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

Ügyiratszám: 1/152/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. február
11-én (péntek) 08.00 órai kezdettel megtartott nyilvános
üléséről. 

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

Jelen vannak: Császár László polgármester
Bakos György
Bognár Ferenc
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Rig Lajos
Sági István
Sólyom Károly
Szalkai Zsolt  képviselők 

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:

Dr. Imre László jegyző, Benczik Zsolt Önkormányzati és 
Gazdálkodási Irodavezető, Parapatics Tamás – önkormányzati 
főtanácsadó, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, 
Papp Zoltán Tamás – főépítész, Hársfalvi József – 
Városüzemeltetési és Műszaki irodavezető, Szabóné Szakács 
Judit – Általános Igazgatási irodavezető, Pápainé Dr. Németh 
Mária Anita – Hatósági csoportvezető, Ihász József – 
Építéshatósági csoportvezető, Dénes Emil – Adócsoport vezetője, 
Tóth Mária – oktatási referens, Fülöp Jánosné – Pénzügyi Iroda
munkatársa, Kertész Márton – informatikus, Vasáros Nikolett
jegyzőkönyvvezető 

Unger Ferenc – könyvvizsgáló, Dobó Zoltán – a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság tagja, Szollár Gyula – Széchenyi
István Szakképző Iskola igazgatója, Frang Lászlóné – Tapolcai 
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Óvoda vezetője, Nagy Eörsné – Wass Albert Könyvtár és 
Múzeum igazgatója, Bajner Imre – Tapolcai Általános Iskola
igazgatója, Dr. Smura János – rendőrkapitány, Dr. Huberth János 
– háziorvos, meghívott vendég, Körmendiné Szabó Zsanett –
háziorvosi asszisztens, meghívott vendég, Hubertné Rajzó
Roberta – háziorvosi asszisztens, meghívott vendég, Dr. Zsiray
Ferenc – Tapolcai Városszépítő Egyesület elnöke, Novák 
Istvánné – meghívott vendég, Domán Gábor – Tapolcai
Városőrség Polgárőr Egyesület elnöke, Reindl Erzsébet – 
meghívott vendég, Meilinger Zoltán – Tapolcai Sport Akadémia
2011. Sportegyesület elnöke, Pócsi Béla – meghívott vendég,

Császár László polgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 fő jelenlétével határozatképes. A 
vörösiszap-katasztrófával kapcsolatban olvasna fel egy levelet. „Magyarország egyik
legszebb megyéjét az elmúlt hónapokban szomorú és megdöbbentő összefogásban 
ismerte meg az ország. 2010. október 4-én soha nem tapasztalt ipari katasztrófa
emberek, családok százainak hétköznapjait döntötte romokba, jövőjét semmisítette 
meg. A szerencsétlenség soha nem tapasztalt feladat elé állította a hatóságokat is.
Egyszerre kellett életet és értéket menteni, természeti katasztrófát megelőzni és a 
lehetőségeknek megfelelően fokozatosan visszaterelni az életet a hétköznapi 
kerékvágásba. Szakmai felkészültségből és emberségből egyszerre tettünk 
tanúbizonyságot. Mint a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság Elnöke kijelenthetem,
hogy a magyar állampolgárok, társadalmi szervezetek, hatóságok összefogásból
jelesre vizsgáztak. Nem kellett kérni – mindenki önként és önzetlenül, időt és 
fáradságot nem kímélve nyújtott segítő kezet. Ez okból szeretnék Önnek és 
munkatársainak/a település polgárainak köszönetet mondani ezért az emberségért,
szakmai helytállásért, mellyel nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy Kolontár,

Devecser, Somlóvásárhely településeken a családok ma már nyugodt körülmények
között várhatják a szeretet ünnepét.” Ez a levél karácsony előtt érkezett meg a 
hivatalba. Még egyszer köszöni mindenkinek a munkáját és a segítségét.
Városi rendezvényen már nyilvánosan elhangzott, de a város nyilvánossága előtt 
szeretné megköszönni Tapolca Város Önkormányzata nevében Dr. Huberth János
főorvos úrnak és munkatársainak, Körmendiné Szabó Zsanettnek, Huberthné Rajzó 
Robertának munkáját, akiket az Országos Alapellátási Intézet az „Év praxisa” első 
díjával tüntetett ki. Jó erőt és egészséget szeretne kívánni ez alkalomból is a 
Képviselő-testület és az önkormányzat nevében.  
Még egy emléklapot szeretne átadni. Tapolca Város Önkormányzata képviseletében
gratulál Pócsi Bélának, világbajnok díszmadár-tenyésztőnek, akinek a Tours francia 
városban megrendezett 59. világbajnokságon kimagasló munkáját ismerték el. Két
arany, két ezüst és egy bronzérmet szereztek madarai Pócsi úrnak. Jó erőt, 
egészséget, és kitartást kíván még a továbbiakban is munkájához.



3

Napirend előtt a polgármester és az alpolgármesterek tárgyalásairól, valamint a 
Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról lesz szó. Kérdezi, 
hogy ezzel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?

Lévai József képviselő: Polgármester úrtól kérdezi, hogy január 18-án egyeztetést
folytatott Lesencetomaj község polgármesterével a honvédségi ingatlanok
hasznosításával kapcsolatban. Kérdezi, hogy pontosan milyen tárgyban?
Alpolgármester asszonytól és úrtól kérdezi, hogy egy-egy alkalommal tárgyaltak a
kórház vezetésével, kérdezi, hogy milyen tárgyban.

Császár László polgármester: Mészáros László polgármester úr kereste meg, ők is a 
költségvetés előkészítésének a folyamatában voltak, hogy mik a terveik a 
továbbiakban a laktanyával. Tájékoztatta, hogy jelen pillanatban két potenciális
érdeklődő van ezzel a területtel kapcsolatban. A héten küldtek ki mindkét befektető 
társaságnak egy levelet azzal kapcsolatban. Az önkormányzat minden tájékoztatást
megtett. Várták a nyilatkozatot. A befektetőket arra kérte – tekintettel arra, hogy a 
jövő hónapban a ciklusprogramot össze kell állítani -, hogy nyilatkozzanak, hogy 
milyen szándékaik vannak. Reméli, hogy rövidesen megjön a válasz ez ügyben. Erről 
tájékoztatta polgármester urat. A laktanya lesencetomaji területén néhány épületet
elbontottak, értékesítettek, fákat vágtak ki. A fenti részre van érdeklődő.  

Horváthné Németh Edit alpolgármester: Több alkalommal is tárgyaltak a kórház
igazgatójával, illetve gazdasági vezetőjével. Az első téma az étkeztetéssel 
kapcsolatos. Tervezik, hogy a kórházban lévő étkeztetés átkerül a Tapolcai Diák- és 
Közétkeztető Kft. ellátásába. Ezzel kapcsolatban folytattak több alkalommal 
tárgyalásokat. Igazgató úr beszámolt nekik a kórház jelenlegi állapotáról, hogy
milyen fejlesztésekre lenne szükség. A Semmelweis Tervvel kapcsolatban
beszélgettek még, hogy a tapolcai kórházat hogyan érintenék ezek a változások,
illetve a jövőbeni elképzeléseikről folytattak tárgyalásokat.  

Császár László polgármester: Az elmúlt napokban több megkeresés érkezett hozzá.
A Semmelweis Tervvel foglalkoznia kell a fenntartó önkormányzatnak, mert ebben
szerepelnek olyan elemek, amelyek nagy valószínűséggel érinteni fogják őket is. Új 
típusú kórházszerkezetek fognak kialakulni: lesznek megyei kórházak, városi
kórházak, járási, kistérségi kórházak. Tapolca nagy valószínűséggel az utolsó 
kategóriába fér bele. A környezetükben lévő kórházak közül Ajka, Pápa a városi 
kategóriát megütik, a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház pedig a megyei
kórház felé szeretne tendálni. Ezzel kapcsolatban történnek és lesznek is
egyeztetések. Tapolca város kórházstruktúrájával kapcsolatban elmondja, hogy a
belgyógyászat, sebészet, illetve a barlangterápia és az ápolási osztály hosszú távon is
tartható. Ezen belül minimális átrendeződés lehet. Stabilan ez a struktúra a 
kórházban fennmaradhat az alapellátásra és a járóbeteg-szolgáltatás fejlesztésével
együtt. Egy megyei egészben, vagy térségi egészben kell gondolkodni, hogy össze
tudják rakni ezt a struktúrát. Vannak olyan előremutató jelek, amelyben ezt stabilan 
meg tudják őrizni. Ehhez a finanszírozás kérdése is hozzájárul. Nehezen 
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elképzelhető, hogy Tapolcán ne legyen kórház, hiszen 30 percen belül nagyon nehéz 
lenne megoldani a beteg utakat.

Sólyom Károly alpolgármester: A kórház vezetésével megállapodtak, hogy olyan
helyzetbe kell nekik lenni a pályázati kiírásoknál, hogy el tudjanak rajtolni. Készül
egyrészt egy műszaki funkcionális felmérés a jelenleg meglévő épületek szerkezeti 
felülvizsgálat részben megtörtént, másrészt ennek a továbbfejlesztését is szolgálja,
hogy esetleg hova lehet emeletet húzni, vagy el kell bontani adott esetben. Az OEP
rendszeren kívüli kórház szerepe kapcsán elsősorban a barlang jöhet szóba, illetve 
részben a fizetős ellátás, amely még kérdés lehet. A barlang szerepe piaci alapon 
részben történő bevonásának, működtetésének lehetőségeit keresik, hogy a kórházon 
belül hogyan lehetne megoldani. Amikor összeáll a műszaki felmérés teljes 
mértékben, akkor egy szakmai csapattal együtt megvizsgálják a város lehetőségeit. 
Nem fognak olyanról álmodni, amiről nem lehetséges. A mostani lehetőségeket 
figyelembe véve az elvárható műszaki színvonalat is tisztán kell látni. A mostani 
kórház orvostechnológiai, technikai színvonala sem mindenben felel meg a mai
követelményeknek. Erre építenének egy fejlesztési stratégiát. Egy javaslat majd az
orvostársadalomtól érkezik, és akkor kerül a Képviselő-testület elé ez 
megtárgyalásra, párhuzamosan a pályázati kiírásokkal.

Lévai József képviselő: Polgármester úr lát arra lehetőséget a közeljövőben, hogy e 
két témával külön foglalkozzon a Képviselő-testület? Egyrészt vannak konkrét 
ajánlatok a laktanya-hasznosítással kapcsolatban. Nem lenne haszontalan, ha azt
tartalmában meg tudnák ismerni. A kórházzal kapcsolatban a Semmelweis Terv elég
konkrét elképzeléseket jelöl ki számukra, hogy azzal kapcsolatban a Képviselő-
testületnek legyen részletes információja.

Császár László polgármester: Nincsenek döntési helyzetben. Esetleg informális
megbeszélésen, ahogyan múltkor is összejöttek, lehetséges. Azért küldték ki a levelet

a laktanya ügyében, hogy megnyilatkoztassák a lehetséges befektetőt, ha megjönnek 
ezek a konkrét válaszok. Az elmúlt hetekben többször is járt kint a laktanya
területén. Bízik, abban, hogy tudnak megoldásokat találni ezzel kapcsolatban. Ha
döntési pozícióban lesznek, akkor a Képviselő-testület elé fog kerülni a dolog. Jövő 
hónapra tervezik a ciklusprogram megalkotását, az SZMSZ felülvizsgálatát. Előtte 
mindenképpen ildomosnak tartja, hogy előtte a Képviselő-testület egy informális 
megbeszélésen összegyűjtse azokat az információkat, amelyek beépítésre 
kerülhetnek. Nem a Képviselő-testület ülésén kell kitalálni, hanem előtte ebben több 
fordulót is együtt fognak tölteni. Az előterjesztésben szerepel, hogy a Nemzeti 
Parkkal is történt egyeztető tárgyalás Balogh Lászlóval és Dr. Kopek Annamáriával 
az elképzelésekről. Előttük is ismertek a Képviselő-testület döntései. Szóban is 
megerősítette, hogy szeretnék az üzemeltetésben részt venni akár 
résztulajdonosként, vagy teljes tulajdonban. Balogh úr arról tájékoztatta, hogy
milyen jogszabályi akadályai vannak ebben, de legalább ugyanennyi jogszabály van,
ami lehetővé teszi, hogy az önkormányzat lehet az üzemeltető úgy, ahogy a korábbi 
időszakban is volt külső üzemeltető. E tárgyban nagyon nem közeledtek az 
álláspontjaik, de természetesen elmondta, hogy a céljaikról nem tesznek le, illetve
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Balogh úr tájékoztatta arról, hogy a szomszédos ingatlant megvásárolták, és
folyamatban van egy építési engedély kérelmük, amit már több fordulóban főépítész 
úrral is egyeztettek, hogy egy vendégfogadó beépítést szeretnének megoldani, illetve
pályázni. Felajánlotta azt a segítséget is, hogy pályázati forráson kívül a város
hajlandó lenne ebbe anyagi forrással is beszállni, ha kell annak fejében, ha az
üzemeltetésből ki tudják venni a részüket. Rákérdezett arra, hogy éves szinten 
mennyi vendég jár a Tavasbarlangba. 80-100 ezer volt az elmúlt 4-5 évben átlagosan
a vendégforgalom. Ebből mindenki ki tudja számolni, mennyi bevétel származik 
ebből a turisztikai attrakcióból.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel az I. határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal 
- egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

10/N/2011. (II.11.)                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 181/2008. (VI. 27.) Kt. határozatát
visszavonja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolca 0352 helyrajzi számú, 9 ha
8636 m² térmértékű, gyep-legelő művelési ágú 
ingatlant értékesítésre kijelöli azzal, hogy a
rendezési tervtől eltérő hasznosítás költsége a 
vevőt terheli. Az önkormányzat vásárlói 
igénytől függően a területet egyben, vagy 
megosztva kívánja eladni.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: polgármester

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
II. határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tisztségviselők 
fontosabb tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót 12 igen szavazattal – egyhangúlag –
elfogadja.
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Császár László polgármester: Képviselő társait kéri, hogy aki a meghívóban szereplő 
napirendi pontok tárgyalásával egyetért azzal a módosítással, hogy a hogy a
„Lebedev Yakov Pavlovics orosz hősi halott nevének a katonai emlékpark orosz hősi 
halottak tiszteletére állított emlékművén való utólagos feltüntetése” című 
előterjesztést napirendjéről vegye le, kézfelemeléssel jelezze.  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal 
– egyhangúlag – egyetért azzal, hogy a következő napirendi pontok 
kerüljenek megtárgyalásra:

2/Ü/2011. (II.11.)                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI               HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a 
módosítással tárgyalja, hogy a „Lebedev Yakov
Pavlovics orosz hősi halott nevének a katonai 
emlékpark orosz hősi halottak tiszteletére állított 
emlékművén való utólagos feltüntetése” című 
előterjesztést napirendjéről leveszi.  

N A P I R E N D:

1) Tapolca város 2011. évi költségvetéséről és a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

2)  A Rendőrkapitányság részére adott 2010. évi 
támogatásról szóló elszámolás hatridejének
módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

3) Wass Albert Könyvtár és Múzeum Alapító
okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

4)  A Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület 
beszámolója a 2010. évi működésről   
Előterjesztő: Császár László polgármester  

5) A „Tapolca” név használata iránti kérelem
elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester  
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6) Tapolca Város Közoktatási Feladatállátási,
Intézményhálózat- Működtetési és Fejlesztési 
Tervnek felülvizsgálata (2008-2012.)
Előterjesztő: Császár László polgármester  

