.
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Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a
módosított alapító okiratot az elfogadástól
számított 10 napon belül az intézmény részére
küldje meg.

Határidő: 2007. március 30.
Felelős: jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

54/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-

testülete a Kazinczy Ferenc Általános Iskola
alapító okiratának módosítását a határozat
melléklete szerinti formában és tartalommal
elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a
módosított alapító okiratot az elfogadástól
számított 10 napon belül az intézmény részére
küldje meg.

Határidő: 2007. március 30.
Felelős: jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

55/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-

testülete a Batsányi János Gimnázium és
Szakképző Iskola alapító okiratának módosítását
a határozat melléklete szerinti formában és
tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a
módosított alapító okiratot az elfogadástól
számított 10 napon belül az intézmény részére
küldje meg.

Határidő: 2007. március 30.
Felelős: jegyző
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

56/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Széchenyi István Szakképző Iskola
alapító okiratának módosítását a határozat
melléklete szerinti formában és tartalommal
elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a
módosított alapító okiratot az elfogadástól
számított 10 napon belül az intézmény részére
küldje meg.

Határidő: 2007. március 30.
Felelős: jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

57/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Szász Márton Általános Művelődési
Központ alapító okiratának módosítását a
határozat melléklete szerinti formában és
tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a
módosított alapító okiratot az elfogadástól
számított 10 napon belül az intézmény részére
küldje meg.

Határidő: 2007. március 30.
Felelős: jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

58/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Diákotthon és Kollégium alapító
okiratának módosítását a határozat melléklete
szerinti formában és tartalommal elfogadja.
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Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a
módosított alapító okiratot az elfogadástól
számított 10 napon belül az intézmény részére
küldje meg.

Határidő: 2007. március 30.
Felelős: jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

59/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Nevelési Tanácsadó alapító okiratának
módosítását a határozat melléklete szerinti
formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy Tapolca
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és
Veszprém Megye Önkormányzatának

Közgyűlése egybehangzó elfogadását követően, a
módosított alapító okiratot, az elfogadástól
számított 10 napon belül, az intézmény részére
küldje meg.

Határidő: 2007. április 30.
Felelős: jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

60/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Járdányi Pál Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának
módosítását a határozat melléklete szerinti
formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy Tapolca
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és
Veszprém Megye Önkormányzatának
Közgyűlése egybehangzó elfogadását követően, a
módosított alapító okiratot, az elfogadástól
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számított 10 napon belül, az intézmény részére
küldje meg.

Határidő: 2007. április 30.
Felelős: jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

61/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Wass Albert Könyvtár és Múzeum
alapító okiratának módosítását a határozat
melléklete szerinti formában és tartalommal
elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a
módosított alapító okiratot az elfogadástól
számított 10 napon belül az intézmény részére
küldje meg.

Határidő: 2007. március 30.
Felelős: jegyző

5) A Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai
Programjának elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A pedagógiai program átdolgozása több szempontból is
szükséges. Ez az intézmény is részben átadásra kerül a Megyei Önkormányzat
részére. Felkéri Bognár Ferencet, az Intézményfenntartói Társulás Tanács elnökét,
ismertesse a Tanács álláspontját.

Bognár Ferenc képviselő: Az Intézményfenntartói Társulási Tanács is megtárgyalta

a Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programját. A
szakértői véleményt figyelembe véve példaértékűnek tartja nemcsak Tapolca
városában, hanem a megyében is az a vélemény, amit megfogalmaztak. A jövőbeni
elképzelésüket a Tanács egyhangú szavazati aránnyal támogatta.

Ács János polgármester: A Tanács más tagjai is nagyra értékelték ezt a programot.
Az oktatási referenst kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e
kiegészítést tenni?

Tóth Mária oktatási referens: Nem kíván kiegészítést tenni.
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Ács János polgármester: Péni Béla igazgató Urat kérdezi, hogy van-e az
előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészíteni valója?

Péni Béla Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Igazgatója: Nincsen
kiegészíteni valója.

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

62/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete elfogadja a Tapolca Város
Önkormányzata és a Veszprém Megyei
Önkormányzat közös fenntartásában működő a
Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Pedagógiai Programját az 1. számú

melléklet szerint.

