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

Ügyiratszám: 1/152-15/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április
29-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:

Ughy Jenőné aljegyző, Benczik Zsolt Önkormányzati és 
Gazdálkodási Irodavezető, Parapatics Tamás – önkormányzati 
főtanácsadó, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, 
Hársfalvi József – Városüzemeltetési és Műszaki irodavezető, 
Szabóné Szakács Judit – Általános Igazgatási irodavezető, Dénes 
Emil – Adócsoport vezetője, Pápainé Dr. Németh Mária – 
Hatósági Csoportvezető, Fülöp Jánosné – Pénzügyi Iroda 
főmunkatársa, Hubert Róbert – informatikus, Vasáros Nikolett 
jegyzőkönyvvezető 

Unger Ferenc – könyvvizsgáló, Szollár Gyula – Széchenyi István
Szakképző Iskola igazgatója, Dr. Smura János – Tapolcai 
Rendőrkapitányság rendőrkapitánya, Anda György – Tapolcai 
Rendőrkapitányság munkatársa, Bartha Józsefné – Tapolca Város 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Dobó Zoltán – a
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Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja, Nagy Eörsné –
Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója, Bajner Imre –
Tapolcai Általános Iskola igazgatója, Minorics Tamás – Tapolcai
Tourinform Iroda vezetője.  

Császár László polgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 fő jelenlétével határozatképes. Néhány 
bejelentést szeretne tenni. Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatják, hogy Dr.
Nádori László professzor emeritus a jogi tudományok doktora, a Szabad
Demokraták Szövetségének volt országgyűlési képviselője 2011. április 17-én 
életének 88. évében örökre eltávozott közülük. Hamvasztás utáni búcsúztatása és
hamvainak elhelyezése 2011. május 06-án 11.15 órakor lesz az óbudai temetőben. A 
Semmelweis Egyetem Nádori Lászlót saját halottjának tekinti. Emléke szívükben él.
Mivel Laci bácsi 2003-ban Tapolcai Testnevelés és Sport kitüntető címet is megkapta, 
kéri, hogy egy perces felállással adózzanak emlékének.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyperces néma felállással emlékszik meg 
Dr. Nádori László professzor úrról.

Császár László polgármester: Emléklapot szeretne átadni Bajner Imre részére, a
Tapolca Általános Iskola igazgatója részére. Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében gratulál kutató munkájához, a gyerekek tudományos 
konferenciája által több éves kiemelkedő tehetséggondozó tevékenységéért 
adományozott „Mester és tanítványa” díj elnyeréséhez. Szívből gratulál igazgató 
úrnak, erőt, kitartást kíván a továbbiakban is a fiatal gyermekek neveléséhez.  

Bajner Imre, a Tapolcai Általános Iskola igazgatója az emléklapot Császár László
polgármester úrtól átveszi.