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) Tapolca város 2011. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Az elmúlt év decemberében fogadta el az
országgyűlés a 2011. évi költségvetésről szóló törvényt. Az önkormányzat tavalyi 
évben fogadta el a költségvetési irányelveit, koncepciókat. Ennek mentén készítették
el a 2011. évi költségvetési javaslatukat, ahol az irányelvek szerint is azokat a
szempontokat vették figyelembe, ahol az intézményrendszerük hatékony
működtetése, hitelek kamatainak, és egyéb felvállalt kötelezettségek határidőben 
történő teljesítése, tartalék és pályázati önrész képzése szerepelt, megkezdett 
beruházásaik, felújításaik teljesítése, és gondoskodni kell a kötvénykibocsátásból
származó pénzösszeg megfelelő befektetéséről, valamint az Új Széchenyi Terv 
lehetőségeinek minél teljesebb kihasználásáról. Az önkormányzat működési 
bevételei az előző évi teljesítési adatok alapján indultak ki. A e) mellékletbe, illetve a 
normatív támogatásról szóló táblázatból látszik, hogy néhány normatívánál
emelkedés van. Ebből adódóan jött össze az a normatív támogatási összeg, amely az 
önkormányzatukat megilleti. Ezek kerültek beépítésre. Vannak néhány területen
csökkenések is. Ezek egyrészt a normatívákból, egyrészt pedig a mutatószámaik
csökkenéséből adódnak. Másik nagy bevételi forrásuk a helyi adók. Helyi adók 
mértékében változást az önkormányzat nem tervezett. Az idegenforgalmi adónál van
olyan változás, hogy az általuk beszedett idegenforgalmi adó mellé 2011-től 1,5 forint 
jár a tavalyi 1 forint helyett, itt várhatnak némi emelkedést. Többi adótípusban a
tavalyi szintet tervezték be. Így összességében 795 millió forint bevétel szerepel a
helyi adókból. Az állami normatívákból és a központi költségvetésből 1.168 millió 
forint illeti meg a városukat. Ennek az SZJA része 40%, amiből 8% helyben marad, és 
a 32%-a pedig az egyéb normatívákban jelenik meg. A kiadások területén a jelenlegi
struktúra mivel adott, nagy változás nem volt a korábbi évhez képest. Legfeljebb
néhány személyi változás, amely az előterjesztésben látható. A Szociális és 
Egészségügyi Alapellátási Intézetnél a bölcsőde felújításával kapcsolatban 
szeptembertől várhatóan plusz három fő kerül foglalkoztatásra, illetve egy fő 
szociális segítő tanácsadó alkalmazása indokolt a korábbi ellenőrzések 
jegyzőkönyvei alapján. A hivatal szervezeti egységében is egy fő emelkedés van, 
ennek az oka az, hogy már korábban szó volt arról, hogy korábban a kisposták
visszaállítására, működtetésére egy főt alkalmaznak, aki a hivatal állományába 
kerülne be. Az általános iskolák esetében pedig egy fővel csökkenni fog a létszám 
szeptembertől. A személyi előirányzatok, közalkalmazotti bértábla, és a jogszabályok 
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által előírt rendelkezések figyelembe vételével került kialakításra a cafetéria-keret. Ez 
a köztisztviselői állományban kötelező jelleggel 200.000.- forintos mértékben került 
meghatározásra, az egyéb közalkalmazotti szférában pedig 6.000.- forint /fő/hó 
keretösszeg került a költségvetésben betervezésre. A dologi kiadásoknál a 3,5%-os
automatizmust alkalmazták. A közüzemi díjaknál és ezeknek naturális mutatóira
vetítve, az egyéb dologi kiadásoknál pedig a tavalyi szintet tartották meg. Látszik,
hogy az E/2-es mellékletben az intézményeiket 2011. évben 508.527 eFt-tal kell az
állami normatíván felül támogatni. Ez ebben az évben több, mint 38 millió forintos
többletet jelent a 2010. évhez képest. A kiadásaiknál vannak olyan elemek, amik
hasonlóképpen az előző évihez az intézmények karbantartása betervezésre kerültek, 
a közművelődési feladatokra 35,5 millió forint került betervezésre, a 
városüzemeltetési feladatokra a 2011. évre 10,5 millió forintos többletkiadással
számolnak. Itt vannak plusz és mínusz tételek. Fontos elem a szociális területen,
mely már a koncepció tárgyalásakor beszéltek, hogy megszűnt január 1-től a közcélú 
foglalkoztatás, és egy ún. bérpótló juttatás került kialakításra, aminek van egy rövid
távú és egy hosszú távú eleme. Az önkormányzatok a munkaügyi központokon
keresztül juthatnak ehhez a bérpótlék támogatáshoz. Ennek a kidolgozása
folyamatban van. Már megkapták a munkaügyi központtól a rendelkezésre álló
keretösszeg nagyságát, ami 31 millió forint városi szinten. 95%-a igényelhető le 
támogatásként, 5% önrész biztosítása mellett. Az egyéb költségekre még egy 20%
mértéket lehet igénybe venni. továbbra is részt vesznek az ösztöndíjpályázatban, a
méhnyakrák elleni oltóanyag árát is betervezték 2011-re. A jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás szintén fontos eleme ennek a szociális területnek. A beruházások,
felújítások az 5. illetve a 6. számú mellékletben kerültek felsorolásra. A felújítások 30
millió forintos nagyságrendben, a beruházások pedig 541 millió forintos
nagyságrendben kerültek betervezésre. Ebben szerepelnek a folyamatban lévő 
munkák, melyek az előző években megkezdésre kerültek. A bölcsődében 
megvalósuló beruházással kapcsolatban elmondja, hogy a Szász Márton iskola ott
lévő egységeit más helyiségbe kell elhelyezniük. Ezeknek is a költségvetési forrása 

betervezésre került ebben a nagyságrendben. A támogatások a 4. számú mellékletben
kerültek megfogalmazásra, ez kb. a tavalyi szintnek megfelelő nagyságrendű. A civil 
szervezetek, sportegyesületek, egyéb szervezetek működését fenn tudják tartani. Ez 
alapján a költségvetés fő összege bevételi, kiadási oldalon 4.555.650.000.- forint 
bevétellel és kiadással tervezik, és 197.500.000.- forintos működési hitel igénybe 
vételét tervezik ebben az évben. Ezt a költségvetést többkörös egyeztetés előzte meg, 
mint az intézményeikkel, mind pedig képviselő társaival ezt végigbeszélték. Úgy 
gondolja, hogy a 2011. évi költségvetésük jelenlegi állapotában egy biztos alapot tud
nyújtani arra, hogy az önkormányzat a működését 2011. évben is stabilan fenn tudja 
tartani, és intézményrendszerük folyamatos és biztonságos tud lenni. Unger Ferenc
könyvvizsgálót kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést
tenni?

Unger Ferenc könyvvizsgáló: Tapolca város 2011. évi költségvetési rendelet-
tervezetét felülvizsgálta, véleményezte írásban. Foglalkozott néhány gondolatban a
tervezés központi feltételrendszerével. Ezzel kapcsolatban azt állapította meg, hogy
az önkormányzati forrásszabályozás rendszerében tervezett változások az alapvető 
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elemek változatlansága mellett a jogcímrendszer egyszerűsítését szolgálták, továbbá 
az igénybevétel szabályai is áttekinthetőbbé váltak. Forrásrendszer, a forráselosztás 
alapvető változtatására csak a szerkezeti, szervezeti feladatrendszerbe történő 
módosítás után kerülhet sor az önkormányzati szférában. Ez majd a 2011-2013.
közötti időszak feladata lesz. Helyi szinten a helyi költségvetés tervezésének a 
szabályozása megtörtént a költségvetés előkészítéséről. A költségvetés előkészítés 
folyamatába a költségvetési koncepció elkészült, az irányelvek, feladatok pontossági
sorrendjének kialakításakor helyesen rangsorolt. Az átmeneti gazdálkodásról
rendeletet alkottak. Az egyeztetések, véleményezések megtörténtek a költségvetési
szervek vezetőivel, szakszervezetek képviselőivel. A véleményezések rendelkezésre 
állnak. Az önkormányzat a költségvetés készítéséhez kapcsolódó határidőket. 
Véleményezési időpontjait betartotta. A költségvetési rendelet-tervezet szerkezete, 
tartalma megfelel a jogszabályi előírásoknak. Vizsgálatra került az adósságot 
keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa, számításának ellenőrzése. 
Megállapította, hogy a rendelet-tervezetben az adósságokat keletkeztető éves 
kötelezettségvállalásnak a felső határát a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
betartották. A kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó előírások betartása 
megtörtént, a társulásokkal kapcsolatos pénzforgalom szerepel a költségvetésben,
mint ahogyan elkülönítetten megjelenik a társadalmi civil szervezetek támogatása is.
A költségvetési rendelet-tervezet megalapozottságának a minősítését is elvégezte. 
Megállapította, hogy a rendelet-tervezet előirányzatai különböző indoklási 
dokumentumokkal, számítási anyaggal alátámasztottak. A költségvetési rendelet-
tervezetbe beépítették az önkormányzatok és az intézményt érintő személyi-
szervezeti finanszírozási jogszabályi változásoknak a hatásait. A költségvetési
rendelet-tervezetet más rendelet-tervezetekkel megalapozták, itt gondolhatnak a
szociális térítési díjakra, a lakás, nem lakás céljára szolgáló bérlemények térítési
díjára, helyi adórendeletekre, szemétszállítási díj, szennyvízcsatorna stb. Ezek a
javasolt előirányzatokat megalapozták. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének 
értékelése a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet alapján a pénzügyi helyzet, a

pénzügyi kondíció összességében lényegesen nem módosultak. Az egyensúly
biztosított mind számszaki, mind tartalmi oldalról. Fontos, ki kell emelni, hogy a
tervezés során több tételnél érvényesítették az óvatosság elvét. A költségvetésben a
működési és felhalmozási célú területet összehasonlítva megállapítható, hogy a 
felhalmozási célú bevételek és kiadások egyensúlyban a költségvetési főösszeg 
mintegy 37%-át jelentik. Ennek egy része tartalék pénzmaradvány. Azt lehet
elmondani, hogy ezek a tartalékok egyrészt biztonságot, másrészt lehetőséget 
jelentenek a fejlesztésekhez. A működési bevételek, kiadások egyensúlyát 
hitelfelvétellel biztosították. Ez terv szinten vállalható, az éves gazdálkodás során
azonban törekedni kell arra, hogy tényleges hitelfelvételre ne kerüljön sor. 2011-ben
óvatos gazdálkodást, folyamatos likviditás-figyelést, kockázatok folyamatos
figyelését, azonosítását, kezelését kell előtérbe helyezni. Jogszabályi előírásoknak 
való minősítés összességében a város 2011. évi költségvetési rendelete a helyi 
önkormányzatokról szóló törvényben, az államháztartási törvényben, az ennek
végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint a 2011. évi költségvetésről szóló 
törvényben foglalt jogszabályi előírásokkal összhangban készült.  
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Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport a 
költségvetés elfogadását egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.  

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek.  

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

Rig Lajos képviselő: Tapolca város közvetlen városüzemeltetési feladatok részletes
feladatai között talált három olyan tételt, ami szemet szúrt neki. Köztéri bútorok,
játszóterek felújítása, karbantartása ez egyszer 5.500.000.- forint, játszótér, eszközök
feladatai 3,5 millió forint, utána játszótér felújítások 10 millió forint, játszótér
bekerítése 2 millió forint. Ha ezeket az összegeket összeadják, minden évben tudnak
új játszótereket építeni. Miért van ez így különszedve?

Dr. Imre László jegyző: A korábbi költségvetésben szerepelt egy korábbi döntésnek
a folyományaként, hogy 8 millió forintot annó a Képviselő-testület elkülönített arra, 
hogy a játszótereket bekerítsék. Volt egy olyan előterjesztés a Képviselő-testület előtt, 
amely a közterületen történő dohányzással és alkoholfogyasztással foglalkozott. 
Annak idején a rendőrség megkeresésére, illetve egy közös munkában készült egy 
előterjesztés, amelyben az volt az indítvány, hogy bizonyos szabályok felállításával 
szabálysértési tényállásban büntethető legyen elsősorban a fiatalkorúak, illetve a 
kiskorúak közterületen történő dohányzása, illetve alkoholfogyasztása, ami 
természetesen nemcsak a kiskorúakra és a fiatalkorúakra vonatkozik, hanem
onnantól kezdve az egész felnőtt lakosságra is, de ez volt az előterjesztésnek a fő 
szándéka. A tárgyalás során lekerült a napirendről, és még egy tárgyalást tűzött ki a 
Képviselő-testület azzal, hogy a játszótereknek a határa egyértelműen nem 
azonosítható, és ez a munka azóta folyamatosan történik. A 8 millió forint nem került
teljes mértékben felhasználásra, ugyanis időközben arra törekedtek, hogy 
környezetbe illő, a lakosság által elfogadható, és a lehető legkevesebb költségből 
lehessen ezt megvalósítani. Az alsó Malom-tó partján lévő játszótér bekerítésére a 
legdrágább megoldás került kiválasztásra, mert abba a közegbe, ahhoz a helyhez a
víznek a közelléte is egy masszív, esztétikus kerítést kíván. Ebből adódóan sajnos 
költséges megoldást igényel, de vannak olyan játszóterei a városuknak, amely zöld
növényzettel, illetve vegyítve más műszaki megoldásokkal megoldható, amelynél 
azonban ültetni kell, beszereztetni. Nem biztos, hogy a teljes összeg felhasználásra
kerül, azon vannak, hogy minél kevesebb költségből ez megoldható legyen. Ezzel a 
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feladattal végezni szeretnének ennek az évnek az első felében, hogy a következő 
tanév – amennyiben a Képviselő-testület ezt újra napirendre tűzi, és esetleg elfogadja 
– Tapolca város közigazgatási területén a dohányzás illetve az alkoholfogyasztás
valamilyen szabályok közé kerüljön. Ha nincs ilyen helyi rendelet, a rendőrhatóság 
szakemberei tehetetlenek, mert gyakorlatilag nincs olyan helyi jogszabály, amely
alapján egyértelműen, világosan igazoltathatnak, és számon kérhetik a 
közterületeken ezeket a magatartásokat. A játszóterek vonatkozásában ketté kell
választani az új játszótér építését, és a meglévő játszótereknek a karbantartását. Ez 
megint egy komoly probléma. Igaza van abban képviselő úrnak, hogy az elmúlt 
években nagyon sok, jó minőségű játszóteret tudott a város az ifjúság, a gyerekek 
illetve a családok részére biztosítani, de azt is el kell mondani, hogy minden évben
jelentős rongálással kell szembenézniük, nagyon komoly károkat okoznak akár egy 
hétvégén is egyes személyek. Ezen magatartások egy része felderítésre került, és a
szükséges eljárás megindult az elkövetőkkel szemben. Azt is el kell mondani, hogy 
egy jelentős részében ismeretlen az elkövetők személye. Ahhoz, hogy a gyerekek és a 
családok ezeket a köztéri játszószereket használni tudják, ezeket helyre kell állítani,
vagy be kell zárni, ugyanis ha ezeken a játszótereken egy baleset bekövetkezik, akkor
a játszótér üzemeltetője felel azért, hogy a nagyon szigorú, európai uniós 
szabványoknak megfelelő, és egyébként Tapolca Város Önkormányzata által 
minősített játszóterek folyamatosan tudják azt a minőséget biztosítani, mint amire az 
engedélyt megkapták. Ha ezeket a javításokat, eszközpótlásokat, tehát néha nem
tudnak javítani, mert olyan súlyos a rongálás, pótolni kell az eszközt. Vagy azt kell
eldönteni, hogy nem lesz játszótér, vagy hogy ha azt akarják, hogy másnap, vagy a
következő alkalommal ezt a gyerek és családok igénybe akarják venni, ugyanolyan jó  
minőségben, biztonságosan, a szabályok betartásával  biztonságos játszóeszközöket 
kapjanak a gyerekeik.

Rig Lajos képviselő: Tapolca város területén a hóeltakarításra 15 millió forint áll
rendelkezésre. Ez magát a hóeltakarítást burkolja magába, vagy a készenléti díjat is?

Tavaly télen volt két olyan hét, amikor majdnem, hogy megállt Tapolca mozgása,
mert akkora mennyiségű hó esett le, viszont a takarítás nem volt olyan mértékű.  

Császár László polgármester: Készenléti díjért nem fizetnek, a konkrét
munkavégzésért fizetnek, ebben bent van a kézi és a gépi hóeltakarítás, valamint a
sózás költsége. Szakmai szempontból az ősszel a téli felkészülés jegyében a Helyi 
Védelmi Bizottság elnökeként tartottak egy eligazítást a városban lévő hatóságokkal, 
szervekkel karöltve. Ott a Kht. munkatársai is tartottak tájékoztatót. Megvannak a
szabványok, hogy milyen hóvastagságtól érdemes elindítani egy hókotrót, mert 5 cm
alatt nincs értelme mennie a hótolónak. El kell dönteni, hogy mikor sózzanak alá,
milyen időjárás várható, ez komoly szakmai előkészítést is igényel. Ha nagy 
mennyiségű hó esik le hirtelen, a rendelkezésre álló kapacitást, amit előzetes 
szerződéssel a város leköt, megpróbálják a legforgalmasabb helyeken először 
igénybe venni, és utána a kevésbé forgalmasabb helyek felé elvégezni. Az nem
várható el, hogy gyakorlatilag ha leesett 10 cm hó, hogy a város minden pontján fél
órán belül ez a 10 cm hó eltakarításra kerüljön, hiszen akkor 100 millió forintos
nagyságrendet kellene elkülöníteni. Ez egy éves keretösszeg, ebből ki szoktak jönni.  
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Sólyom Károly alpolgármester: Ez úgy működik, hogy amennyiben a hóesés 
elindul, akkor mind a jelenlegi szolgáltatónál, akivel szerződéses viszonyban vannak, 
mind pedig Tapolca város Városüzemeltetési Irodáján egy-egy személy van azzal
konkrétan megbízva, hogy riadóláncszerűen szakmailag és városüzemeltetés 
szempontjából. Ezzel párhuzamosan három gazdasági társasággal van szerződésük 
kézi munka tekintetében. Fel van a város úgy osztva, hogy mindegyik társulásnak
akkora terület jut. A tavalyi évben sem használták el a keretösszegeket.

Hársfalvi József Városüzemeltetési és Műszaki irodavezető: A nátrium-klorid,
mint síkosság-mentesítő anyag tilos mostantól. Kaptak ajánlatokat más anyagokra, 
kb. 3,8-4-szeres szorzóval kell számolni ezeknek az árait.

Rig Lajos képviselő: A kézi hóeltakarítást lehetne-e alkalmazni a
közmunkaprogramban? Sok olyan egyén van, aki otthon várja, hogy a sültgalamb a
szájába repüljön, és felveszi a segélyt, holott a munkás kézre szükség van az utcákon.

Császár László polgármester: Lehet alkalmazni. A közmunkaprogramban részt
vevők is be voltak vonva, a későbbiekben is, ha föláll az új rendszer, természetesen 
őket is igénybeveszik erre a munkára. A keretösszeg nagysága határozza meg, hogy 
hány főt, milyen ütemezésben, hogyan tudnak foglalkoztatni. Négyórás programba 
162 fő alkalmazására van lehetőség az év során, átlagosan három hónapban lehet 
foglalkoztatni személyeket.

Rig Lajos képviselő: A felhalmozási és tőke jellegű bevételű ingatlanok felsorolásra 
kerültek. Ezek értékesítésre kerülnek? Véleménye szerint ezeket nem kellene
meglépni, mert 2008-tól a mesterségesen generált gazdasági világválság az
ingatlanpiacira is kihatott, és a tényleges értékükön alul tudnák ezt eladni. Ezeken
túladni nem jó lépés lenne, inkább valamilyen szinten hasznosítani kellene.

Császár László polgármester: Ezen ingatlanok jó része több éve a költségvetésükben
szerepel. A felhalmozási egyensúly biztosításához szükséges. Az AGIP benzinkútból
jó bérleti díj van. Van benne olyan terület, melyet régóta próbálnak eladni. Áron alul
az önkormányzat nem fog megszabadulni egyiktől sem. Tavaly is 1-2 ingatlanukat 
értékesítették.