Határidő: 2007. március 26.
Felelős: polgármester

6) Tájékoztató a Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.
megalakulását követő tevékenységéről
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A kórház fejlesztésével kapcsolatos dolgokhoz való

önkormányzati tulajdonosi hozzájárulásra lenne szükségük. Az előterjesztéshez
hozzátették az a tájékoztatást, amely jelen pillanatban rendelkezésükre áll. Dr.
Flórián Csaba Főigazgató Úr sajnos nem tud jelen lenni a testületi ülésen, mert ma is
tárgyalásokat folytat az OEP. Tapolca városa 90 aktív ággyal, és 101 rehabilitációs,
illetve krónikus ággyal rendelkezik. Ennek a felújítása kezdődhet meg.
Tájékoztatásul elmondja, hogy egyelőre a szülészeti és a nőgyógyászati ágyak száma
kritikus. Lehet, hogy ennek az osztálynak - gyerekgyógyászat hiányában - meg fog
szűnni a szülészeti része. A nőgyógyászati rész mátrix rendszerű sebészeti
beavatkozások megmaradására folynak további tárgyalások. Ennek ellenére
lehetőséget adott a Miniszter Úr arra, hogy minden kórház - ahol aktív ágyas
tevékenység folytatódik - jelezze, hogy milyen tevékenységet szeretne folytatni.
Igazgató Úrral ezt megbeszélték, be is adták a kérelmet. A nőgyógyászatot továbbra
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is szeretnék fenntartani. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra
javasolja mindhárom határozati javaslatot a Képviselő-testületnek.

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság az I. határozati javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A II-III. határozati javaslatokat 11 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
mindhárom határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Dr. Csonka László képviselő: Tapolcán már lezárt dolog, hogy a szülészet
megszűnt. A januári előterjesztés szerint ez a kórház a megyei kórházak közül a
legszerencsésebb helyzetbe került volna. A 198 ágy helyett 210-zel folytathatta volna
munkáját. A RET érdemi tárgyalás nélkül visszadobta a javaslatot az Egészségügyi
Minisztérium javaslatát. Ennek eredménye, hogy a legjobb pozícióból a legrosszabb
pozícióba kerültek. Átszervezés folyik a kórházban személyzeti struktúrát, illetve
ágyakat illetően. Bízik abban, hogy egy 70 éves szakma - ami az alapszakmák közé

tartozik - újra visszakerül Tapolcára valamikor. 54 települést lát el a város aktív
szempontból. A Pannon Reprodukciós Intézet szintén szülészeti profil, aminek a
hátteréhez szülészeti osztály is szükséges volna. Amit a város megtett a múlt század
második felétől, valamit megtettek a Belgyógyászatért Alapítvány keretében, ezután
is meg fogják lépni, nagyobb hozzáállással létre fognak hozni egy újabb komplett
kórházat. A 101 krónikus ágy egy kórházi profilban nem helyettesít egy aktív
szakmát. A szülészetnél 95%-ban semmi gond nincs, 5%-ban viszont akkora gond
van, hogy utána temetés van. A 10 perceknek óriási jelentősége van.

Ács János polgármester: Kéri képviselő Urat, hogy ne temesse el a kórházat egy
négy osztályos kórháznál abban az esetben, amikor a város megtett mindent, amit
lehetett. Képviselő Úr hány éve dolgozik a kórházban? Jobb lett volna, ha teljesen
krónikus vagy rehabilitációs ágyas kórház lett volna Tapolca? A kórház dolgozói
ugyanolyan felelősséggel tartoznak a kórházért, mint a Képviselő-testület.