Lévai József képviselő: A városfejlesztési célok között szerepel két közlekedési
csomópont kialakításának a tervezése, az egyik a Keszthelyi út, Stadion utca, a másik
pedig a Május 1. utca és a Sümegi utca kereszteződésében. Ennek a műszaki 
tartalmára szeretne rákérdezni. A parkok és zöldfelületek fenntartása feladatai között
szerepel egy dologi kiadás, tavaly 60 millió forinttal, az idén 70 millió forinttal, és a
szöveges indoklásban erre vonatkozóan az a tétel szerepel, hogy a feladatokba
beépítették azokat a kiadásokat, amelyeket 2010-ben külön szerződések alapján 
fizettek ki. Ez milyen szerződés, és milyen tartalom van mögötte? A 
közfoglalkoztatással kapcsolatban kérdezi, hogy polgármester úr 30 millió forintot
említett, a költségvetésben 19 millió forint szerepel 2011-ben. Bár létszámában több



13

személyt tudnak alkalmazni, de az összeg nagysága jelzi, hogy korántsem fognak
tudni annyit adni, mint amennyit korábban tudtak ebből biztosítani. A gépi 
utcaseprés 28 millió forintjáról nem lenne érdemes elgondolkodni, tudja, hogy
szerződést kell adott esetben módosítani, de bevonni ebbe a körbe, és ezt a feladatot, 
amely kimondottan kézi munkával, képzetlen emberek segítségével, bevonással is
meg lehetne oldani, hogy legalább egy részét beforgatni erre a célra. A
foglalkoztatottság kérdése egyrészt kormányzati cél, másrészt pedig akutt
problémaként a városban is létezik.

Császár László polgármester: Vizsgálják ennek a lehetőségét. Szerződésük van a 
Remondis Kft-vel az utcaseprésre. Annak idején is úgy alakult ki, hogy a Remondis
Kft. azért vásárolta meg a gépet – amely egyébként nem olcsó, 30 millió forint -, hogy
ha az önkormányzat szerződést köt vele, hiszen ennek a működtetése vagy 
hasznosítása már az ő szemszögükből fontos szempont volt. Közmegelégedésre 
végzi az utcaseprő gép a munkáját. A közfoglalkoztatás kapcsán Schönherrné Pokó 
Ildikó fogja megadni a választ. Ez a keretösszeg rendelkezésre áll, de ez még nincs
lehívva, mert ez egy pályázati úton történik. A Széchenyi Tervben jelentek meg már
pályázati források a csomópontokra, ahol a belterületi, vagy a Kht-s utak találkozása
van. Ezek a csomópontok azok, amik az ő rendezési tervükben is szerepelnek, azért 
is különítettek el erre összegeket.

Lévai József képviselő: Körforgalom kialakítás lenne mind a két helyen?

Császár László polgármester: Igen, körforgalom kialakítása történne meg. A mai
közlekedési kultúrába már nagyon jól bevált, elősegíti a folyamatos haladást. A 
kialakítása ezeken a helyeken sem okoz problémát.

Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi irodavezető: A 19 millió forintos összeg a
tavalyi kalkulált összeg alapján került a költségvetésbe, hiszen az önkormányzat

létszámadatait januárban mérte fel a munkaügyi központ. Ez a 30 millió forintos tétel
úgy áll össze, hogy van egy kb. 7,5 millió forintos hosszú távú foglalkoztatásra, és 23
millió forint a rövidtávúra. Konkrét szerződéskötés még nem történt, ezeket a 
számokat szóbeli ígéret alapján hallották, ez alapján még nem lehetett beleépíteni a
költségvetésbe konkrét számokat. Tavaszra várható az a pontos adat, melyet a
munkaügyi központ meg tud adni, és akkor fogják megkötni a szerződést. A 
szerződések megkötése után természetesen módosítással kerülnek korrigálásra ezek 
a számok.

Lévai József képviselő: Módosító javaslatot szeretne tenni a költségvetéssel
kapcsolatban. Alpolgármester úrral folytatott tegnap ezzel kapcsolatban egyeztetést.
A támogatások között szerepel a VOKE Batsányi János Művelődési Központ számára 
a támogatás. Tavalyi évben is támogatták a működésüket. Arra tenne javaslatot, 
hogy a mostani évben szereplő 300.000.- forintot duplázzák meg. Mindannyiuk előtt 
tudott, hogy a VOKE pénzügyi támogatása eléggé problémás, viszont jelentős olyan 
szolgáltatásokat nyújtanak, hogy művészeti csoportokat, klubokat, egyebeket 
tartanak fenn, melyeknek városi szempontból fontosak a fenntartásai, ezzel az
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összeggel kifejezhetnék azt, hogy ez a munka fontos számukra a továbbiakban is. Az
is indokolhatja még ezt, hogy az idén amíg a művelődési központjuk átalakítása 
folyik, addig annak a működtetése elzárva lesz, és a feladatok koncentráltan ebbe a 
művelődési központba kerülhetnek áthelyezésre ezen időpontig. Forrásként a 
tartalékokat tudná megjelölni.

Császár László polgármester: Tegnap beszéltek erről alpolgármester úrral is. Beszélt 
igazgató asszonnyal is többször, illetve alpolgármester asszonyt is többször
megkereste. A VOKE Országos Egyesületének az elnökével is tavaly folytatott
tárgyalásokat, ők is ebbéli kérésüket fejezték ki, illetve a közelmúltban kaptak egy 
levelet tőlük. Az ősz folyamán volt egy olyan elképzelés, hogy a vasút vagy a MÁV 
értékesíteni kíván néhány ilyen jellegű ingatlant. Ez az ingatlan kikerült ebből a 
körből, tehát megszületett a döntés, és hosszú távon ilyen célú hasznosításra van 
tervezve. Ehhez van egy központi finanszírozás, és ehhez kérték, hogy a város minél
nagyobb összegű támogatást tudjon biztosítani, illetve felajánlották akár átvételre is a 
művelődési központot. Mondta, hogy nekik elég sok ilyen jellegű intézményük van, 
ahol hasonló célból tartanak fent intézményeket. Arra tett ígéretet – tudva azt, hogy
jópár civil szervezet tevékenykedik ott, akik jó színvonalon, magas szinten és nagy
létszámmal működnek, ennek keretében is emelkedett a támogatás. Azért, hogy a 
költségvetést 300.000.- forintért ne borítsák fel, azt beszélték meg alpolgármester
úrral és jegyző úrral egyeztetve, hogy a polgármesteri keret terhére ezt a 
különbözetet bevállalják, és ezt a nagyságrendet támogatásként meg tudják oldani az
intézmény részére.

Lévai József képviselő: Köszöni, a módosító indítványát visszavonja. Még egy
kérdésére nem kapott választ a parkfenntartás kapcsán.

Császár László polgármester: A szolgáltató ugyanaz, mással nem is végeztethetnék
ezt a munkát. Az elmúlt év kimondottan csapadékos volt, sajnos ez a városban is így

jelentkezett. Ha erre nem lesz szükség, akkor ez a keretösszeg változatlan marad.

Dr. Imre László jegyző: A megváltozott időjárási körülményekhez kellett igazítaniuk 
a szerződést, és a megnövekedett csapadékkal az aljnövényzet növekedése 
meggyorsult, és a felszíni elvezető csatornákban amikor elburjánzik ez a felszíni 
növényzet, olyan akadályt jelent a víznek, hogy a hordalékot is megakasztja, hogy
nem tudja elvezetni. Ez növeli a belvízveszélyt, hosszantartóan víz alá kerülhetnek
területek, és ezeket folyamatosan karban kellett tartani. Közbeszerzéssel ez a feladat
ki lett választva, vagy önálló közbeszerzést kellett volna kiírni, de addigra már a
belvízzel nem lehet mit kezdeni. Egyedüli lehetőség az volt, hogy szerződést kellett 
módosítani, erre jogi lehetőség volt, és ezeket a feladatokat azonnal elvégeztették. A 
tervezésnél mivel a költségvetésben egy bázisévnek tekintik az elmúlt évet, arra
számítanak, hogy hasonló időjárási események fognak bekövetkezni majd az idén is, 
és ezért kell ezeket tervezni.

Lévai József képviselő: A költségvetés elfogadása talán az év egyik legfontosabb
önkormányzati aktusa. Ez talán még akkor is így van, hogy ha azt tapasztalják évek
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óta, hogy különösebben nagy vitát nem vált ki körükben ez a téma. Persze a kellő 
rugalmasságot biztosítja számukra az a jogszabályi lehetőség, hogy a költségvetéshez 
bármikor hozzányúlhatnak, amikor ennek különböző okát látják, és ezt az év 
folyamán rendszeresen meg is szokták tenni. Szerencsés helyzetben vannak, hogy
Tapolca nem tartozik azon városok, települések közé, akikről a hírekből lehet hallani, 
hogy működési problémáik vannak. A költségvetésük évek óta kiegyensúlyozott. A 
költségvetést több szempont szerint lehet értékelni. Azokat a szempontokat,
amelyeket könyvvizsgáló úr vizsgált, és írásban is megkaptak, maximálisan egyet
tud azzal érteni. A költségvetés előkészítése kapcsán még a tavalyi évben 
megfogalmazták koncepcionális szinten azokat a tervezési szempontokat, amelyek
alapján ez a költségvetés összeállításra került. Azt gondolja, hogy az ott
meghatározott célok többsége meg is jelenik a költségvetésükben. Ezek alapvetően 
azok a célok, amelyek kötelező feladatnak tekinthetők. Hiányolja a város kitörési 
pontokat. Ebbe a költségvetésbe nem találja. A kérdésére kapott választ a bizottsági
ülésen. Azzal nyugtatták meg, hogy a költségvetés tartalékai a rugalmas forrást
biztosítják arra, hogy ha a források normalizálódnak, akkor arra a forrásokat elő 
tudják teremteni. Még ebben az évben tárgyalni fogják az önkormányzat
ciklusprogramját. Szeretné, ha abba meg tudnák fogalmazni azokat a célokat,
amelyekhez a tartalékban jelen pillanatban rendelkezésükre álló forrásokat a
következő években hozzá szeretnének rendelni. Üdvözítőnek tartja azt, ha a 
költségvetés és a ciklusprogram jobban utalna a stratégiai tervekben megfogalmazott
célokra, tehát lehessen köztük valamilyen koherens kapcsolatot fellelni. E tekintetben
vannak feladataik. Abban bízik, hogy ezek a jövőben részéről nem észrevehető 
dolgok, problémák lesznek.

Császár László polgármester: Egyetért ezzel a megfogalmazással. Ez elmúlt évek
strukturális átalakítása, átszervezéseinek az eredménye az, hogy a város
költségvetése itt tart. Egyetért azzal, hogy sok város vagy település elfogadná
Tapolca költségvetését nagyságrendileg is. A költségvetési rendeletnek vannak

törvényi keretei vagy előírásai, hogy mi kerülhet be, mi nem kerülhet be. Mindent 
olyan részletezettséggel nem is érdemes beletenni, mert akkor nagyon elaprózott
lenne. Egy kívülálló, ha kezébe vesz egy ilyen költségvetést, elég nehéz bizonyos
tételeket értelmezni benne. Azok a célok, melyek a következő Képviselő-testületi 
ülésen megfogalmazásra kerülnek, egy stratégiai programban a forrásokat is mellé
kell tenni. Bízik abban, hogy ezt az 1,1 milliárdot meg tudják többszörözni pályázati
és egyéb forrásokkal, és akkor azokat a céljaikat, melyeket megfogalmaznak az
elkövetkezendő négy évben, abban ezekből a forrásokból is kerülnek lekötésre, 
illetve hozzárendelésre.

Sólyom Károly alpolgármester: Igen szigorú takarékosságra van szüksége a
városnak. Nem véletlenül maradt bent az 5%-os dologi kiadás zárolása, hiszen a
közel 200 millió forintos tervezett hitel minél kisebb mértékű felhasználása a legfőbb 
célja a működés területén a városnak, adott esetben a nulla szint elérése. Ez nem lesz 
egyszerű feladat 2011-ben. Ezért minden városban működő, a város által irányított 
szervezetnek meg kell tennie a maga feladatait, mert kicsit nehéz időszakok jönnek. 
2012-ben nem szabad, hogy negatív zárással induljanak, mert akkor a 2012. év a
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szükséges pályázati lehetőségek, illetve fejlesztések területén nagy korlátba 
ütköznének. Már most gondolniuk kell az unió 2013. utáni lehetőségeire, amibe még 
ez a Képviselő-testület 2014-ben még egy évet minden bizonnyal munkálkodni kell. 
Hiába lesznek olyan uniós források, ha egyszer a város olyan helyzetbe lesz, hogy
gondolni se mer nagyot, mert szűkösek a lehetőségei.  

Császár László polgármester: Annak is örül, hogy ilyen konszenzus van a
Képviselő-testületben. Nagy vitát náluk a költségvetés körül nem szoktak kialakulni. 
Az előző években is a nagy dolgokban konszenzussal tudott dönteni a Képviselő-
testület, és bízik abban, hogy ez így lesz most is. Ha megfogalmazzák majd a
következő négy évre szóló ciklusprogramjukat, bízik abban, hogy abba is a 
Képviselő-testület minden tagjának a véleménye be tud kerülni, és megfogalmazásra 
kerülhetnek azok a célok, amelyek az elkövetkezendő 4-5 évre a város életét vagy 
céljait meg tudják határozni.

Koppányi Ferenc képviselő: A költségvetésüknek illeszkednie kell a nagy politikai
rendszerbe is. A gazdasági program megalkotásánál fontos lesz, hogy
munkahelyteremtő beruházásokat valamilyen úton-módon támogassa az 
önkormányzat akár kedvezményes ingatlanokkal vagy bérleti jogokkal, mert a
munkanélküliség csökkentése és új munkahelyek teremtése hozza meg a jövőt a 
város részére. A felvett kötvénynek 2012-ben elindul a törlesztési részlete. Nekik
olyan irányú fejlesztési programokat kell támogatni 2011-2012-ben is, amely mind az
országos nagypolitikának is a része, de helyi részben is mindenkinek be kell látnia,
hogy elsősorban munkahelyteremtő beruházásokat kell teremteni, mert nem biztos, 
hogy lesz fedezete annak, hogy a felvett kötvényt vissza lehessen fizetni.

Lévai József képviselő: Az ellentmondást fel kell oldani az asztal körül. Az előbb 
arról beszéltek, hogy a tartalékok jelentős tételt biztosítanak számukra, másrészt egy 
szigorú, nagyon óvatos költségvetés végrehajtásra van szükség a kiadási oldalon. Az

ellentmondás ott van, amire a képviselő úr is ráirányította a figyelmüket, hogy az 
önkormányzatnak az állami központi költségvetésből származó forrásait, illetve a 
saját bevételeik a kiadási oldalon a működtetésre nyújtanak fedezetet. A takarékos 
gazdálkodásra azért kell odafigyelniük, hogy ne használják fel, vagy minél
kevesebbet kelljen elvonni a fejlesztési lehetőségüktől. Ez az ellentmondás arra is rá 
kell, hogy irányítsa a figyelmet, hogy alapvetően, ha ki akarnak törni ebből a szorító 
helyzetből, akkor a város gazdaságát kellene tudni fejleszteniük. A saját gazdaságból 
származó források csökkenésének egy része annak köszönhető, hogy csökken a 
lakosságszámuk, másrészt részben a gazdasági válságnak köszönhetően az itteni 
vállalkozások kibocsátásai csökkennek. Ennek a két területnek kell egyszerre tudni
segíteni ahhoz, hogy a jövőben tudjanak olyan plusz forrásokat biztosítani a 
költségvetésben, amely egyrészt fedezetet nyújt a kötvény visszafizetésére, másrészt
biztosítja nekik azt a forrásszabadságot is, hogy további fejlesztéseket is tudjanak a
városban megvalósítani.

Császár László polgármester: Az előterjesztés 18. oldalán Tapolca város éven túli 
fejlesztési hiteleinek és kötvénykibocsátásainak törlesztése évenkénti bontása
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táblázatban látszik, hogy ez milyen terhet ró az elkövetkezendő években. 2011-ben 16 
millió forintos tőketörlesztésük van. 2012-ben a törlesztés szintén ugyanez a 
nagyságrend, kamat 24 millió forint. Ez egy fél időszak lesz még 2012-ben. 2013. lesz 
az a teljes év, amikor ennek a duplája. A futamidő 15 éves. Vannak más hiteleik is, 
amik futnak ki, ezeknek a hiteleknek a helyébe tud lépni. Ehhez szükség lesz azokra
a beruházásokra, hogy ezeknek a bevételét biztosítani tudják.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 
2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

2/2011. (II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2011. évi költségvetéséről és 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló rendelet-tervezetet elfogadja, és 2/2011.
(II.15.) önkormányzati rendeletei közé iktatja.

2)  A Rendőrkapitányság részére adott 2010. évi támogatásról szóló elszámolás 
hatridejének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tavalyi évben 2 millió forintot állapított meg a
Képviselő-testület támogatásként a rendőrség részére. Kapitány úr levélben fordult 
hozzá, hogy 2010. december 31-ig az elszámolást nem tudja megtenni, mert a
személyi kifizetések egy része átcsúszott a 2011. évre, ezért kérte a határidő 
módosítást. 2011. március 31. napjáig kérte meghosszabbítani az elszámolás idejét.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

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

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

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

11/N/2011. (II.11.)                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitánysággal kötött megállapodásban 2010. 
évre biztosított 2.000.000,- Ft támogatásról szóló
elszámolás határidejét 2011. március 31.
napjában állapítja meg.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
megállapodás módosítását aláírja.

Határidő: 2011. március 15.
Felelős: polgármester

3) Wass Albert Könyvtár és Múzeum Alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: 2010. december 16-án módosították az alapító okiratot.
Ebben még a korábbi működési engedély, és annak a száma szerepelt. Ez a 
felügyeleti szerveknél benyújtásra került. Ennek az előterjesztése révén ez az új 
működési engedély szám kerül módosításra, illetve egységes szerkezeten átvezetésre 
az alapító okiratban. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

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

Sólyom Károly alpolgármester: Elmondja, hogy nem ez lesz az utolsó módosítás a
Wass Albert Könyvtár és Múzeum esetében. Ismert, hogy a Dobó lakótelepen
található hadipark is valószínű, hogy a könyvtár és múzeum alá kell, hogy tartozzon, 
mint telephely. Jelenleg nincsenek olyan állapotban a hadtörténeti múzeum
szakembereivel, hogy ezt ide be lehetett volna hozni a későbbiek folyamán.  
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Császár László polgármester: Az ott lévő műtárgyak a Hadtörténeti Múzeum 
tulajdonát képezik. Ezért került a könyvtár és múzeum felügyelete alá, mert csak egy
múzeum veheti kölcsönbe.