Horváthné Németh Edit képviselő: Az előterjesztés mellékleteként megkapták az
Egészségügyi Miniszter határozatát, amelyben leírják, hogy az intézmény aktív
szakmai összetételét módosították, a szülészet-nőgyógyászati szakmacsoportot
megszűntette. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Ezt a mostani
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kormánynak a minisztere adta ki, nem kérték a Képviselő-testület beleegyezését. A
megszavazott határozati javaslatok egyikében sem szerepel az, hogy megszavazták
volna, hogy a tapolcai önkormányzat beleegyezik abba, hogy bezárják a szülészetet.
Molnár Lajos Miniszter Úr a RET-re nagyon sokat hivatkozik. Könnyű a RET-re
rákenni azt, hogy az országban bezárják a szülészeteket. Számtalan kérdése lenne
ezzel kapcsolatban. Az egyike volt annak, aki foggal-körömmel ragaszkodott a
szülészethez. Aláírásokat gyűjtöttek, de ez nem az ő döntésük. Úgy gondolja, hogy
ebben egyik képviselő társának sincsen bent az akarata, hogy a szülészetet bezárják.
Kismamák és nagymamák keresik fel, akik aggódnak, fogalmuk sincs, hogy hova
fognak menni a szülőnők. Ha egy kismamának szülni kell, akkor előtte elmegy
orvoshoz, hogy adjon beutalót az orvos?

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő Asszony jól összefoglalta azt, amibe őket
sodorta az egészségügyi kormányzat. A döntéshozókat is olyan helyzetbe hozták az
elmúlt hónapokban, hogy a fejetlenség akkora volt, amekkora most is. Részt vett
azon a Regionális Egészségfejlesztési Tanács ülésen, amely valóban elutasította azt a
javaslatot, amelyet Miniszter Úr tett januárban. Az a javaslat elfogadhatatlan volt.
Komoly felszólalások voltak a Közép-Dunántúli Régió szakemberei részéről. Úgy
gondolja, a Képviselő-testület akkor tette meg a döntő lépést, amikor ezt a kórházat
megmenekítette azáltal, hogy tavalyi év során üzemeltetési megoldást talált. Jó
alapot teremtett a Képviselő-testület az üzemeltetés megváltoztatásával. A mai
Képviselő-testületi ülésre ennek a döntésnek a két határozati javaslata kerül, amely
valóban a fejlesztés, az átalakítás, a modernizáció felé történő jóváhagyásukat kéri,
teljesítve azt a feladatát a befektető, amelyet a tavalyi szerződésben vállalt. Úgy
gondolja, ezen a területen kell továbbra is a befektetővel együttműködni, még
lesznek is sérelmek. Visszautasítja azt a vádat, hogy a Képviselő-testület nem tett
meg mindent a tapolcai kórház megmentéséért, ezen belül a szülészet

megmentéséért is.

Császár László képviselő: Nem a szakma döntötte el az ágyszámok kérdését, hanem
a politika. Ha a RET döntését figyelembe veszik, a szakemberek tiltakoztak az
ágyszám elosztás ellen, ami a Közép-Dunántúli Régióban történt. Elmondja, hogy a
régióban 20%-kal van az országos átlag alatt a 10000 lakosra jutó kórházi ágyszám. A
miniszteri határozat több ponton jogszabályt sért. A megye vezetése bírósági úton
meg fogja támadni ezt a határozatot. Érdemes lenne a tapolcai kórház vezetésének is
megtámadni ezt a határozatot bírósági úton. Meg lehet támadni, hiszen
kormányrendelettel írnak felül 2/3-os törvényeket, és határidőket nem tartanak be.
Április 1-től új finanszírozási rendszer lép életbe. Senki nem tudja, hogy az ország
valamennyi kórházának milyen finanszírozása lesz. A megyében Ajka kapott több
ágyszámot, mint ami volt. Egyedül Ajkán van a megyében MSZP-s városvezetés.

Marton József alpolgármester: Úgy gondolja, Csonka képviselő társa olyan dolgot

akar a Képviselő-testület nyakába akasztani, ami nem a szakma és a Képviselő-
testület kompetenciája. Az országban egy olyan folyamat játszódik le, ahol minden
fontos, csak éppen az nem, amiről beszélnek. A tegnapi sajtó azt írta, hogy várólisták
lesznek a szülészeten.
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Ács János polgármester: Két hozzászólást engedélyez még, hiszen nem erről szól a
napirend. Ha a szülészetről beszélnek, akkor Tapolcának nem kell szégyenkeznie a
2006. évi szülések száma miatt, hiszen Veszprémben 1236, Pápán 436, Ajkán 423 és
Tapolcán 402 gyermek született. Ki beszél arról, hogy hányan szülnek mentőben,
aneszteziológus, gyerekgyógyász nélkül? A szülés nem időhöz kötött. Az ÁNTSZ
regionális főorvosának bejelentették továbbra is ugyanazt a szakmacsoportot, amit
szeretnének.

Barbalics Antal képviselő: A Veszprém Megyei Kórház átalakítása akkor kezdődött,
amikor Dr. Rácz Miniszter Úr levonult Veszprémbe a megyei kórház élére.
Miniszterként megpróbálta az ún. országos reformprogramnak megfelelően az

egészségügyet átírni. Abban a programban akkor az őszi önkormányzati választások
előtt a tapolcai kórháznál nem az volt a kérdés, hogy lesz-e szülészet, hanem az volt
a kérdés, hogy Doba-Sümeg-Tapolca tengelyben hol szerepel. Aktív ágy nélküli, ún.
krónikus intézménytengelyként működött volna a megyében. Rácz Úrnak olyan
elképzelései voltak, hogy Ajka, Várpalota, Balatonfüred illetve Veszprém kórháza
kapta volna a domináns szerepet. Időközben sok minden megváltozott. A Képviselő-
testület utolsó hat hónapos tevékenysége vezetett oda, hogy az üzemeltetési
feltételek megváltoztatásával sikerült a tapolcai kórházat úgy megmenteni, hogy
nem kellett tüntetni. A Képviselő-testületnek az a feladata, hogy a mostani
kihívásoknak megfelelően próbálják a kórházat továbbvigye. Tisztelet és becsület
annak az alapítványnak, amelyet Csonka képviselő társa régóta vezet, amely
milliókat hozott ide a kórházhoz.

Koppányi Ferenc képviselő: Egy balatonedericsi anyukát ugyanúgy Ajkára kell
küldeni szülni, ám Balatonederics mellett pár kilométerre található Keszthely.

Képviselő társait kéri, hogy menjenek el a saját pártjaihoz, és lobbizzanak annak
érdekében, hogy ahogyan ezt a döntést meghozták, úgy módosítsák is.

Ács János polgármester: A rendeletet nem fogják módosítani. Államtitkár Asszony
elmondta, hogy a rendelet életbe lép április 1-től. A körzeti orvosok
megválaszthatják, illetve a betegek kérhetik indok alapján, hogy hogyan, milyen fajta
betegségtípussal hova kerülhessenek.

Koppányi Ferenc képviselő: Miniszterek jönnek, miniszterek mennek, szülőanyák
lesznek.

Dr. Csonka László képviselő: Meglepődött azon, hogy a Képviselő-testület úgy
fogta fel, hogy a Képviselő-testület nem akarta a szülészetet. A Képviselőt-testület
minden tagja nagyon akarta, hogy megmaradjon a komplett aktív ellátás Tapolcán. A
nagy politika oltárán égett el a szülészeti osztály. Gyerekosztályt azért nem alakított

a város, mert a megyében lévő gyermekosztályok így is üresek.

Ács János polgármester: Továbbra sem adták fel a szülészettel kapcsolatos dolgokat.
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Horváthné Németh Edit képviselő Április 1-től a szülészettel kapcsolatban nagyon
sok kismama, még a védőnők sincsenek tisztában, hogy mit kellene tenniük.
Gazdasági Igazgató Urat kéri, hogy a médiában, az újságban, ahol csak lehet,
mondják el, hogy mi a teendő.

Ács János polgármester: Gazdasági Igazgató Urat kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?