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

12/N/2011. (II.11.)                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő 
testülete a Wass Albert Könyvtár és Múzeum
2010. december 20. hatállyal jóváhagyott alapító
okiratának módosítására kidolgozott alapító
okirat tervezetet 2011. február 20. hatállyal
jóváhagyja, és azt a határozat melléklete
szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a 
módosítást tartalmazó és az egységes
szerkezetű alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi 
Nyilvántartása, Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya és az 
intézmény részére küldje meg.

Határidő: 2011. február 20.
Felelős:  jegyző 

4)  A Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület beszámolója a 2010. évi 
működésről   
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  



20

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

Császár László polgármester: Domán Gábor elnököt kérdezi, hogy szóban kívánja-e
kiegészíteni az előterjesztést?  

Domán Gábor a Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület elnöke: Nem kíván
kiegészítést tenni.

Rig Lajos képviselő: A beszámolóban 42 fős taglétszám szerepel. Ebből a 42 főből 
mennyi a pártoló és mennyi az aktív? Ha az óraszámok teljesítését nézik, az 1080 óra
a 2010-es évre. Ha 16 főt vesz átlagul, akik aktívan részt vesznek, és ők csak heti 2 
órát teljesítenek szolgálatban, az heti 32 óra. Ha ezt felszorozzák az 52 héttel, már
több óraszámot tudott volna adni. Ez annak az oka, hogy ilyen inaktivitás
tapasztalható az egyesületben, vagy ilyen kevés a létszám?

Domán Gábor a Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület elnöke: Nincs pártoló
csak, polgárőr van. Valóban vannak olyan tagjaik, akik szolgálatot nem adnak. 

Rig Lajos képviselő: Az OPSZ állásfoglalása szerint, illetve szabályzata szerint az
lehet polgárőr, aki büntetlen előéletű, vizsgát tett, illetve arcképes igazolvánnyal 
rendelkezik. Ez mind a 42 főre igaz?  

Domán Gábor a Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület elnöke: Törvényi előírás. 
Mielőtt bárki polgárőr lenne, a rendőrségre le kell adnia a jelentkezési lapját, ott 
megvizsgálják, és ott a rendőrség igazolja, hogy büntetlen előéletű. Amennyiben 
ráírja, hogy felfüggesztett stb., akkor nem lehet tag. Két ilyen eset volt, hogy nem
léphetett be.

Rig Lajos képviselő: Az arcképes igazolványok esetében is érvényes ez?

Domán Gábor a Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület elnöke: A fényképeket az
OPSZ-hez felküldték, azóta sem kapták vissza. Kitaláltak egy új rendszert, le is
fényképezték a tagokat, interneten keresztül el is küldték nekik, azt mondták, hogy
várjanak. A megoldás az, hogy ilyenkor ideiglenes igazolványt adnak fényképpel
ellátva.

Rig Lajos képviselő: Elnök úr felsorolta, hogy milyen lépéseket tett a polgárőr 
egyesület: közlekedési akció, közbiztonsági akció. A közrend zavarása a péntek és
szombat esti órákban jelentős. Véleménye szerint erre kellene fordítani a figyelmet a 
polgárőrségnek, hogy ezekben az órákban aktív és nagyobb jelenlét legyen. Úgy 
gondolja, hogy ezt a szolgálat vezénylésnél meg is lehet tenni, mert egy havi szinten
kell egy szolgálatvezénylést leadni az OPSZ felé, és azt tudomásul veszi. Abban
biztos, hogy van változtatás. Ha elnök úr elkészíti a szolgálati beosztást, akkor lehet,
hogy az változni fog, mert az az ember hétfőn délután nem ér rá, mert dolgozik, de 
véleménye szerint két órát minden ember tud a szabadidejéből arra biztosítani, hogy 
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Tapolca közbiztonságát erősítse. A rendőrséggel is szoros kapcsolatban kell állni, 
mert az ún. „Bermuda-háromszög”: Boszorkánytanya, Pince Söröző és a Gösser 
Söröző ott indulnak el ezek a szombat esti rongálások, kukaborogatások. Az alkohol 
felerősíti a fiatalok képzelőerejét, illetve testi erejét. Vasárnap reggeli séta során 
tapasztalják ennek eredményeit. Támogatni tudja a polgárőr egyesületet. Több 
párttaguk jelentkezett a polgárőr egyesületbe, de komolyabb visszajelzést még nem 
kaptak. Őket miért nem értesítették?  

Domán Gábor a Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület elnöke: Az egyesület egy
önkéntes szervezet. Nemcsak az egyesületnek kell a tagok felé menni, hanem
fordítva. Soha senkit nem utasítottak el. Ez kétirányú dolog kell, hogy legyen. Ha a
polgárőrséghez bárki belép, felejtse el, hogy milyen párttag. Tudomása szerint 
Tapolca-Diszelben megalakult az önálló polgárőrség, aminek örülnek. Örülne neki, 
ha a Dobó lakótelepről is sokkal többen belépnének. Sok ember esetében úgy érzi 
sajnos, mintha szégyellné azt, hogy polgárőr.  

Császár László polgármester: Tegnap volt ebben az épületben a tapolcai
rendőrkapitányságnak az állományülése a 2010. évi évértékelője, melyre meghívást is 
kapott. A megyei kapitányság részéről Anda György igazgató úr volt itt, aki a 
megyét képviselte. A tanácskozáson részt vett a badacsonytomaji és a sümegi
polgármesterek, illetve a bíróság, ügyészség vezetői is. Az értékel, ami a Képviselő-
testület elé fog kerülni, elhangzott a polgárőrséggel kapcsolatos fejezete is. 
Megállapításra került, hogy a kapitányság területén a polgárőrséggel nagyon jó a 
kapcsolat, meg is köszönték azokat a szolgálatokat, amelyeket közösen teljesítettek.
Szóban ő is néhány szóban értékelte a beszámolót. Elmondta, hogy ezek a 
visszhangok vannak, hogy ez az aktivitás a város méretéhez képest lehetne jobb is.
Aki szolgálatot tett, azoknak a munkáját köszönet és hála illeti, akik a szabadidejüket
erre áldozzák, és sok városi rendezvényen részt vesznek. Nyilván, hogy vannak még
szürke foltok ezen a területen. Aki erre egy kicsi ambíciót érez, az nyugodtan

jelentkezzen. Köszöni az eddigi tevékenységét a polgárőr egyesületnek. Ahogy eddig 
is, anyagilag is támogatják 200.000.- forinttal. Ha szükség lesz rá, egyéb forrásokat is
tudnak az egyesület irányába mozgósítani, főleg ha ez a taglétszám aktivitásával, 
növekedésével felvállalt munka mennyiségével arányosan nőni is tud.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Tapolcai 
Városőrség Polgárőr Egyesület a 2010. évi működésről”  szóló 
beszámolóját 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.
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5) A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: 2011. január 28-án a Tapolca Sport Akadémia 2011.
Sportegyesület létrejött, akik az atlétika és a röplabda szakosztályt foglalják
magukba. Ők szeretnék a Tapolca nevet használni, ezért került a kérelmük a 
Képviselő-testület elé. Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága 
álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

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

Lévai József képviselő: Úgy tudja, atlétikai szakosztálya is volt a Tapolcai Városi
Sportegyesületnek. Az a kérdés fogalmazódott meg benne, hogy milyen okok
vezettek ahhoz, hogy szétszerveződtek a szakosztályok?  

Horváthné Szalay Gyöngyi képviselő: A pályázati lehetőségekben látják. Egy 
pályázatot egy egyesület adhat be. Ők nem igazán voltak megelégedve a Tapolcai 
Városi Sportegyesületnél a pénzek elosztásával, ezért úgy gondolták, hogy így külön
tudnának pályázni, és ezért érdemes lenne egy külön egyesületet alakítani.

Koppányi Ferenc képviselő: Kérdezi, hogy a Sportakadémia elnevezés kicsit nem
nagyképű megszólalás? Egy kicsit talán nagyobb szerénységgel kellene nekiállni 
megítélése szerint. A városi sportkoncepcióba való beleillesztését ily módon nem
látja.

Császár László polgármester: Az egyesülési törvény keretében mindenki szabadon
dönthet, és ha ők úgy gondolják, hogy ezt önállóan meg tudják oldani, és az 
alapszabályban megfogalmazott célok nemes célok. Mikor Csermák József halálának
évfordulóját tartották januárban, akkor itt volt a Megyei Atlétikai Szövetség vezetése,
és ők is tudomást szereztek erről, és ők is örömüket fejezték ki, hogy egy atlétikai 
szakosztály indul újonnan a városban, aminek voltak hagyományai az elmúlt
időszakban. Úgy gondolja, hogy előre ne ítélkezzenek az egyesület felett. Az, hogy a 
város részéről milyen anyagi támogatásban tud részesülni, úgy gondolja, hogy ez a 
koncepcióban világosan megfogalmazásra került. A Tapolcai Városi Sportegyesület
új elnöke Marton József bizottsági elnök, majd nyilván figyelemmel fogja kísérni ezt
az egyesületet is. Most a névhasználatról kell dönteniük. Előre ne mondjanak ítéletet, 
hogy akadémiai szintű lesz-e ez az egyesület, vagy csak egy normál egyesület. 
Nyilván, hogy ők megfontolták ezt. Támogatni tudja a névhasználatot. A 
névhasználatnak vannak kötelezettségei.

Koppányi Ferenc képviselő: Csak a szerénységre szerette volna felhívni a figyelmet.
Nagyon örülnek annak, hogy nagyon sok egyesületnek odaadják a Tapolca nevet.
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Nem tudja, hogy készült-e olyan lista, hogy hánynak adták oda, menet közben
megszűnt, de nem vonták vissza, vagy alkalmas-e rá.  

Császár László polgármester: Jegyző úrhoz és hozzá sem érkezett semmilyen olyan 
jellegű negatív bejelentés, ami a névhasználattal kapcsolatban Tapolca városának 
bárminemű kárt okozott volna.  

Dr. Imre László jegyző: Szerencsére nem úgy van megfogalmazva a helyi rendelet,
és polgármester úr is utalt arra, hogy az egyesülésről szóló jogot az alkotmány 
szabadon biztosítja minden polgárnak, hogy szabadon nyilvánítson véleményt,
szabadon hozzon létre társadalmi szervezeteket. A névhasználat is ehhez kötődik. 
Nem úgy működik, hogy a jegyző vagy a hivatal ellenőrzi az egyesület munkáját, 
hanem a tevékenységüknek a megítélése, amit a társadalom ítél meg, és ezt bármely
polgár, bármely társadalmi szervezet felvetheti azt, hogy nem elégedett azzal, amit
Tapolca név használata alatt az adott társadalmi szervezet végez. Ezek az
információk eljuthatnak a hivatalhoz, és abban az esetben bárki kezdeményezheti,
hogy vizsgálja felül a rendelet szerint.

Marton József képviselő: Meilinger Zoltán egy nagyon ügyes szervező, és nagyon 
sokat tett Tapolca város sportjáért. Az egy másik kérdés, hogy miért váltak ki a
TVSE-ből. A pályázati dolgok miatt váltak ki elsősorban. Részéről a Tapolca nevet 
támogatja, mert sok olyan sportversenyen indulnak, hiszen ők az általános iskolai 
korosztályt ölelik fel. Reméli, hogy a Sportakadémia szót az eredményeikkel
bizonyítani fogják. A sportkoncepció alapján újonnan alakult egyesület két éven
belül nem kaphat támogatást. Van egy pontja, ami alapján lehet, de ez egy másik
téma.

Rig Lajos képviselő: Amikor Tapolca fúzióra lépett Badacsonytomajjal, ő is kapott 
támogatást tudomása szerint.

Császár László polgármester: Nem új egyesület jött létre, névfúzió volt.

Horváthné Szalay Gyöngyi képviselő: Ez egy koncepció, nem rendelet, csak rajtuk
múlik, hogy újonnan megalakult sportegyesületnek adnak-e támogatást, vagy nem.

Császár László polgármester: Az elfogadott keretösszeg rendelkezésre áll, bizottsági
hatáskörben van.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

13/N/2011. (II.11.)                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT 



24

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete feljogosítja

a „Tapolcai Sport Akadémia 2011.
Sportegyesületet” (székhelye: 8300 Tapolca,
Szabó Magda u. 6., képviseli: Meilinger Zoltán,
tevékenységi köre: sport, a munkaviszonyban
és a polgári jogi jogviszony

keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével) arra, hogy
tevékenységi körében Tapolca város nevét a
kérelmében meghatározott, az egyesület
nevében megjelenítő módon használja 
mindaddig, amíg a kérelem alapját képező 
körülményekben változás nem áll be.

A jogosult haladéktalanul köteles a
körülményeiben beállott változásokat Tapolca
Város Önkormányzatának jelezni.

6)  Tapolca Város Közoktatási Feladatállátási, Intézményhálózat- Működtetési és 
Fejlesztési Tervnek felülvizsgálata (2008-2012.)
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: 2008. szeptemberében fogadta el Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete 2008-2012. évek közötti tervet. A közoktatási 
törvény szerint kétévenként felül kell vizsgálni, és aktualizálni kell. Ebben az
előterjesztésben is ezek az aktualizálások kerültek átvezetésre. Ezt egy egyeztetési 
folyamat előzte meg. Köszöni az iroda és referens asszony munkáját az anyaggal 
kapcsolatban. Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

Császár László polgármester: Raposka önkormányzata is jelezte, hogy a koncepciót
és a költségvetést is elfogadta, támogatja. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi 
ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Lévai József képviselő: Egyetért azzal, hogy ez egy alapos munkát igényelt. Jövőre 
egy új ilyen koncepciót kell képezniük. Számos feladat ki van pipálva, hogy
megoldották, illetve vannak olyanok is, melyek a jövőre vonatkozóan feladatokat 
szabnak nekik. A gyermekszám alakulás jövőbeniségére hívná fel a figyelmet, mely 
elgondolkodtatásra kell, hogy késztesse őket a jövőt illetőleg. Egy stratégiai cél kell, 
hogy legyen előttük, a továbbiakban a várossal, illetve a kistérséggel együttműködve 
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hogyan gondolja az intézményrendszer további fenntartását, fejlesztését.
Hangsúlyozza, hogy a kistérséggel együttműködve. Oktatási referens asszonyt 
kérdezi, hogy a továbbképzések humán erőforrásnál szerepel egy megjegyzés, hogy 
támogatni kell a gyógypedagógus végzettség megszerzését különböző 
intézményeknél. Szakmailag mi az, ami indokolja, hogy intézményenként ilyen
végzettséggel egyre több pedagógusuk legyen? A roma lakossággal kapcsolatban
nem tartanák-e célszerűnek, hogy támogassák az olyan jellegű továbbképzését a 
pedagógusoknak, ami felkészítené őket az ebből származó problémáknak a 
kezelésére? Jelen ismeretei szerint ezzel tanórai keretekbe az egyetemeken,
főiskolákon nem nagyon foglalkoznak.  

Tóth Mária oktatási referens: Az önkormányzat felvállalta a sajátos nevelési igényű 
gyerekek integrált oktatását mind az óvodában, az általános iskolában és a Széchenyi
István Szakképző Iskolában is. Azzal, hogy ezt a feladatot meg tudják oldani, 
megállapodást kötöttek a Veszprém Megyei Önkormányzattal, mivel sem az
óvodában, sem az iskolában nem rendelkeznek teljes mértékben megfelelő 
végzettségű szakemberekkel, és így a Szász Márton ÁMK és a Nevelési Tanácsadó 
segítségét kérték, hogy a megfelelő szakemberek biztosítottak legyenek, és a 
rehabilitációs órákat meg tudják tartani. Nagyon nagy a leterheltsége a Nevelési
Tanácsadónak, és a megyében nincs látássérülteket oktató gyógypedagógus, és van
hallássérült gyerekeik, akiket nem tudnak ellátni, mert akkora a leterheltsége a
pedagógusnak. Ezeket a problémákat meg kellene oldani hosszú távon. A
logopédiai, pszichológiai, konduktori feladatokat ezzel a megállapodással meg
tudják oldani, és nagy részben el tudják látni a feladataikat. A romahelyzet
megoldásával kapcsolatban elmondja, hogy sajnos nem tud olyan képzést, ahol ezzel
kapcsolatosan indítanak kifejezetten ilyen szakembereknek továbbképzést, de majd
felkutatják, és ajánlani fogják a továbbképzés keretében, hogy erre a hétéves
továbbképzés keretében részt vegyenek a pedagógusaik.

Császár László polgármester: A kistérségnél is most van folyamatban ennek a
koncepciónak a felülvizsgálata. Vannak igények erre, de amíg erre konkrét irányú
megkeresések nem történtek. Ha az adott település úgy érzi, hogy szükséges Tapolca
várossal együttműködni, akkor nyitottak. A költségvetési számokból látni lehet, 
hogy egy általános iskolánál 160-170 ezer forint körül van normatíván felüli
támogatása, addig ez egy környező településen az 500 ezer forintot meghaladó az 
egy fő normatíván felüli.  

Rig Lajos képviselő: Vannak tagintézmények, amelyek a hátrányos helyzetű, illetve 
a neveltetésben visszaesett fiatalkorúakkal foglalkozik. Aki általános iskolába vagy
szakközépiskolába felvételt nyert, az véleménye szerint tudott integrálódni egy
magyar társadalomba és a magyar közoktatásba. Nem kell őket megkülönböztetni 
olyan téren, hogy ugyanúgy tanulhatnak. Ha nem tud beilleszkedni, akkor emeljék ki
abból a közegből, mert annak visszahúzó hatása van. Vannak olyan intézmények, 
akik ezzel foglalkoznak.
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Császár László polgármester: Vannak a testület tagjai között is oktatási szakemberek,
akik ennek nagyobb szakértői. Ez egy társadalmi probléma. Az integráció és a 
szegregáció kérdésével kapcsolatban eltérő véleményeket hallani magasabb szinten 
szakértők szintjén is, megoszlanak a vélemények. A kirekesztés nem cél ezen a 
területen, mert így újabb problémát okoz bizonyos tekintetben. A társadalomba való
beilleszkedés fontos folyamat, hogy ez a réteg is találja meg a helyét. Ehhez
elsősorban az oktatásnak fontos szerepe van. A legtöbb gond abból adódik, hogy 
szakképzetlen munkaerőt képez ez a réteg, és ezrét vannak ezek a társadalmi 
problémák.