Nagy Sándor Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.
gazdasági igazgatója: Igazgató Úr tegnap a minisztériumban volt, ott tájékoztatták
arról, hogy április 1-től milyen finanszírozás várható. Egyelőre homályos az egész

finanszírozás. Ma egy másik ülésen vesz részt Igazgató Úr. Úgy gondolja, hogy
mindent elkövetett a Képviselő-testület, hogy abban a struktúrában egy
finanszírozható módon maradjon fenn a kórház. Az események nem úgy alakultak.
Elmondja, hogy 40 helyen szednek vizitdíjat. Áldozatos munka az egyik oldalról.
Másik oldalról köszönet a lakosságnak, mert azt a békességet, ahogyan a
váróteremben várakoznak, és fogják a 300.- forintot. A szülészettel kapcsolatos
dolgok megválaszolását meghagyná Főigazgató Úrnak. Április 1-től át kell adni a
volt Nővérszállót. A barlangterápiának 14 ággyal, egy teljesen korszerűen kialakított
barlangterápiás része kezdi meg az üzemelést. Kötelezettségvállalása van a
Képviselő-testületnek a döntései alapján a tekintetben, hogy a 30 db ápolási ágyat
elkezdje működtetni április 1-től. A szeptikus műtőt építészetileg április 1-re át kell
alakítani. Ezeket a fejlesztéseket április 1-re be kell fejezni. Egymásba érnek a
kőművesek, festők, asztalosok. Örömmel tájékoztatja a testületet, hogy a két szint,
ami a röntgen fölött van, annak a tervei készülnek. Az idei évben várhatóan meg
lehet mozdítani a járó-beteg ellátást.

Ács János polgármester: A helyi sajtóban biztosítják annak a lehetőségét, hogy az
április 1-től életbe lépő változásokat elmondja Főigazgató Úr.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

63/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-
Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. Ügyvezető
igazgatója, Dr. Flórián Csaba által készített
tájékoztatót elfogadja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

64/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-
Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. által

megvalósított korábbi nővér szálló épületében
kialakításra került tüdőgyógyászati rehabilitációs
részleg rendeltetésmegváltoztatásához
hozzájárul.

Felhatalmazza a város polgármesterét a
szükséges tulajdonosi nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2007. április 1.
Felelős: polgármester, jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

65/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-
Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. területén, a
radiológia emeleti szintjén kialakítandó
szakorvosi rendelők kialakítását jóváhagyja,
hozzájárul a korlátozottan forgalomképes

ingatlanokat érintő beruházás megvalósításához.
Felhatalmazza a város polgármesterét az
ingatlanok átépítéséhez szükséges tulajdonosi
nyilatkozat kiadására.

Határidő: 2007. április 30.
Felelős: polgármester

7) Tájékoztató a közoktatási- és közművelődési intézmények 2006. évi
eredményes pályázatairól
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A középfokú intézményeknél látszik az, hogy másfajta
pályázati lehetőségeik vannak, mint a többi intézményeknek. Kéri a jelen nem lévő
intézményeknek a vezetőit, hogy ezentúl ha a napirendet érintő tárgyalások vannak,
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akkor tiszteljék meg a Képviselő-testület a jelenlétükkel még akkor is, ha nem
szólnak a napirendhez hozzá. A pályázatok az általános iskoláknál és az óvodáknál
kötelező jellegű pályázatok. Felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy kötelesek
megtenni mindent azért, hogy másfajta pályázati lehetőségeket is figyeljenek, éljenek
azzal, jelezzék a város felé. A pályázati céltartalékok ezekre kerültek elkülönítésre.
Nagyobb aktivitást vár el az intézményektől. Ne az önkormányzat figyelje számukra
a pályázatokat. Az utolsó alkalom, hogy ilyen kevés összeget tudomásul tud venni.
A pedagógusoknak nemcsak az a feladatuk, hogy leszolgálják az iskolában a 45
percet, hanem az is, hogy figyelemmel kísérjék a pályázati lehetőségeket. Az
intézményvezetők nem azért kapják a plusz kiegészítést, hogy ezért ne tegyenek meg
semmi. Nemcsak követelni kell, hanem letenni az asztalra is valamit. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság 11 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek. A jelenlévő intézményvezetők megfogalmazták, hogy nem
volt elég pályázat, nem igazán tudtak pályázni.

Ács János polgármester: Ez szó szerint így nem igaz.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a tájékoztatót a Képviselő-testületnek.

Ács János polgármester: A pályázatokat figyelni kell nemcsak a Naplóban, az
önkormányzatok által kiírt pályázatokat, hanem a pályázatokra rá kell keresni az
interneten mindenkor. Minden intézményvezető nevezzen ki egy-két olyan embert,
akik ezekre figyelnek. A jövőben ennek még nagyobb szerepe lesz. A normatívák

egyre csökkennek, ezzel jelezve azt, hogy az intézmények próbáljanak aktívabbak
lenni. Az Uniónál ez nagyon fontos dolog lesz. Képviselő társait kérdezi, hogy a
napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatási- és
közművelődési intézmények 2006. évi pályázati tevékenységéről szóló tájékoztatót
egyhangú szavazati aránnyal tudomásul veszi.

8) Aktuális 2007. évi út- és területfejlesztési pályázatokhoz saját erő biztosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Felkéri Parapatics Tamás Önkormányzati főtanácsadót,
hogy az előterjesztéshez tegyen szóbeli kiegészítést, hiszen a határozati javaslatot
később tudták megküldeni képviselő társainak.
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Parapatics Tamás Önkormányzati főtanácsadó: A tárgyi ülés napirendi pontjainak
elkészítését követően jelentek meg a 2007. évi belterületi út- és területfejlesztési
pályázatok. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén egyfajta határozati
javaslatot már tudtak a képviselők megtárgyalni, melyek kis mértékben módosult a
mai ülésig. Oly módon történhet a három utcára – Véndek utca, Liszt F. utca és a
Martinovics utca – útburkolat felújítására vonatkozó pályázatuk, hogy 2007-ben kell
rá kötelezettséget vállalni, de a munkát meg kell kezdeni, és 2008. június 30-ig kell
befejezni. Amennyiben ez nem teljesül pénzügyi ütemezésben, akkor egy
pénzmaradvánnyal tudják átvinni a következő évre. A TEKI vonatkozásában
Tapolca térsége egy preferált kistérségnek számít, összesen hét ilyen van a régióban.
A testvérvárosukkal, Sümeggel együtt szerepelnek ebben a preferált helyzetben. Úgy
gondolja, így nagyobb esélyük lenne a Kazinczy Ferenc Általános Iskola

csőhálózatának, hőközpontjának korszerűsítésében. Egy későbbi más pályázatnál ez
már előnyt élvezne, hogy egy belső helyreállítással, egy korszerű hőmennyiség
mérővel szabályozható, radiátorokból álló fűtési rendszer állna a rendelkezésükre.
Ez 2007-ben a nyári szünetben lehetne megvalósítani nyertes pályázat esetén.

Ács János polgármester: Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az eredeti
határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Lévai József képviselő: Úgy gondolja, hogy az előterjesztésben megcélzott ügyek

támogatása első rendű fontosságú. Útfelújításokat az előző időszakban is tettek.
Érdemes lenne a kivitelezés minőségére odafigyelni, mert egy-két helyen
kifogásolható az, ahogyan a munkákat elvégezte a kivitelező. Nem mindegy az, hogy
mennyi ideig tudják azt használni. A Megyei Közgyűlésnél is több intézmény részt
vett a Szemünk Fénye Programban. Ez az intézményi világítás korszerűsítése, ezt
meg lehetne vizsgálni városi szinten is.

Ács János polgármester: Képviselő Úrral egyetért. Ezek a javítási munkák be vannak
tervezve. A III. ütem beruházójával tárgyalt arról, hogy miért nem kezdték meg
ebben a jó időben az aszfaltozási munkálatokat. Azt a választ kapta, hogy azért nem
tudják megkezdeni, mert nekik hiába van saját aszfaltkeverő telepük, április 1-ig nem
kapnak ún. kedvezményes gázt ennek a felhasználásához. Ha most kezdenék el
megcsinálni az útfelújításokat, akkor kb. négyszer ennyibe kerülne a cégnek. Nem
csúsztak ki a határidőből.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