Horváthné Németh Edit alpolgármester: Valóban, ha beintegrálják a roma
gyermekeket, akkor azt várják el tőlük, hogy beilleszkedjenek. Azt valamilyen 
szinten el kell fogadni, hogy nekik teljesen más a kultúrájuk. Ezért lenne az a cél,
hogy minél előbb bekerüljenek az oktatási-nevelési rendszerbe, és itt már gondol a 
bölcsődére is. Amikor egy kisgyermek bekerül az első osztályba, utána azt már nem 
tudja elfogadni, és nem tud úgy beilleszkedni. A költségvetésben szerepel az óvodai
ellátásban egy gyógypedagógiai asszisztens plusz létszám. Óvodavezető asszony 
nagyon szükségesnek látta, hogy egy olyan asszisztens dolgozzon az intézményben,
aki ezeket a gyerekeket ki tudja emelni a közösségből, vagy külön is tudjon velük 
foglalkozni. Az iskolákban is nagyon jó lenne, ha tudnának asszisztenseket
foglalkoztatni, mert az iskolákban is vannak nagy létszámú osztályok.

Lévai József képviselő: Évek óta mindig benne vannak az elképzeléseikben a
Szivárvány Óvoda tornaszobájának a kérdése. Az egyik legnépszerűbb 
intézményükről van szó, és az egyedüli, ahol ez a kérdés nincs megoldva. Szeretné, 
ha erre a jövőben tudnának megoldást találni. A Szász Márton iskola elhelyezési 
kérdése is fontos lenne. Mind az ott dolgozó pedagógusok, mind az oda járó
gyerekek sokkal többet érdemelnek, mint amit jelen pillanatban épületileg tudnak
nekik nyújtani.

Császár László polgármester: A kiemelt elképzeléseik között és a koncepcióban is
foglalkoztak ezzel a kérdéskörrel. Nyilván, hogy ez költségvetési és egyéb tételt is
érint. Reméli, hogy tudnak megoldást találni az iskola hosszú távú és végeleges
elhelyezésével kapcsolatban.

Sági István képviselő: Polgármester úr említette a finanszírozás kérdését. Úgy
gondolja, hogy a szakképzés az egyik legdrágább oktatási forma. Tegyék meg azt a
felhívást a környező cégek, vállalkozások felé, hogy a szakképzési hozzájárulás 
fizetési kötelezettségüket próbálják úgy irányítani, hogy ide folyjon a városi
szakképzői intézmények javára. Itt több millió forintot lehetne ilyen célra 
mozgósítani. Egy kicsit komolyabb lobbi tevékenységgel lehetne sikereket elérni
ezzel kapcsolatosan, és ez lehetne a jövőre nézve is egy ilyen feladat.  

Császár László polgármester: Ez irányba minden évben tesznek erőfeszítéseket. 
Azok a vállalkozók, akik foglalkoztatnak, a kifizetett bér 1,5%-át kötelező befizetni 
szakképzési hozzájárulásként. Ennek a 60%-a az, ami átadható szakképző 
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intézményeknek, ez csak a TISZK-ek felé mehet közvetlenül, 40%-át pedig a NAV
felé köteles teljesíteni. Felkéri a vállalkozókat, ha ilyen irányú lehetőségeik vannak, 
akkor keressék meg az önkormányzatot.

Bognár Ferenc képviselő: A cigány integrációval kapcsolatban elmondja, hogy
éveken keresztül segítő kezet nyújtanak, viszont azt is tudomásul kell venni, hogy ők 
saját maguk próbálják szegregálni magukat. Például két normál iskolába,
Keszthelyre járó cigány kisgyermeket át akartak hozni az ő iskolájukba, mert a 
legidősebb testvérük az ide jár hozzájuk. Erre jó példa az is, hogy ugyanígy 
működött a korábbi években, hogy a Tapolcai Általános Iskolából, ha az egyik 
gyermek hozzájuk járt, akkor az általános iskolából átkerült hozzájuk. Ők mindent 
megtesznek az integrációért, de rajtuk is múlik. A szakképzéssel kapcsolatban
elmondja, ha megnézik a törvényt, ott a szakképzési hozzájárulásból a foglalkoztatói
intézmény leírhatja a szakoktató bérét, járulékait, és a munkába járó költségeit.
Javasolja, hogy próbáljanak megfogalmazni egy hasonló jellegű levelet, mert még a 
szakképzési törvény átdolgozása előtt állnak, hogy nyújtson lehetőséget a törvény 
módosítása arra, hogy azok az iskolák, akik saját gyakorlati helyként működnek, ők 
is hozzájussanak ehhez a pénzösszeghez, tehát ők is leírhatnák a saját szakoktatójuk 
bérét és járulékait. A szakképzés kerül a legtöbb pénzbe, viszont a külső 
munkahelyeknek meg kell adni az ott lévő tanulónak a tisztálkodási felszerelést, a 
minimálbér bizonyos százalékát ösztöndíj gyanánt, a munkaruhát, védőruhát. Ők, 
mint gyakorlati hely, a költségvetés szorítása miatt semmit nem tudnak adni.
Legalább az ott felszabaduló bérköltséget ki lehetne váltani az iskola gyakorlati
helyén lévő tanulóknak a munkaruha felszerelésre.  

Császár László polgármester: Idén 20%-ot a fejlesztési hozzájárulásból már el lehet
számolni a dologi kiadásból. Korábban csak fejlesztésre lehetett ezt a szakképzési
hozzájárulás összegét felhasználni. Bízik abban, hogy a TISZK-ek meghozzák a
szakmai javaslataikat a magasabb szintű törvényhozók felé.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

14/N/2011. (II.11.)                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete, a felülvizsgált Tapolca Város
Közoktatási Feladatellátási Intézményhálózat-
Működtetési és Fejlesztési Tervét 2008-2012. 
jóváhagyja, és a határozat melléklete szerinti
formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a felülvizsgált
Tapolca Város Közoktatási Feladatellátási
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Intézményhálózat- Működtetési és Fejlesztési 
Tervét 2008-2012. a város közoktatási
intézményei és a Veszprém Megyei
Önkormányzat részére küldje meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

VEGYES ÜGYEK:

Császár László polgármester: Képviselő társai is megkapták azt a tervezetet, amely a 
használtcikk-piac kérdéskörével foglalkozik. Decemberben hoztak egy olyan döntést,
hogy a jelenlegi helyén a használtcikk-piac március 31-ig maradhat. Az elmúlt
időszakban fogadóóráján is többen megkeresték, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
elnökével is folytatott egyeztetéseket. Az elmúlt héten bejárást végeztek ezen a
területen. Koppányi képviselő társa javaslatára illetve ötletére a Dobó lakótelepen 
alkalmasnak látszik egy terület, ami ezt a problémát meg tudná oldani egyelőre. Ott 
minden olyan feltétel adott, amely minimális ráfordítással ezt a problémát
megoldaná. Így kellő idő van arra, hogy minimális ráfordítással ezt a területet 
alkalmassá tegyék használtcikk-piac kialakításra. A forrás a városüzemeltetés
költségeibe kerülne beépítésre. A bejáró kialakítás járna költséggel, de az ott
felszabaduló kerítésből és anyagból ez megoldható lenne. Visszavonásig lenne ez a 
kijelölés. Ha ez a terület igényelné a más irányú hasznosítást, akkor újabb területet
próbálnak keresni. A lakosság zavarása nélkül történne, a buszjárat is néhány száz
méterre van. Gyalogjárda van a laktanya bejáratáig, onnan van egy durván 80
méteres szakasz, amit meg kell oldani, de ez is megoldható, de anélkül is
megközelíthető, a gépkocsi parkoló is megoldott.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

15/N/2011. (II.11.)                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a tapolcai használtcikk-piac 2011.
április 01. napjától történő működésére a 
kizárólagos tulajdonában álló 4511/2 hrsz-ú
ingatlan meghatározott részét visszavonásig,
valamint a kialakítás költségeit
Városüzemeltetési költségek terhére biztosítja a
határozat mellékletét képező térképvázlat 
alapján.
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Felkéri Tapolca Város Polgármesterét és
Tapolca Város Jegyzőjét a szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: 2011. március 31.
Felelős: polgármester

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK:

Szalkai Zsolt képviselő: Köszöni a Városüzemeltetési és Műszaki Irodának, hogy a 
Szent István utcába kihelyezték a mozgáskorlátozott táblát, amit kértek. Két kéréssel
fordulnának ismét a városüzemeltetési irodához. A Dobó lakótelepen a Stadion utca
sarkán vagy egy buszmegálló, amihez ha az útburkolati jeleket festik fel karbantartás
szempontjából, oda esetleg egy zebrát lehetne felfesteni adott esetben. A Táncsics
Mihály utca forgalomtechnikáját szükséges lenne megvizsgálni, ugyanis azok az
utcák elég szűkek, és nem mindegyik utca bírja el a kétirányú forgalmat.  

Koppányi Ferenc képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 11 fővel folytatja 
tovább munkáját.

Császár László polgármester: Erre mindenképpen írásban fognak válaszolni.

Sólyom Károly alpolgármester: A Stadion utca Kht-s út, és onnantól kezdve
nemcsak zebra kérdése, hanem meg kell világítani mindkét oldalról, tehát nem festék
kérdése. Érkezett ezzel kapcsolatban hozzá megkeresés, meg fogják vizsgálni, és
megoldást fognak keresni.

Lévai József képviselő: A Liszt Ferenc utcával kapcsolatban már több ígéretet
kaptak.