66/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
fontosnak és szükségesnek tartja a város belterületén lévő
közút, a Liszt Ferenc utca burkolat felújítását. Egyetért
azzal, hogy a felújítás 2007. évben kezdődjön meg az
önkormányzati tulajdonú, Tapolca, 2041 hrsz-ú, út
megnevezésű ingatlanon bruttó 5.548.320,- Ft, azaz bruttó
ötmillió-ötszáznegyvennyolcezer-háromszázhúsz forint
felújítási összegben.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a felújítás
megvalósítása érdekében nyújtson be pályázatot a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett, „Települési önkormányzati szilárd
burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának
támogatása elnyerésére” című pályázati felhívásra, az
abban biztosított 2007. évi támogatási keret terhére
történő, bruttó 2.774.160,-Ft, azaz bruttó kettőmillió-
hétszázhetvennégyezer-százhatvan forint összegű,
támogatás elnyerésére. A szükséges, bruttó 2.774.160,-Ft,
azaz bruttó kettőmillió-hétszázhetvennégyezer-
százhatvan forint összegű saját erőt Tapolca város 2007.
évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelet 25. Cím
Tartalékok, Pályázati tartalék megnevezésű 40.000.000,-Ft,

azaz negyvenmillió forint összegű előirányzatából
biztosítja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete sikeres
és eredményes pályázat esetén felhatalmazza Tapolca
Város Polgármesterét a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: 2007. április 16., illetve folyamatos
Felelős: polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

67/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
fontosnak és szükségesnek tartja a város belterületén lévő
közút, a Martinovics Ignác utca burkolat felújítását.
Egyetért azzal, hogy a felújítás 2007. évben kezdődjön
meg az önkormányzati tulajdonú, Tapolca 682 hrsz-ú, út
megnevezésű ingatlanon bruttó 4.163.520,- Ft, azaz bruttó
négymillió-százhatvanháromezer-ötszázhúsz forint
felújítási összegben.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a felújítás
megvalósítása érdekében nyújtson be pályázatot a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett, „Települési önkormányzati szilárd
burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának
támogatása elnyerésére” című pályázati felhívásra, az
abban biztosított 2007. évi támogatási keret terhére
történő, bruttó 2.081.760,- Ft, azaz bruttó kettőmillió-
nyolcvanegyezer-hétszázhatvan forint összegű, támogatás
elnyerésére. A szükséges, bruttó 2.081.760,- Ft, azaz bruttó
azaz bruttó kettőmillió-nyolcvanegyezer-hétszázhatvan
forint összegű saját erőt Tapolca város 2007. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 2/2007.(II. 14.) Kt. rendelet 25. Cím
Tartalékok, Pályázati tartalék megnevezésű 40.000.000,-Ft,

azaz negyvenmillió forint előirányzatából biztosítja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
sikeres és eredményes pályázat esetén felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: 2007. április 16., illetve folyamatos
Felelős: polgármester



25

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

68/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
fontosnak és szükségesnek tartja a város belterületén lévő
közút, a Véndek utca burkolat felújítását. Egyetért azzal,
hogy a felújítás 2007. évben kezdődjön meg az
önkormányzati tulajdonú, Tapolca 3028 hrsz-ú, út
megnevezésű ingatlanon bruttó 4.509.360,- Ft, azaz bruttó
négymillió-ötszázkilencezer-háromszázhatvan forint

felújítási összegben.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a felújítás
megvalósítása érdekében nyújtson be pályázatot a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett, „Települési önkormányzati szilárd
burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának
támogatása elnyerésére” című pályázati felhívásra, az
abban biztosított 2007. évi támogatási keret terhére
történő, bruttó 2.254.680,- Ft, azaz bruttó kettőmillió-
kettőszázötvennégyezer-hatszáznyolcvan forint összegű,
támogatás elnyerésére. A szükséges, bruttó 2.254.680,- Ft,
azaz bruttó kettőmillió-kettőszázötvennégyezer-
hatszáznyolcvan forint összegű saját erőt Tapolca város
2007. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos

egyes szabályokról szóló 2/2007.(II. 14.) Kt. rendelet 25.
Cím Tartalékok, Pályázati tartalék megnevezésű
40.000.000,-Ft, azaz negyvenmillió forint előirányzatából
biztosítja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
sikeres és eredményes pályázat esetén felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: 2007. április 16., illetve folyamatos
Felelős: polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

69/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács által meghirdetett, „A decentralizált helyi
önkormányzati fejlesztési támogatási programok
előirányzataiból az önkormányzatok fejlesztéseihez
nyújtható TEKI támogatás elnyerésére” pályázatot nyújt
be.
A pályázat célja: A Kazinczy Ferenc Általános Iskola
fűtési hálózatának felújítása, korszerűsítése.