Császár László polgármester: Határozott utasítás is van arra irodavezető úr részére. 
Fogadóórán is voltak nála néhányan a Liszt Ferenc utca lakói közül. Mondta az
irodavezető úrnak, hogy vizsgálják meg a Liszt Ferenc utca kérdését ez ügyben, és 
esetlegesen annak a fizikai visszaállítását. Rendőrségi szakvélemény is jött ezzel 
kapcsolatban már. Ez is az a kérdéskör, amelyben a tavasz folyamán még egyeztetni
fognak képviselői körben. A Liszt Ferenc utca nagy valószínűséggel rövid időn belül 
megoldódik.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, a nyilvános ülést 10.35 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár László Dr. Imre László
 polgármester  jegyző 
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	Császár László polgármester: Az elmúlt év decemberében fogadta el az országgyűlés a 2011. évi költségvetésről szóló törvényt. Az önkormányzat tavalyi évben fogadta el a költségvetési irányelveit, koncepciókat. Ennek mentén készítették el a 2011. évi költségvetési javaslatukat, ahol az irányelvek szerint is azokat a szempontokat vették figyelembe, ahol az intézményrendszerük hatékony működtetése, hitelek kamatainak, és egyéb felvállalt kötelezettségek határidőben történő teljesítése, tartalék és pályázati önrész képzése szerepelt, megkezdett beruházásaik, felújításaik teljesítése, és gondoskodni kell a kötvénykibocsátásból származó pénzösszeg megfelelő befektetéséről, valamint az Új Széchenyi Terv lehetőségeinek minél teljesebb kihasználásáról. Az önkormányzat működési bevételei az előző évi teljesítési adatok alapján indultak ki. A e) mellékletbe, illetve a normatív támogatásról szóló táblázatból látszik, hogy néhány normatívánál emelkedés van. Ebből adódóan jött össze az a normatív támogatási összeg, amely az önkormányzatukat megilleti. Ezek kerültek beépítésre. Vannak néhány területen csökkenések is. Ezek egyrészt a normatívákból, egyrészt pedig a mutatószámaik csökkenéséből adódnak. Másik nagy bevételi forrásuk a helyi adók. Helyi adók mértékében változást az önkormányzat nem tervezett. Az idegenforgalmi adónál van olyan változás, hogy az általuk beszedett idegenforgalmi adó mellé 2011-től 1,5 forint jár a tavalyi 1 forint helyett, itt várhatnak némi emelkedést. Többi adótípusban a tavalyi szintet tervezték be. Így összességében 795 millió forint bevétel szerepel a helyi adókból. Az állami normatívákból és a központi költségvetésből 1.168 millió forint illeti meg a városukat. Ennek az SZJA része 40%, amiből 8% helyben marad, és a 32%-a pedig az egyéb normatívákban jelenik meg. A kiadások területén a jelenlegi struktúra mivel adott, nagy változás nem volt a korábbi évhez képest. Legfeljebb néhány személyi változás, amely az előterjesztésben látható. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél a bölcsőde felújításával kapcsolatban szeptembertől várhatóan plusz három fő kerül foglalkoztatásra, illetve egy fő szociális segítő tanácsadó alkalmazása indokolt a korábbi ellenőrzések jegyzőkönyvei alapján. A hivatal szervezeti egységében is egy fő emelkedés van, ennek az oka az, hogy már korábban szó volt arról, hogy korábban a kisposták visszaállítására, működtetésére egy főt alkalmaznak, aki a hivatal állományába kerülne be. Az általános iskolák esetében pedig egy fővel csökkenni fog a létszám szeptembertől. A személyi előirányzatok, közalkalmazotti bértábla, és a jogszabályok által előírt rendelkezések figyelembe vételével került kialakításra a cafetéria-keret. Ez a köztisztviselői állományban kötelező jelleggel 200.000.- forintos mértékben került meghatározásra, az egyéb közalkalmazotti szférában pedig 6.000.- forint /fő/hó keretösszeg került a költségvetésben betervezésre. A dologi kiadásoknál a 3,5%-os automatizmust alkalmazták. A közüzemi díjaknál és ezeknek naturális mutatóira vetítve, az egyéb dologi kiadásoknál pedig a tavalyi szintet tartották meg. Látszik, hogy az E/2-es mellékletben az intézményeiket 2011. évben 508.527 eFt-tal kell az állami normatíván felül támogatni. Ez ebben az évben több, mint 38 millió forintos többletet jelent a 2010. évhez képest. A kiadásaiknál vannak olyan elemek, amik hasonlóképpen az előző évihez az intézmények karbantartása betervezésre kerültek, a közművelődési feladatokra 35,5 millió forint került betervezésre, a városüzemeltetési feladatokra a 2011. évre 10,5 millió forintos többletkiadással számolnak. Itt vannak plusz és mínusz tételek. Fontos elem a szociális területen, mely már a koncepció tárgyalásakor beszéltek, hogy megszűnt január 1-től a közcélú foglalkoztatás, és egy ún. bérpótló juttatás került kialakításra, aminek van egy rövid távú és egy hosszú távú eleme. Az önkormányzatok a munkaügyi központokon keresztül juthatnak ehhez a bérpótlék támogatáshoz. Ennek a kidolgozása folyamatban van. Már megkapták a munkaügyi központtól a rendelkezésre álló keretösszeg nagyságát, ami 31 millió forint városi szinten. 95%-a igényelhető le támogatásként, 5% önrész biztosítása mellett. Az egyéb költségekre még egy 20% mértéket lehet igénybe venni. továbbra is részt vesznek az ösztöndíjpályázatban, a méhnyakrák elleni oltóanyag árát is betervezték 2011-re. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szintén fontos eleme ennek a szociális területnek. A beruházások, felújítások az 5. illetve a 6. számú mellékletben kerültek felsorolásra. A felújítások 30 millió forintos nagyságrendben, a beruházások pedig 541 millió forintos nagyságrendben kerültek betervezésre. Ebben szerepelnek a folyamatban lévő munkák, melyek az előző években megkezdésre kerültek. A bölcsődében megvalósuló beruházással kapcsolatban elmondja, hogy a Szász Márton iskola ott lévő egységeit más helyiségbe kell elhelyezniük. Ezeknek is a költségvetési forrása betervezésre került ebben a nagyságrendben. A támogatások a 4. számú mellékletben kerültek megfogalmazásra, ez kb. a tavalyi szintnek megfelelő nagyságrendű. A civil szervezetek, sportegyesületek, egyéb szervezetek működését fenn tudják tartani. Ez alapján a költségvetés fő összege bevételi, kiadási oldalon 4.555.650.000.- forint bevétellel és kiadással tervezik, és 197.500.000.- forintos működési hitel igénybe vételét tervezik ebben az évben. Ezt a költségvetést többkörös egyeztetés előzte meg, mint az intézményeikkel, mind pedig képviselő társaival ezt végigbeszélték. Úgy gondolja, hogy a 2011. évi költségvetésük jelenlegi állapotában egy biztos alapot tud nyújtani arra, hogy az önkormányzat a működését 2011. évben is stabilan fenn tudja tartani, és intézményrendszerük folyamatos és biztonságos tud lenni. Unger Ferenc könyvvizsgálót kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
	Unger Ferenc könyvvizsgáló: Tapolca város 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetét felülvizsgálta, véleményezte írásban. Foglalkozott néhány gondolatban a tervezés központi feltételrendszerével. Ezzel kapcsolatban azt állapította meg, hogy az önkormányzati forrásszabályozás rendszerében tervezett változások az alapvető elemek változatlansága mellett a jogcímrendszer egyszerűsítését szolgálták, továbbá az igénybevétel szabályai is áttekinthetőbbé váltak. Forrásrendszer, a forráselosztás alapvető változtatására csak a szerkezeti, szervezeti feladatrendszerbe történő módosítás után kerülhet sor az önkormányzati szférában. Ez majd a 2011-2013. közötti időszak feladata lesz. Helyi szinten a helyi költségvetés tervezésének a szabályozása megtörtént a költségvetés előkészítéséről. A költségvetés előkészítés folyamatába a költségvetési koncepció elkészült, az irányelvek, feladatok pontossági sorrendjének kialakításakor helyesen rangsorolt. Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkottak. Az egyeztetések, véleményezések megtörténtek a költségvetési szervek vezetőivel, szakszervezetek képviselőivel. A véleményezések rendelkezésre állnak. Az önkormányzat a költségvetés készítéséhez kapcsolódó határidőket. Véleményezési időpontjait betartotta. A költségvetési rendelet-tervezet szerkezete, tartalma megfelel a jogszabályi előírásoknak. Vizsgálatra került az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa, számításának ellenőrzése. Megállapította, hogy a rendelet-tervezetben az adósságokat keletkeztető éves kötelezettségvállalásnak a felső határát a jogszabályi előírásoknak megfelelően betartották. A kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó előírások betartása megtörtént, a társulásokkal kapcsolatos pénzforgalom szerepel a költségvetésben, mint ahogyan elkülönítetten megjelenik a társadalmi civil szervezetek támogatása is. A költségvetési rendelet-tervezet megalapozottságának a minősítését is elvégezte. Megállapította, hogy a rendelet-tervezet előirányzatai különböző indoklási dokumentumokkal, számítási anyaggal alátámasztottak. A költségvetési rendelet-tervezetbe beépítették az önkormányzatok és az intézményt érintő személyi-szervezeti finanszírozási jogszabályi változásoknak a hatásait. A költségvetési rendelet-tervezetet más rendelet-tervezetekkel megalapozták, itt gondolhatnak a szociális térítési díjakra, a lakás, nem lakás céljára szolgáló bérlemények térítési díjára, helyi adórendeletekre, szemétszállítási díj, szennyvízcsatorna stb. Ezek a javasolt előirányzatokat megalapozták. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének értékelése a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet alapján a pénzügyi helyzet, a pénzügyi kondíció összességében lényegesen nem módosultak. Az egyensúly biztosított mind számszaki, mind tartalmi oldalról. Fontos, ki kell emelni, hogy a tervezés során több tételnél érvényesítették az óvatosság elvét. A költségvetésben a működési és felhalmozási célú területet összehasonlítva megállapítható, hogy a felhalmozási célú bevételek és kiadások egyensúlyban a költségvetési főösszeg mintegy 37%-át jelentik. Ennek egy része tartalék pénzmaradvány. Azt lehet elmondani, hogy ezek a tartalékok egyrészt biztonságot, másrészt lehetőséget jelentenek a fejlesztésekhez. A működési bevételek, kiadások egyensúlyát hitelfelvétellel biztosították. Ez terv szinten vállalható, az éves gazdálkodás során azonban törekedni kell arra, hogy tényleges hitelfelvételre ne kerüljön sor. 2011-ben óvatos gazdálkodást, folyamatos likviditás-figyelést, kockázatok folyamatos figyelését, azonosítását, kezelését kell előtérbe helyezni. Jogszabályi előírásoknak való minősítés összességében a város 2011. évi költségvetési rendelete a helyi önkormányzatokról szóló törvényben, az államháztartási törvényben, az ennek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint a 2011. évi költségvetésről szóló törvényben foglalt jogszabályi előírásokkal összhangban készült.
	Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
	Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport a költségvetés elfogadását egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
	Rig Lajos képviselő: Tapolca város közvetlen városüzemeltetési feladatok részletes feladatai között talált három olyan tételt, ami szemet szúrt neki. Köztéri bútorok, játszóterek felújítása, karbantartása ez egyszer 5.500.000.- forint, játszótér, eszközök feladatai 3,5 millió forint, utána játszótér felújítások 10 millió forint, játszótér bekerítése 2 millió forint. Ha ezeket az összegeket összeadják, minden évben tudnak új játszótereket építeni. Miért van ez így különszedve?
	Dr. Imre László jegyző: A korábbi költségvetésben szerepelt egy korábbi döntésnek a folyományaként, hogy 8 millió forintot annó a Képviselő-testület elkülönített arra, hogy a játszótereket bekerítsék. Volt egy olyan előterjesztés a Képviselő-testület előtt, amely a közterületen történő dohányzással és alkoholfogyasztással foglalkozott. Annak idején a rendőrség megkeresésére, illetve egy közös munkában készült egy előterjesztés, amelyben az volt az indítvány, hogy bizonyos szabályok felállításával szabálysértési tényállásban büntethető legyen elsősorban a fiatalkorúak, illetve a kiskorúak közterületen történő dohányzása, illetve alkoholfogyasztása, ami természetesen nemcsak a kiskorúakra és a fiatalkorúakra vonatkozik, hanem onnantól kezdve az egész felnőtt lakosságra is, de ez volt az előterjesztésnek a fő szándéka. A tárgyalás során lekerült a napirendről, és még egy tárgyalást tűzött ki a Képviselő-testület azzal, hogy a játszótereknek a határa egyértelműen nem azonosítható, és ez a munka azóta folyamatosan történik. A 8 millió forint nem került teljes mértékben felhasználásra, ugyanis időközben arra törekedtek, hogy környezetbe illő, a lakosság által elfogadható, és a lehető legkevesebb költségből lehessen ezt megvalósítani. Az alsó Malom-tó partján lévő játszótér bekerítésére a legdrágább megoldás került kiválasztásra, mert abba a közegbe, ahhoz a helyhez a víznek a közelléte is egy masszív, esztétikus kerítést kíván. Ebből adódóan sajnos költséges megoldást igényel, de vannak olyan játszóterei a városuknak, amely zöld növényzettel, illetve vegyítve más műszaki megoldásokkal megoldható, amelynél azonban ültetni kell, beszereztetni. Nem biztos, hogy a teljes összeg felhasználásra kerül, azon vannak, hogy minél kevesebb költségből ez megoldható legyen. Ezzel a feladattal végezni szeretnének ennek az évnek az első felében, hogy a következő tanév – amennyiben a Képviselő-testület ezt újra napirendre tűzi, és esetleg elfogadja – Tapolca város közigazgatási területén a dohányzás illetve az alkoholfogyasztás valamilyen szabályok közé kerüljön. Ha nincs ilyen helyi rendelet, a rendőrhatóság szakemberei tehetetlenek, mert gyakorlatilag nincs olyan helyi jogszabály, amely alapján egyértelműen, világosan igazoltathatnak, és számon kérhetik a közterületeken ezeket a magatartásokat. A játszóterek vonatkozásában ketté kell választani az új játszótér építését, és a meglévő játszótereknek a karbantartását. Ez megint egy komoly probléma. Igaza van abban képviselő úrnak, hogy az elmúlt években nagyon sok, jó minőségű játszóteret tudott a város az ifjúság, a gyerekek illetve a családok részére biztosítani, de azt is el kell mondani, hogy minden évben jelentős rongálással kell szembenézniük, nagyon komoly károkat okoznak akár egy hétvégén is egyes személyek. Ezen magatartások egy része felderítésre került, és a szükséges eljárás megindult az elkövetőkkel szemben. Azt is el kell mondani, hogy egy jelentős részében ismeretlen az elkövetők személye. Ahhoz, hogy a gyerekek és a családok ezeket a köztéri játszószereket használni tudják, ezeket helyre kell állítani, vagy be kell zárni, ugyanis ha ezeken a játszótereken egy baleset bekövetkezik, akkor a játszótér üzemeltetője felel azért, hogy a nagyon szigorú, európai uniós szabványoknak megfelelő, és egyébként Tapolca Város Önkormányzata által minősített játszóterek folyamatosan tudják azt a minőséget biztosítani, mint amire az engedélyt megkapták. Ha ezeket a javításokat, eszközpótlásokat, tehát néha nem tudnak javítani, mert olyan súlyos a rongálás, pótolni kell az eszközt. Vagy azt kell eldönteni, hogy nem lesz játszótér, vagy hogy ha azt akarják, hogy másnap, vagy a következő alkalommal ezt a gyerek és családok igénybe akarják venni, ugyanolyan jó  minőségben, biztonságosan, a szabályok betartásával  biztonságos játszóeszközöket kapjanak a gyerekeik.
	Rig Lajos képviselő: Tapolca város területén a hóeltakarításra 15 millió forint áll rendelkezésre. Ez magát a hóeltakarítást burkolja magába, vagy a készenléti díjat is? Tavaly télen volt két olyan hét, amikor majdnem, hogy megállt Tapolca mozgása, mert akkora mennyiségű hó esett le, viszont a takarítás nem volt olyan mértékű.
	Császár László polgármester: Készenléti díjért nem fizetnek, a konkrét munkavégzésért fizetnek, ebben bent van a kézi és a gépi hóeltakarítás, valamint a sózás költsége. Szakmai szempontból az ősszel a téli felkészülés jegyében a Helyi Védelmi Bizottság elnökeként tartottak egy eligazítást a városban lévő hatóságokkal, szervekkel karöltve. Ott a Kht. munkatársai is tartottak tájékoztatót. Megvannak a szabványok, hogy milyen hóvastagságtól érdemes elindítani egy hókotrót, mert 5 cm alatt nincs értelme mennie a hótolónak. El kell dönteni, hogy mikor sózzanak alá, milyen időjárás várható, ez komoly szakmai előkészítést is igényel. Ha nagy mennyiségű hó esik le hirtelen, a rendelkezésre álló kapacitást, amit előzetes szerződéssel a város leköt, megpróbálják a legforgalmasabb helyeken először igénybe venni, és utána a kevésbé forgalmasabb helyek felé elvégezni. Az nem várható el, hogy gyakorlatilag ha leesett 10 cm hó, hogy a város minden pontján fél órán belül ez a 10 cm hó eltakarításra kerüljön, hiszen akkor 100 millió forintos nagyságrendet kellene elkülöníteni. Ez egy éves keretösszeg, ebből ki szoktak jönni.
	Sólyom Károly alpolgármester: Ez úgy működik, hogy amennyiben a hóesés elindul, akkor mind a jelenlegi szolgáltatónál, akivel szerződéses viszonyban vannak, mind pedig Tapolca város Városüzemeltetési Irodáján egy-egy személy van azzal konkrétan megbízva, hogy riadóláncszerűen szakmailag és városüzemeltetés szempontjából. Ezzel párhuzamosan három gazdasági társasággal van szerződésük kézi munka tekintetében. Fel van a város úgy osztva, hogy mindegyik társulásnak akkora terület jut. A tavalyi évben sem használták el a keretösszegeket.
	Hársfalvi József Városüzemeltetési és Műszaki irodavezető: A nátrium-klorid, mint síkosság-mentesítő anyag tilos mostantól. Kaptak ajánlatokat más anyagokra, kb. 3,8-4-szeres szorzóval kell számolni ezeknek az árait.
	Rig Lajos képviselő: A kézi hóeltakarítást lehetne-e alkalmazni a közmunkaprogramban? Sok olyan egyén van, aki otthon várja, hogy a sültgalamb a szájába repüljön, és felveszi a segélyt, holott a munkás kézre szükség van az utcákon.
	Császár László polgármester: Lehet alkalmazni. A közmunkaprogramban részt vevők is be voltak vonva, a későbbiekben is, ha föláll az új rendszer, természetesen őket is igénybeveszik erre a munkára. A keretösszeg nagysága határozza meg, hogy hány főt, milyen ütemezésben, hogyan tudnak foglalkoztatni. Négyórás programba 162 fő alkalmazására van lehetőség az év során, átlagosan három hónapban lehet foglalkoztatni személyeket.
	Rig Lajos képviselő: A felhalmozási és tőke jellegű bevételű ingatlanok felsorolásra kerültek. Ezek értékesítésre kerülnek? Véleménye szerint ezeket nem kellene meglépni, mert 2008-tól a mesterségesen generált gazdasági világválság az ingatlanpiacira is kihatott, és a tényleges értékükön alul tudnák ezt eladni. Ezeken túladni nem jó lépés lenne, inkább valamilyen szinten hasznosítani kellene.
	Császár László polgármester: Ezen ingatlanok jó része több éve a költségvetésükben szerepel. A felhalmozási egyensúly biztosításához szükséges. Az AGIP benzinkútból jó bérleti díj van. Van benne olyan terület, melyet régóta próbálnak eladni. Áron alul az önkormányzat nem fog megszabadulni egyiktől sem. Tavaly is 1-2 ingatlanukat értékesítették.
	Lévai József képviselő: A városfejlesztési célok között szerepel két közlekedési csomópont kialakításának a tervezése, az egyik a Keszthelyi út, Stadion utca, a másik pedig a Május 1. utca és a Sümegi utca kereszteződésében. Ennek a műszaki tartalmára szeretne rákérdezni. A parkok és zöldfelületek fenntartása feladatai között szerepel egy dologi kiadás, tavaly 60 millió forinttal, az idén 70 millió forinttal, és a szöveges indoklásban erre vonatkozóan az a tétel szerepel, hogy a feladatokba beépítették azokat a kiadásokat, amelyeket 2010-ben külön szerződések alapján fizettek ki. Ez milyen szerződés, és milyen tartalom van mögötte? A közfoglalkoztatással kapcsolatban kérdezi, hogy polgármester úr 30 millió forintot említett, a költségvetésben 19 millió forint szerepel 2011-ben. Bár létszámában több személyt tudnak alkalmazni, de az összeg nagysága jelzi, hogy korántsem fognak tudni annyit adni, mint amennyit korábban tudtak ebből biztosítani. A gépi utcaseprés 28 millió forintjáról nem lenne érdemes elgondolkodni, tudja, hogy szerződést kell adott esetben módosítani, de bevonni ebbe a körbe, és ezt a feladatot, amely kimondottan kézi munkával, képzetlen emberek segítségével, bevonással is meg lehetne oldani, hogy legalább egy részét beforgatni erre a célra. A foglalkoztatottság kérdése egyrészt kormányzati cél, másrészt pedig akutt problémaként a városban is létezik.
	Császár László polgármester: Vizsgálják ennek a lehetőségét. Szerződésük van a Remondis Kft-vel az utcaseprésre. Annak idején is úgy alakult ki, hogy a Remondis Kft. azért vásárolta meg a gépet – amely egyébként nem olcsó, 30 millió forint -, hogy ha az önkormányzat szerződést köt vele, hiszen ennek a működtetése vagy hasznosítása már az ő szemszögükből fontos szempont volt. Közmegelégedésre végzi az utcaseprő gép a munkáját. A közfoglalkoztatás kapcsán Schönherrné Pokó Ildikó fogja megadni a választ. Ez a keretösszeg rendelkezésre áll, de ez még nincs lehívva, mert ez egy pályázati úton történik. A Széchenyi Tervben jelentek meg már pályázati források a csomópontokra, ahol a belterületi, vagy a Kht-s utak találkozása van. Ezek a csomópontok azok, amik az ő rendezési tervükben is szerepelnek, azért is különítettek el erre összegeket.
	Lévai József képviselő: Körforgalom kialakítás lenne mind a két helyen?
	Császár László polgármester: Igen, körforgalom kialakítása történne meg. A mai közlekedési kultúrába már nagyon jól bevált, elősegíti a folyamatos haladást. A kialakítása ezeken a helyeken sem okoz problémát.
	Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi irodavezető: A 19 millió forintos összeg a tavalyi kalkulált összeg alapján került a költségvetésbe, hiszen az önkormányzat létszámadatait januárban mérte fel a munkaügyi központ. Ez a 30 millió forintos tétel úgy áll össze, hogy van egy kb. 7,5 millió forintos hosszú távú foglalkoztatásra, és 23 millió forint a rövidtávúra. Konkrét szerződéskötés még nem történt, ezeket a számokat szóbeli ígéret alapján hallották, ez alapján még nem lehetett beleépíteni a költségvetésbe konkrét számokat. Tavaszra várható az a pontos adat, melyet a munkaügyi központ meg tud adni, és akkor fogják megkötni a szerződést. A szerződések megkötése után természetesen módosítással kerülnek korrigálásra ezek a számok.
	Lévai József képviselő: Módosító javaslatot szeretne tenni a költségvetéssel kapcsolatban. Alpolgármester úrral folytatott tegnap ezzel kapcsolatban egyeztetést. A támogatások között szerepel a VOKE Batsányi János Művelődési Központ számára a támogatás. Tavalyi évben is támogatták a működésüket. Arra tenne javaslatot, hogy a mostani évben szereplő 300.000.- forintot duplázzák meg. Mindannyiuk előtt tudott, hogy a VOKE pénzügyi támogatása eléggé problémás, viszont jelentős olyan szolgáltatásokat nyújtanak, hogy művészeti csoportokat, klubokat, egyebeket tartanak fenn, melyeknek városi szempontból fontosak a fenntartásai, ezzel az összeggel kifejezhetnék azt, hogy ez a munka fontos számukra a továbbiakban is. Az is indokolhatja még ezt, hogy az idén amíg a művelődési központjuk átalakítása folyik, addig annak a működtetése elzárva lesz, és a feladatok koncentráltan ebbe a művelődési központba kerülhetnek áthelyezésre ezen időpontig. Forrásként a tartalékokat tudná megjelölni.
	Császár László polgármester: Tegnap beszéltek erről alpolgármester úrral is. Beszélt igazgató asszonnyal is többször, illetve alpolgármester asszonyt is többször megkereste. A VOKE Országos Egyesületének az elnökével is tavaly folytatott tárgyalásokat, ők is ebbéli kérésüket fejezték ki, illetve a közelmúltban kaptak egy levelet tőlük. Az ősz folyamán volt egy olyan elképzelés, hogy a vasút vagy a MÁV értékesíteni kíván néhány ilyen jellegű ingatlant. Ez az ingatlan kikerült ebből a körből, tehát megszületett a döntés, és hosszú távon ilyen célú hasznosításra van tervezve. Ehhez van egy központi finanszírozás, és ehhez kérték, hogy a város minél nagyobb összegű támogatást tudjon biztosítani, illetve felajánlották akár átvételre is a művelődési központot. Mondta, hogy nekik elég sok ilyen jellegű intézményük van, ahol hasonló célból tartanak fent intézményeket. Arra tett ígéretet – tudva azt, hogy jópár civil szervezet tevékenykedik ott, akik jó színvonalon, magas szinten és nagy létszámmal működnek, ennek keretében is emelkedett a támogatás. Azért, hogy a költségvetést 300.000.- forintért ne borítsák fel, azt beszélték meg alpolgármester úrral és jegyző úrral egyeztetve, hogy a polgármesteri keret terhére ezt a különbözetet bevállalják, és ezt a nagyságrendet támogatásként meg tudják oldani az intézmény részére.
	Lévai József képviselő: Köszöni, a módosító indítványát visszavonja. Még egy kérdésére nem kapott választ a parkfenntartás kapcsán.
	Császár László polgármester: A szolgáltató ugyanaz, mással nem is végeztethetnék ezt a munkát. Az elmúlt év kimondottan csapadékos volt, sajnos ez a városban is így jelentkezett. Ha erre nem lesz szükség, akkor ez a keretösszeg változatlan marad.
	Dr. Imre László jegyző: A megváltozott időjárási körülményekhez kellett igazítaniuk a szerződést, és a megnövekedett csapadékkal az aljnövényzet növekedése meggyorsult, és a felszíni elvezető csatornákban amikor elburjánzik ez a felszíni növényzet, olyan akadályt jelent a víznek, hogy a hordalékot is megakasztja, hogy nem tudja elvezetni. Ez növeli a belvízveszélyt, hosszantartóan víz alá kerülhetnek területek, és ezeket folyamatosan karban kellett tartani. Közbeszerzéssel ez a feladat ki lett választva, vagy önálló közbeszerzést kellett volna kiírni, de addigra már a belvízzel nem lehet mit kezdeni. Egyedüli lehetőség az volt, hogy szerződést kellett módosítani, erre jogi lehetőség volt, és ezeket a feladatokat azonnal elvégeztették. A tervezésnél mivel a költségvetésben egy bázisévnek tekintik az elmúlt évet, arra számítanak, hogy hasonló időjárási események fognak bekövetkezni majd az idén is, és ezért kell ezeket tervezni.
	Lévai József képviselő: A költségvetés elfogadása talán az év egyik legfontosabb önkormányzati aktusa. Ez talán még akkor is így van, hogy ha azt tapasztalják évek óta, hogy különösebben nagy vitát nem vált ki körükben ez a téma. Persze a kellő rugalmasságot biztosítja számukra az a jogszabályi lehetőség, hogy a költségvetéshez bármikor hozzányúlhatnak, amikor ennek különböző okát látják, és ezt az év folyamán rendszeresen meg is szokták tenni. Szerencsés helyzetben vannak, hogy Tapolca nem tartozik azon városok, települések közé, akikről a hírekből lehet hallani, hogy működési problémáik vannak. A költségvetésük évek óta kiegyensúlyozott. A költségvetést több szempont szerint lehet értékelni. Azokat a szempontokat, amelyeket könyvvizsgáló úr vizsgált, és írásban is megkaptak, maximálisan egyet tud azzal érteni. A költségvetés előkészítése kapcsán még a tavalyi évben megfogalmazták koncepcionális szinten azokat a tervezési szempontokat, amelyek alapján ez a költségvetés összeállításra került. Azt gondolja, hogy az ott meghatározott célok többsége meg is jelenik a költségvetésükben. Ezek alapvetően azok a célok, amelyek kötelező feladatnak tekinthetők. Hiányolja a város kitörési pontokat. Ebbe a költségvetésbe nem találja. A kérdésére kapott választ a bizottsági ülésen. Azzal nyugtatták meg, hogy a költségvetés tartalékai a rugalmas forrást biztosítják arra, hogy ha a források normalizálódnak, akkor arra a forrásokat elő tudják teremteni. Még ebben az évben tárgyalni fogják az önkormányzat ciklusprogramját. Szeretné, ha abba meg tudnák fogalmazni azokat a célokat, amelyekhez a tartalékban jelen pillanatban rendelkezésükre álló forrásokat a következő években hozzá szeretnének rendelni. Üdvözítőnek tartja azt, ha a költségvetés és a ciklusprogram jobban utalna a stratégiai tervekben megfogalmazott célokra, tehát lehessen köztük valamilyen koherens kapcsolatot fellelni. E tekintetben vannak feladataik. Abban bízik, hogy ezek a jövőben részéről nem észrevehető dolgok, problémák lesznek.
	Császár László polgármester: Egyetért ezzel a megfogalmazással. Ez elmúlt évek strukturális átalakítása, átszervezéseinek az eredménye az, hogy a város költségvetése itt tart. Egyetért azzal, hogy sok város vagy település elfogadná Tapolca költségvetését nagyságrendileg is. A költségvetési rendeletnek vannak törvényi keretei vagy előírásai, hogy mi kerülhet be, mi nem kerülhet be. Mindent olyan részletezettséggel nem is érdemes beletenni, mert akkor nagyon elaprózott lenne. Egy kívülálló, ha kezébe vesz egy ilyen költségvetést, elég nehéz bizonyos tételeket értelmezni benne. Azok a célok, melyek a következő Képviselő-testületi ülésen megfogalmazásra kerülnek, egy stratégiai programban a forrásokat is mellé kell tenni. Bízik abban, hogy ezt az 1,1 milliárdot meg tudják többszörözni pályázati és egyéb forrásokkal, és akkor azokat a céljaikat, melyeket megfogalmaznak az elkövetkezendő négy évben, abban ezekből a forrásokból is kerülnek lekötésre, illetve hozzárendelésre.
	Sólyom Károly alpolgármester: Igen szigorú takarékosságra van szüksége a városnak. Nem véletlenül maradt bent az 5%-os dologi kiadás zárolása, hiszen a közel 200 millió forintos tervezett hitel minél kisebb mértékű felhasználása a legfőbb célja a működés területén a városnak, adott esetben a nulla szint elérése. Ez nem lesz egyszerű feladat 2011-ben. Ezért minden városban működő, a város által irányított szervezetnek meg kell tennie a maga feladatait, mert kicsit nehéz időszakok jönnek. 2012-ben nem szabad, hogy negatív zárással induljanak, mert akkor a 2012. év a szükséges pályázati lehetőségek, illetve fejlesztések területén nagy korlátba ütköznének. Már most gondolniuk kell az unió 2013. utáni lehetőségeire, amibe még ez a Képviselő-testület 2014-ben még egy évet minden bizonnyal munkálkodni kell. Hiába lesznek olyan uniós források, ha egyszer a város olyan helyzetbe lesz, hogy gondolni se mer nagyot, mert szűkösek a lehetőségei.
	Császár László polgármester: Annak is örül, hogy ilyen konszenzus van a Képviselő-testületben. Nagy vitát náluk a költségvetés körül nem szoktak kialakulni. Az előző években is a nagy dolgokban konszenzussal tudott dönteni a Képviselő-testület, és bízik abban, hogy ez így lesz most is. Ha megfogalmazzák majd a következő négy évre szóló ciklusprogramjukat, bízik abban, hogy abba is a Képviselő-testület minden tagjának a véleménye be tud kerülni, és megfogalmazásra kerülhetnek azok a célok, amelyek az elkövetkezendő 4-5 évre a város életét vagy céljait meg tudják határozni.
	Koppányi Ferenc képviselő: A költségvetésüknek illeszkednie kell a nagy politikai rendszerbe is. A gazdasági program megalkotásánál fontos lesz, hogy munkahelyteremtő beruházásokat valamilyen úton-módon támogassa az önkormányzat akár kedvezményes ingatlanokkal vagy bérleti jogokkal, mert a munkanélküliség csökkentése és új munkahelyek teremtése hozza meg a jövőt a város részére. A felvett kötvénynek 2012-ben elindul a törlesztési részlete. Nekik olyan irányú fejlesztési programokat kell támogatni 2011-2012-ben is, amely mind az országos nagypolitikának is a része, de helyi részben is mindenkinek be kell látnia, hogy elsősorban munkahelyteremtő beruházásokat kell teremteni, mert nem biztos, hogy lesz fedezete annak, hogy a felvett kötvényt vissza lehessen fizetni.
	Lévai József képviselő: Az ellentmondást fel kell oldani az asztal körül. Az előbb arról beszéltek, hogy a tartalékok jelentős tételt biztosítanak számukra, másrészt egy szigorú, nagyon óvatos költségvetés végrehajtásra van szükség a kiadási oldalon. Az ellentmondás ott van, amire a képviselő úr is ráirányította a figyelmüket, hogy az önkormányzatnak az állami központi költségvetésből származó forrásait, illetve a saját bevételeik a kiadási oldalon a működtetésre nyújtanak fedezetet. A takarékos gazdálkodásra azért kell odafigyelniük, hogy ne használják fel, vagy minél kevesebbet kelljen elvonni a fejlesztési lehetőségüktől. Ez az ellentmondás arra is rá kell, hogy irányítsa a figyelmet, hogy alapvetően, ha ki akarnak törni ebből a szorító helyzetből, akkor a város gazdaságát kellene tudni fejleszteniük. A saját gazdaságból származó források csökkenésének egy része annak köszönhető, hogy csökken a lakosságszámuk, másrészt részben a gazdasági válságnak köszönhetően az itteni vállalkozások kibocsátásai csökkennek. Ennek a két területnek kell egyszerre tudni segíteni ahhoz, hogy a jövőben tudjanak olyan plusz forrásokat biztosítani a költségvetésben, amely egyrészt fedezetet nyújt a kötvény visszafizetésére, másrészt biztosítja nekik azt a forrásszabadságot is, hogy további fejlesztéseket is tudjanak a városban megvalósítani.
	Császár László polgármester: Az előterjesztés 18. oldalán Tapolca város éven túli fejlesztési hiteleinek és kötvénykibocsátásainak törlesztése évenkénti bontása táblázatban látszik, hogy ez milyen terhet ró az elkövetkezendő években. 2011-ben 16 millió forintos tőketörlesztésük van. 2012-ben a törlesztés szintén ugyanez a nagyságrend, kamat 24 millió forint. Ez egy fél időszak lesz még 2012-ben. 2013. lesz az a teljes év, amikor ennek a duplája. A futamidő 15 éves. Vannak más hiteleik is, amik futnak ki, ezeknek a hiteleknek a helyébe tud lépni. Ehhez szükség lesz azokra a beruházásokra, hogy ezeknek a bevételét biztosítani tudják.
	Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal,
	2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
	2/2011. (II.15.)                    	ÖNKORMÁNYZATI                      RENDELET
		Előterjesztő: Császár László polgármester
	Császár László polgármester: Tavalyi évben 2 millió forintot állapított meg a Képviselő-testület támogatásként a rendőrség részére. Kapitány úr levélben fordult hozzá, hogy 2010. december 31-ig az elszámolást nem tudja megtenni, mert a személyi kifizetések egy része átcsúszott a 2011. évre, ezért kérte a határidő módosítást. 2011. március 31. napjáig kérte meghosszabbítani az elszámolás idejét. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
	Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
	Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
	11/N/2011. (II.11.)                    	KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodásban 2010. évre biztosított 2.000.000,- Ft támogatásról szóló elszámolás határidejét 2011. március 31. napjában állapítja meg.
	Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását aláírja.
	Határidő: 2011. március 15.
	Felelős:    polgármester
		Előterjesztő: Császár László polgármester
	Császár László polgármester: 2010. december 16-án módosították az alapító okiratot. Ebben még a korábbi működési engedély, és annak a száma szerepelt. Ez a felügyeleti szerveknél benyújtásra került. Ennek az előterjesztése révén ez az új működési engedély szám kerül módosításra, illetve egységes szerkezeten átvezetésre az alapító okiratban. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
	Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
	Sólyom Károly alpolgármester: Elmondja, hogy nem ez lesz az utolsó módosítás a Wass Albert Könyvtár és Múzeum esetében. Ismert, hogy a Dobó lakótelepen található hadipark is valószínű, hogy a könyvtár és múzeum alá kell, hogy tartozzon, mint telephely. Jelenleg nincsenek olyan állapotban a hadtörténeti múzeum szakembereivel, hogy ezt ide be lehetett volna hozni a későbbiek folyamán.
	Császár László polgármester: Az ott lévő műtárgyak a Hadtörténeti Múzeum tulajdonát képezik. Ezért került a könyvtár és múzeum felügyelete alá, mert csak egy múzeum veheti kölcsönbe.
	Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
	12/N/2011. (II.11.)                    	KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT
		Előterjesztő: Császár László polgármester
	Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
	Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Domán Gábor elnököt kérdezi, hogy szóban kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
	Domán Gábor a Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület elnöke: Nem kíván kiegészítést tenni.
	Rig Lajos képviselő: A beszámolóban 42 fős taglétszám szerepel. Ebből a 42 főből mennyi a pártoló és mennyi az aktív? Ha az óraszámok teljesítését nézik, az 1080 óra a 2010-es évre. Ha 16 főt vesz átlagul, akik aktívan részt vesznek, és ők csak heti 2 órát teljesítenek szolgálatban, az heti 32 óra. Ha ezt felszorozzák az 52 héttel, már több óraszámot tudott volna adni. Ez annak az oka, hogy ilyen inaktivitás tapasztalható az egyesületben, vagy ilyen kevés a létszám?
	Domán Gábor a Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület elnöke: Nincs pártoló csak, polgárőr van. Valóban vannak olyan tagjaik, akik szolgálatot nem adnak.
	Rig Lajos képviselő: Az OPSZ állásfoglalása szerint, illetve szabályzata szerint az lehet polgárőr, aki büntetlen előéletű, vizsgát tett, illetve arcképes igazolvánnyal rendelkezik. Ez mind a 42 főre igaz?
	Domán Gábor a Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület elnöke: Törvényi előírás. Mielőtt bárki polgárőr lenne, a rendőrségre le kell adnia a jelentkezési lapját, ott megvizsgálják, és ott a rendőrség igazolja, hogy büntetlen előéletű. Amennyiben ráírja, hogy felfüggesztett stb., akkor nem lehet tag. Két ilyen eset volt, hogy nem léphetett be.
	Rig Lajos képviselő: Az arcképes igazolványok esetében is érvényes ez?
	Domán Gábor a Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület elnöke: A fényképeket az OPSZ-hez felküldték, azóta sem kapták vissza. Kitaláltak egy új rendszert, le is fényképezték a tagokat, interneten keresztül el is küldték nekik, azt mondták, hogy várjanak. A megoldás az, hogy ilyenkor ideiglenes igazolványt adnak fényképpel ellátva.
	Rig Lajos képviselő: Elnök úr felsorolta, hogy milyen lépéseket tett a polgárőr egyesület: közlekedési akció, közbiztonsági akció. A közrend zavarása a péntek és szombat esti órákban jelentős. Véleménye szerint erre kellene fordítani a figyelmet a polgárőrségnek, hogy ezekben az órákban aktív és nagyobb jelenlét legyen. Úgy gondolja, hogy ezt a szolgálat vezénylésnél meg is lehet tenni, mert egy havi szinten kell egy szolgálatvezénylést leadni az OPSZ felé, és azt tudomásul veszi. Abban biztos, hogy van változtatás. Ha elnök úr elkészíti a szolgálati beosztást, akkor lehet, hogy az változni fog, mert az az ember hétfőn délután nem ér rá, mert dolgozik, de véleménye szerint két órát minden ember tud a szabadidejéből arra biztosítani, hogy Tapolca közbiztonságát erősítse. A rendőrséggel is szoros kapcsolatban kell állni, mert az ún. „Bermuda-háromszög”: Boszorkánytanya, Pince Söröző és a Gösser Söröző ott indulnak el ezek a szombat esti rongálások, kukaborogatások. Az alkohol felerősíti a fiatalok képzelőerejét, illetve testi erejét. Vasárnap reggeli séta során tapasztalják ennek eredményeit. Támogatni tudja a polgárőr egyesületet. Több párttaguk jelentkezett a polgárőr egyesületbe, de komolyabb visszajelzést még nem kaptak. Őket miért nem értesítették?
	Domán Gábor a Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület elnöke: Az egyesület egy önkéntes szervezet. Nemcsak az egyesületnek kell a tagok felé menni, hanem fordítva. Soha senkit nem utasítottak el. Ez kétirányú dolog kell, hogy legyen. Ha a polgárőrséghez bárki belép, felejtse el, hogy milyen párttag. Tudomása szerint Tapolca-Diszelben megalakult az önálló polgárőrség, aminek örülnek. Örülne neki, ha a Dobó lakótelepről is sokkal többen belépnének. Sok ember esetében úgy érzi sajnos, mintha szégyellné azt, hogy polgárőr.