A fejlesztés megvalósulási helye: 8300 Tapolca, 3437/47
hrsz-ú, Kazinczy tér 4. szám alatti ingatlan.

A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés 2007. év

Saját forrás 2.887.441,-

Hitel 0,-

Támogatásból igényelt összeg 6.737.363,-

Egyéb támogatás (nevesítve) 0,-

Egyéb forrás 0,-

Összesen 9.624.804,-

A szükséges bruttó 2.887.441,- Ft, azaz bruttó kettőmillió-

nyolcszáznyolcvanhétezer-négyszáznegyvenegy forint
összegű saját erőt Tapolca város 2007. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
2/2007.(II. 14.) Kt. rendelet 25. Cím Tartalékok, pályázati
tartalék megnevezésű 40.000.000,-Ft, azaz negyvenmillió
forint összegű előirányzatából biztosítja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a pályázat
benyújtására, továbbá sikeres és eredményes pályázat esetén
a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2007. április 16., illetve folyamatos
Felelős: polgármester
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VEGYES ÜGYEK:

1) A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatása című pályázaton való részvétel
Előterjesztő: Ács János polgármester

Parapatics Tamás Önkormányzati főtanácsadó: A Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetésében találtak egy olyan forrást, amely a közművelődési intézmények ún.
érdekeltségnövelő pályázatait támogatja. Első körben a fenntartónak kell elfogadni
egy összeget, amely az adott intézményre kíván fordítani, és a beérkező igények
visszaarányosításával kaphatnának támogatást. Ennek se a mértékét, se a százalékát
nem lehet tudni. Valószínűleg május környékén fog kiderülni. Sikeres pályázat
esetén ennek az intézménynek az aulájának fény- és hangtechnikai berendezését
szeretnék cserélni, korszerűsíteni. Ehhez 10 millió forintot lenne indokolt megjelölni
ebben a határozati javaslatban.

Ács János polgármester: A bizottságok ezt az előterjesztést nem tudták
megtárgyalni. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek
van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

70/2007.(III.23.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete fontosnak és szükségesnek tartja az
általa fenntartott intézménye, a Szász Márton
Általános Művelődési Központ keretei között
működő Tamási Áron Művelődéséi Központ
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) technikai,
műszaki fejlesztését.
Ehhez 2007 évben Tapolca város 2007. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 2/2007. (II. 14.) Kt.
rendelet 25. Cím Tartalékok, Általános tartalék
megnevezésű 40.000.000,-Ft, azaz negyvenmillió
forint összegű előirányzatából 10.000.000,- Ft,
azaz tízmillió forint saját erőt biztosít.
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Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy
nyújtson be pályázatot a Magyar Művelődési
Intézet és Képzőművészeti Lektorátusnak
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
elnyerésére.

Határidő: 2007. március 26., illetve folyamatos
Felelős: polgármester

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK:

Lévai József képviselő: A Sümegi út Tapolca azon belterületi útjai közé tartozik,
ahol Sümeg irányából rendszeresen túllépik a megengedett sebességeket. Az ott
élőket zavarja. Több településen, valamint Sümegen is lehet látni ún. sebességmérő
órákat, amik figyelmeztetőek. Meg kellene azt vizsgálni, hogy egy ilyen jellegű
berendezés telepítését Sümeg felől a bejövő zónában támogatni tudják-e.

Ács János polgármester: Rendőrkapitány Úr említette azt, hogy ez mennyibe
kerülne?

Lévai József képviselő: Beszélt Rendőrkapitány Úrral, aki elmondta, hogy 750.000.-
forintba kerülne ennek a telepítése. Ezekre közlekedésbiztonsági pályázatokon
lehetne pályázni.

Ács János polgármester: Meg fogják vizsgálni ennek a lehetőségét.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Ács János polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 09.20 órakor bezárja.

K. m. f.

Ács János Dr. Imre László
polgármester jegyző