	Császár László polgármester: Tegnap volt ebben az épületben a tapolcai rendőrkapitányságnak az állományülése a 2010. évi évértékelője, melyre meghívást is kapott. A megyei kapitányság részéről Anda György igazgató úr volt itt, aki a megyét képviselte. A tanácskozáson részt vett a badacsonytomaji és a sümegi polgármesterek, illetve a bíróság, ügyészség vezetői is. Az értékel, ami a Képviselő-testület elé fog kerülni, elhangzott a polgárőrséggel kapcsolatos fejezete is. Megállapításra került, hogy a kapitányság területén a polgárőrséggel nagyon jó a kapcsolat, meg is köszönték azokat a szolgálatokat, amelyeket közösen teljesítettek. Szóban ő is néhány szóban értékelte a beszámolót. Elmondta, hogy ezek a visszhangok vannak, hogy ez az aktivitás a város méretéhez képest lehetne jobb is. Aki szolgálatot tett, azoknak a munkáját köszönet és hála illeti, akik a szabadidejüket erre áldozzák, és sok városi rendezvényen részt vesznek. Nyilván, hogy vannak még szürke foltok ezen a területen. Aki erre egy kicsi ambíciót érez, az nyugodtan jelentkezzen. Köszöni az eddigi tevékenységét a polgárőr egyesületnek. Ahogy eddig is, anyagilag is támogatják 200.000.- forinttal. Ha szükség lesz rá, egyéb forrásokat is tudnak az egyesület irányába mozgósítani, főleg ha ez a taglétszám aktivitásával, növekedésével felvállalt munka mennyiségével arányosan nőni is tud.
	Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
		Előterjesztő: Császár László polgármester
	Császár László polgármester: 2011. január 28-án a Tapolca Sport Akadémia 2011. Sportegyesület létrejött, akik az atlétika és a röplabda szakosztályt foglalják magukba. Ők szeretnék a Tapolca nevet használni, ezért került a kérelmük a Képviselő-testület elé. Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
	Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
	Lévai József képviselő: Úgy tudja, atlétikai szakosztálya is volt a Tapolcai Városi Sportegyesületnek. Az a kérdés fogalmazódott meg benne, hogy milyen okok vezettek ahhoz, hogy szétszerveződtek a szakosztályok?
	Horváthné Szalay Gyöngyi képviselő: A pályázati lehetőségekben látják. Egy pályázatot egy egyesület adhat be. Ők nem igazán voltak megelégedve a Tapolcai Városi Sportegyesületnél a pénzek elosztásával, ezért úgy gondolták, hogy így külön tudnának pályázni, és ezért érdemes lenne egy külön egyesületet alakítani.
	Koppányi Ferenc képviselő: Kérdezi, hogy a Sportakadémia elnevezés kicsit nem nagyképű megszólalás? Egy kicsit talán nagyobb szerénységgel kellene nekiállni megítélése szerint. A városi sportkoncepcióba való beleillesztését ily módon nem látja.
	Császár László polgármester: Az egyesülési törvény keretében mindenki szabadon dönthet, és ha ők úgy gondolják, hogy ezt önállóan meg tudják oldani, és az alapszabályban megfogalmazott célok nemes célok. Mikor Csermák József halálának évfordulóját tartották januárban, akkor itt volt a Megyei Atlétikai Szövetség vezetése, és ők is tudomást szereztek erről, és ők is örömüket fejezték ki, hogy egy atlétikai szakosztály indul újonnan a városban, aminek voltak hagyományai az elmúlt időszakban. Úgy gondolja, hogy előre ne ítélkezzenek az egyesület felett. Az, hogy a város részéről milyen anyagi támogatásban tud részesülni, úgy gondolja, hogy ez a koncepcióban világosan megfogalmazásra került. A Tapolcai Városi Sportegyesület új elnöke Marton József bizottsági elnök, majd nyilván figyelemmel fogja kísérni ezt az egyesületet is. Most a névhasználatról kell dönteniük. Előre ne mondjanak ítéletet, hogy akadémiai szintű lesz-e ez az egyesület, vagy csak egy normál egyesület. Nyilván, hogy ők megfontolták ezt. Támogatni tudja a névhasználatot. A névhasználatnak vannak kötelezettségei.
	Koppányi Ferenc képviselő: Csak a szerénységre szerette volna felhívni a figyelmet. Nagyon örülnek annak, hogy nagyon sok egyesületnek odaadják a Tapolca nevet. Nem tudja, hogy készült-e olyan lista, hogy hánynak adták oda, menet közben megszűnt, de nem vonták vissza, vagy alkalmas-e rá.
	Császár László polgármester: Jegyző úrhoz és hozzá sem érkezett semmilyen olyan jellegű negatív bejelentés, ami a névhasználattal kapcsolatban Tapolca városának bárminemű kárt okozott volna.
	Dr. Imre László jegyző: Szerencsére nem úgy van megfogalmazva a helyi rendelet, és polgármester úr is utalt arra, hogy az egyesülésről szóló jogot az alkotmány szabadon biztosítja minden polgárnak, hogy szabadon nyilvánítson véleményt, szabadon hozzon létre társadalmi szervezeteket. A névhasználat is ehhez kötődik. Nem úgy működik, hogy a jegyző vagy a hivatal ellenőrzi az egyesület munkáját, hanem a tevékenységüknek a megítélése, amit a társadalom ítél meg, és ezt bármely polgár, bármely társadalmi szervezet felvetheti azt, hogy nem elégedett azzal, amit Tapolca név használata alatt az adott társadalmi szervezet végez. Ezek az információk eljuthatnak a hivatalhoz, és abban az esetben bárki kezdeményezheti, hogy vizsgálja felül a rendelet szerint.
	Marton József képviselő: Meilinger Zoltán egy nagyon ügyes szervező, és nagyon sokat tett Tapolca város sportjáért. Az egy másik kérdés, hogy miért váltak ki a TVSE-ből. A pályázati dolgok miatt váltak ki elsősorban. Részéről a Tapolca nevet támogatja, mert sok olyan sportversenyen indulnak, hiszen ők az általános iskolai korosztályt ölelik fel. Reméli, hogy a Sportakadémia szót az eredményeikkel bizonyítani fogják. A sportkoncepció alapján újonnan alakult egyesület két éven belül nem kaphat támogatást. Van egy pontja, ami alapján lehet, de ez egy másik téma.
	Rig Lajos képviselő: Amikor Tapolca fúzióra lépett Badacsonytomajjal, ő is kapott támogatást tudomása szerint.
	Császár László polgármester: Nem új egyesület jött létre, névfúzió volt.
	Horváthné Szalay Gyöngyi képviselő: Ez egy koncepció, nem rendelet, csak rajtuk múlik, hogy újonnan megalakult sportegyesületnek adnak-e támogatást, vagy nem.
	Császár László polgármester: Az elfogadott keretösszeg rendelkezésre áll, bizottsági hatáskörben van.
	Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
	13/N/2011. (II.11.)                    	KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT
		Előterjesztő: Császár László polgármester
	Császár László polgármester: 2008. szeptemberében fogadta el Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008-2012. évek közötti tervet. A közoktatási törvény szerint kétévenként felül kell vizsgálni, és aktualizálni kell. Ebben az előterjesztésben is ezek az aktualizálások kerültek átvezetésre. Ezt egy egyeztetési folyamat előzte meg. Köszöni az iroda és referens asszony munkáját az anyaggal kapcsolatban. Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
	Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Raposka önkormányzata is jelezte, hogy a koncepciót és a költségvetést is elfogadta, támogatja. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
	Lévai József képviselő: Egyetért azzal, hogy ez egy alapos munkát igényelt. Jövőre egy új ilyen koncepciót kell képezniük. Számos feladat ki van pipálva, hogy megoldották, illetve vannak olyanok is, melyek a jövőre vonatkozóan feladatokat szabnak nekik. A gyermekszám alakulás jövőbeniségére hívná fel a figyelmet, mely elgondolkodtatásra kell, hogy késztesse őket a jövőt illetőleg. Egy stratégiai cél kell, hogy legyen előttük, a továbbiakban a várossal, illetve a kistérséggel együttműködve hogyan gondolja az intézményrendszer további fenntartását, fejlesztését. Hangsúlyozza, hogy a kistérséggel együttműködve. Oktatási referens asszonyt kérdezi, hogy a továbbképzések humán erőforrásnál szerepel egy megjegyzés, hogy támogatni kell a gyógypedagógus végzettség megszerzését különböző intézményeknél. Szakmailag mi az, ami indokolja, hogy intézményenként ilyen végzettséggel egyre több pedagógusuk legyen? A roma lakossággal kapcsolatban nem tartanák-e célszerűnek, hogy támogassák az olyan jellegű továbbképzését a pedagógusoknak, ami felkészítené őket az ebből származó problémáknak a kezelésére? Jelen ismeretei szerint ezzel tanórai keretekbe az egyetemeken, főiskolákon nem nagyon foglalkoznak.
	Tóth Mária oktatási referens: Az önkormányzat felvállalta a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált oktatását mind az óvodában, az általános iskolában és a Széchenyi István Szakképző Iskolában is. Azzal, hogy ezt a feladatot meg tudják oldani, megállapodást kötöttek a Veszprém Megyei Önkormányzattal, mivel sem az óvodában, sem az iskolában nem rendelkeznek teljes mértékben megfelelő végzettségű szakemberekkel, és így a Szász Márton ÁMK és a Nevelési Tanácsadó segítségét kérték, hogy a megfelelő szakemberek biztosítottak legyenek, és a rehabilitációs órákat meg tudják tartani. Nagyon nagy a leterheltsége a Nevelési Tanácsadónak, és a megyében nincs látássérülteket oktató gyógypedagógus, és van hallássérült gyerekeik, akiket nem tudnak ellátni, mert akkora a leterheltsége a pedagógusnak. Ezeket a problémákat meg kellene oldani hosszú távon. A logopédiai, pszichológiai, konduktori feladatokat ezzel a megállapodással meg tudják oldani, és nagy részben el tudják látni a feladataikat. A romahelyzet megoldásával kapcsolatban elmondja, hogy sajnos nem tud olyan képzést, ahol ezzel kapcsolatosan indítanak kifejezetten ilyen szakembereknek továbbképzést, de majd felkutatják, és ajánlani fogják a továbbképzés keretében, hogy erre a hétéves továbbképzés keretében részt vegyenek a pedagógusaik.
	Császár László polgármester: A kistérségnél is most van folyamatban ennek a koncepciónak a felülvizsgálata. Vannak igények erre, de amíg erre konkrét irányú megkeresések nem történtek. Ha az adott település úgy érzi, hogy szükséges Tapolca várossal együttműködni, akkor nyitottak. A költségvetési számokból látni lehet, hogy egy általános iskolánál 160-170 ezer forint körül van normatíván felüli támogatása, addig ez egy környező településen az 500 ezer forintot meghaladó az egy fő normatíván felüli.
	Rig Lajos képviselő: Vannak tagintézmények, amelyek a hátrányos helyzetű, illetve a neveltetésben visszaesett fiatalkorúakkal foglalkozik. Aki általános iskolába vagy szakközépiskolába felvételt nyert, az véleménye szerint tudott integrálódni egy magyar társadalomba és a magyar közoktatásba. Nem kell őket megkülönböztetni olyan téren, hogy ugyanúgy tanulhatnak. Ha nem tud beilleszkedni, akkor emeljék ki abból a közegből, mert annak visszahúzó hatása van. Vannak olyan intézmények, akik ezzel foglalkoznak.
	Császár László polgármester: Vannak a testület tagjai között is oktatási szakemberek, akik ennek nagyobb szakértői. Ez egy társadalmi probléma. Az integráció és a szegregáció kérdésével kapcsolatban eltérő véleményeket hallani magasabb szinten szakértők szintjén is, megoszlanak a vélemények. A kirekesztés nem cél ezen a területen, mert így újabb problémát okoz bizonyos tekintetben. A társadalomba való beilleszkedés fontos folyamat, hogy ez a réteg is találja meg a helyét. Ehhez elsősorban az oktatásnak fontos szerepe van. A legtöbb gond abból adódik, hogy szakképzetlen munkaerőt képez ez a réteg, és ezrét vannak ezek a társadalmi problémák.
	Horváthné Németh Edit alpolgármester: Valóban, ha beintegrálják a roma gyermekeket, akkor azt várják el tőlük, hogy beilleszkedjenek. Azt valamilyen szinten el kell fogadni, hogy nekik teljesen más a kultúrájuk. Ezért lenne az a cél, hogy minél előbb bekerüljenek az oktatási-nevelési rendszerbe, és itt már gondol a bölcsődére is. Amikor egy kisgyermek bekerül az első osztályba, utána azt már nem tudja elfogadni, és nem tud úgy beilleszkedni. A költségvetésben szerepel az óvodai ellátásban egy gyógypedagógiai asszisztens plusz létszám. Óvodavezető asszony nagyon szükségesnek látta, hogy egy olyan asszisztens dolgozzon az intézményben, aki ezeket a gyerekeket ki tudja emelni a közösségből, vagy külön is tudjon velük foglalkozni. Az iskolákban is nagyon jó lenne, ha tudnának asszisztenseket foglalkoztatni, mert az iskolákban is vannak nagy létszámú osztályok.
	Lévai József képviselő: Évek óta mindig benne vannak az elképzeléseikben a Szivárvány Óvoda tornaszobájának a kérdése. Az egyik legnépszerűbb intézményükről van szó, és az egyedüli, ahol ez a kérdés nincs megoldva. Szeretné, ha erre a jövőben tudnának megoldást találni. A Szász Márton iskola elhelyezési kérdése is fontos lenne. Mind az ott dolgozó pedagógusok, mind az oda járó gyerekek sokkal többet érdemelnek, mint amit jelen pillanatban épületileg tudnak nekik nyújtani.
	Császár László polgármester: A kiemelt elképzeléseik között és a koncepcióban is foglalkoztak ezzel a kérdéskörrel. Nyilván, hogy ez költségvetési és egyéb tételt is érint. Reméli, hogy tudnak megoldást találni az iskola hosszú távú és végeleges elhelyezésével kapcsolatban.
	Sági István képviselő: Polgármester úr említette a finanszírozás kérdését. Úgy gondolja, hogy a szakképzés az egyik legdrágább oktatási forma. Tegyék meg azt a felhívást a környező cégek, vállalkozások felé, hogy a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettségüket próbálják úgy irányítani, hogy ide folyjon a városi szakképzői intézmények javára. Itt több millió forintot lehetne ilyen célra mozgósítani. Egy kicsit komolyabb lobbi tevékenységgel lehetne sikereket elérni ezzel kapcsolatosan, és ez lehetne a jövőre nézve is egy ilyen feladat.
	Császár László polgármester: Ez irányba minden évben tesznek erőfeszítéseket. Azok a vállalkozók, akik foglalkoztatnak, a kifizetett bér 1,5%-át kötelező befizetni szakképzési hozzájárulásként. Ennek a 60%-a az, ami átadható szakképző intézményeknek, ez csak a TISZK-ek felé mehet közvetlenül, 40%-át pedig a NAV felé köteles teljesíteni. Felkéri a vállalkozókat, ha ilyen irányú lehetőségeik vannak, akkor keressék meg az önkormányzatot.
	Bognár Ferenc képviselő: A cigány integrációval kapcsolatban elmondja, hogy éveken keresztül segítő kezet nyújtanak, viszont azt is tudomásul kell venni, hogy ők saját maguk próbálják szegregálni magukat. Például két normál iskolába, Keszthelyre járó cigány kisgyermeket át akartak hozni az ő iskolájukba, mert a legidősebb testvérük az ide jár hozzájuk. Erre jó példa az is, hogy ugyanígy működött a korábbi években, hogy a Tapolcai Általános Iskolából, ha az egyik gyermek hozzájuk járt, akkor az általános iskolából átkerült hozzájuk. Ők mindent megtesznek az integrációért, de rajtuk is múlik. A szakképzéssel kapcsolatban elmondja, ha megnézik a törvényt, ott a szakképzési hozzájárulásból a foglalkoztatói intézmény leírhatja a szakoktató bérét, járulékait, és a munkába járó költségeit. Javasolja, hogy próbáljanak megfogalmazni egy hasonló jellegű levelet, mert még a szakképzési törvény átdolgozása előtt állnak, hogy nyújtson lehetőséget a törvény módosítása arra, hogy azok az iskolák, akik saját gyakorlati helyként működnek, ők is hozzájussanak ehhez a pénzösszeghez, tehát ők is leírhatnák a saját szakoktatójuk bérét és járulékait. A szakképzés kerül a legtöbb pénzbe, viszont a külső munkahelyeknek meg kell adni az ott lévő tanulónak a tisztálkodási felszerelést, a minimálbér bizonyos százalékát ösztöndíj gyanánt, a munkaruhát, védőruhát. Ők, mint gyakorlati hely, a költségvetés szorítása miatt semmit nem tudnak adni. Legalább az ott felszabaduló bérköltséget ki lehetne váltani az iskola gyakorlati helyén lévő tanulóknak a munkaruha felszerelésre.
	Császár László polgármester: Idén 20%-ot a fejlesztési hozzájárulásból már el lehet számolni a dologi kiadásból. Korábban csak fejlesztésre lehetett ezt a szakképzési hozzájárulás összegét felhasználni. Bízik abban, hogy a TISZK-ek meghozzák a szakmai javaslataikat a magasabb szintű törvényhozók felé.
	Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
	14/N/2011. (II.11.)                    	KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a felülvizsgált Tapolca Város Közoktatási Feladatellátási Intézményhálózat- Működtetési és Fejlesztési Tervét 2008-2012. jóváhagyja, és a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.
	VEGYES ÜGYEK:
	Császár László polgármester: Képviselő társai is megkapták azt a tervezetet, amely a használtcikk-piac kérdéskörével foglalkozik. Decemberben hoztak egy olyan döntést, hogy a jelenlegi helyén a használtcikk-piac március 31-ig maradhat. Az elmúlt időszakban fogadóóráján is többen megkeresték, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökével is folytatott egyeztetéseket. Az elmúlt héten bejárást végeztek ezen a területen. Koppányi képviselő társa javaslatára illetve ötletére a Dobó lakótelepen alkalmasnak látszik egy terület, ami ezt a problémát meg tudná oldani egyelőre. Ott minden olyan feltétel adott, amely minimális ráfordítással ezt a problémát megoldaná. Így kellő idő van arra, hogy minimális ráfordítással ezt a területet alkalmassá tegyék használtcikk-piac kialakításra. A forrás a városüzemeltetés költségeibe kerülne beépítésre. A bejáró kialakítás járna költséggel, de az ott felszabaduló kerítésből és anyagból ez megoldható lenne. Visszavonásig lenne ez a kijelölés. Ha ez a terület igényelné a más irányú hasznosítást, akkor újabb területet próbálnak keresni. A lakosság zavarása nélkül történne, a buszjárat is néhány száz méterre van. Gyalogjárda van a laktanya bejáratáig, onnan van egy durván 80 méteres szakasz, amit meg kell oldani, de ez is megoldható, de anélkül is megközelíthető, a gépkocsi parkoló is megoldott.
	Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
	15/N/2011. (II.11.)                    	KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tapolcai használtcikk-piac 2011. április 01. napjától történő működésére a kizárólagos tulajdonában álló 4511/2 hrsz-ú ingatlan meghatározott részét visszavonásig, valamint a kialakítás költségeit Városüzemeltetési költségek terhére biztosítja a határozat mellékletét képező térképvázlat alapján.
	Felkéri Tapolca Város Polgármesterét és Tapolca Város Jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére.
	Határidő: 2011. március 31.
	Felelős:	 polgármester
	KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK:
	Szalkai Zsolt képviselő: Köszöni a Városüzemeltetési és Műszaki Irodának, hogy a Szent István utcába kihelyezték a mozgáskorlátozott táblát, amit kértek. Két kéréssel fordulnának ismét a városüzemeltetési irodához. A Dobó lakótelepen a Stadion utca sarkán vagy egy buszmegálló, amihez ha az útburkolati jeleket festik fel karbantartás szempontjából, oda esetleg egy zebrát lehetne felfesteni adott esetben. A Táncsics Mihály utca forgalomtechnikáját szükséges lenne megvizsgálni, ugyanis azok az utcák elég szűkek, és nem mindegyik utca bírja el a kétirányú forgalmat.
	Koppányi Ferenc képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 11 fővel folytatja tovább munkáját.
	Császár László polgármester: Erre mindenképpen írásban fognak válaszolni.
	Sólyom Károly alpolgármester: A Stadion utca Kht-s út, és onnantól kezdve nemcsak zebra kérdése, hanem meg kell világítani mindkét oldalról, tehát nem festék kérdése. Érkezett ezzel kapcsolatban hozzá megkeresés, meg fogják vizsgálni, és megoldást fognak keresni.
	Lévai József képviselő: A Liszt Ferenc utcával kapcsolatban már több ígéretet kaptak.
	Császár László polgármester: Határozott utasítás is van arra irodavezető úr részére. Fogadóórán is voltak nála néhányan a Liszt Ferenc utca lakói közül. Mondta az irodavezető úrnak, hogy vizsgálják meg a Liszt Ferenc utca kérdését ez ügyben, és esetlegesen annak a fizikai visszaállítását. Rendőrségi szakvélemény is jött ezzel kapcsolatban már. Ez is az a kérdéskör, amelyben a tavasz folyamán még egyeztetni fognak képviselői körben. A Liszt Ferenc utca nagy valószínűséggel rövid időn belül megoldódik.