Császár László polgármester: Még egy emléklapot készítettek, melyet most csak
szeretne bejelenteni. Ennek az átadása holnap a városi ballagáson kerül sor. Hatvani
Mátyás, a Batsányi János Gimnázium végzős diákja részére. Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete nevében köszönetét fejezi ki az elmúlt évek 
során a tapolcai kulturális rendezvényeken nyújtott magas színvonalú előadói 
tevékenységért. Ezt majd holnap a ballagás alkalmából a gimnáziumban fogják
átadni Hatvani Mátyásnak. Köszöni az eddigi tevékenységét, és szívből gratulál neki 
is. Tegnap a Veszprém Megyei Közgyűlés tárgyalta a Veszprém megyei 
egészségügyi szakellátás integrációja. Több képviselő társa és mások is jelezték, hogy 
az előterjesztésben a tapolcai kórházról olyan információk jelentek meg, melyek nem 
igazán fedik a valóságot, többek között az, hogy a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház és 
Rendelőintézet Gyógybarlang Kft-nél a jelenlegi sebészeti aktív ellátás megszűnik, 
így kezdődik a bekezdés. Tegnap igazgató úrral, elnök úrral, az igazgatóság 
elnökével, Takács Szabolccsal is beszélt. Az elmúlt időszakban több egyeztetésen 
vettek részt igazgató úrral. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait és a 
közvéleményt, hogy semmi ilyen jellegű megbeszélés, vagy megállapodás nem 
történt. Affelé próbálják a kórház életét vinni, hogy ebben az ominózus
struktúraátalakítási pályázatban, ami a rehabilitáció fejlesztését jelenti, gyakorlatilag
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egy megegyezés született a megyén belül, hogy Tapolca kórháza nyerheti el a 650
millió forint majdnem egészét. Egyelőre Zirc van még versenyben egy kb. 20 millió 
forintos pályázati részért, az összes többi rész elvileg Tapolca városát gazdagítaná,
ha sikerül a pályázaton eredményesen indulni. Ahogy eddig is, mindent meg fognak
tenni a kórház fennmaradásáért, létéért. Nehéz helyzetben vannak a kórházak,
számtalan problémával küzdenek, de a város eddig is megtett mindent azért, hogy
az ilyen problémák legkevésbé lehessenek érezhetőek. Tavaly május óta, a kórház 
átvétele óta zökkenőmentesen, mindenféle nehézség nélkül tudott működni. Reméli, 
hogy ez így lesz a továbbiakban is. Dr. Imre Lászlót, Tapolca Város Jegyzőjét a 
tegnapi napon megyei főjegyzővé megválasztották. Szívből gratulál jegyző úrnak, és 
szeretné megköszönni a nagy nyilvánosság előtt is a több mint tíz éves 
tevékenységét, amit városukban végzett. Jó erőt, egészséget kíván, és kitartást is a 
megyei önkormányzatnál. Jegyző úr a mai ülésen hosszú idők óta nem vesz részt. 
Mellette a városuk új aljegyzője, Ughy Jenőné ül. Kinevezése óta látja el az aljegyzői 
tevékenységet. Megadja a szót aljegyző asszonynak.  

Ughy Jenőné aljegyző: Tapolca város aljegyzőjévé való kinevezését követően első 
alkalommal fogja a Képviselő-testület működését, döntéshozatali folyamatát a 
jogszabályoknak és a törvényességnek megfelelően segíteni. A nyilvánosság előtt is 
megköszöni Császár László polgármester úrnak és a Képviselő-testületnek a 
megszavazott bizalmat, igyekszik az elvárásoknak megfelelni. Az önkormányzati,
lakossági érdekeket figyelembe vevő, ügyfél- és vállalkozásbarát hivatali működést 
szeretne irányítani jól képzett munkatársaival együtt. A törvényesség betartása
mellett feladata annak elősegítése, hogy a közelmúltban elfogadott, Stratégiai 
Programban megfogalmazott célok megvalósuljanak. Kéri, hogy segítsék munkáját.

Császár László polgármester: 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: Alpolgármester úr áprilisban több olyan tárgyaláson is részt
vett, ami a szemétszállításhoz, hulladékkezeléshez kapcsolódott. Ezen tárgyalások
során felmerült-e annak a lehetősége, hogy a rendelet elfogadásakor jelzett lakossági 
tehernövekedésbe valami pozitív elmozdulást lehetne elérni?

Sólyom Károly alpolgármester: Felgyorsultak a hulladékkezeléssel kapcsolatos
dolgaik, ennek keretében többször folytattak tárgyalást. Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete változtatást szeretne a jelenlegi 
hulladékrendeletükön véghezvinni, amit ők jeleztek a Remondis Kft. taggyűlése felé 
és az ügyvezető igazgató úr felé. Július 1-től, tehát májusi Képviselő-testületi 
ülésükön kerülne be a hulladékrendeletük módosítása, aminek keretében az egyik
legsarkalatosabb pontja az lenne, hogy a mostani 120 literes egységnyi legkisebb
választható edényzet 80 literre módosulna. Ezáltal lényegesen azok a kifogások
megszűnhetnének, akik úgy érzik, hogy a 120 liter számukra – főleg az egyedül vagy 
ketten lakó, hulladékot nem nagyon képező portáknál van -, hogy az ezáltal a 
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közbeszerzési eljárásban meghatározott díjtételben a 80 literes mennyiségnek
megfelelően mindenképpen csökken. Ennek a technikai lebonyolítása még sok 
problémát vethet fel. Egyrészt maga a tárolóedényzetnek a megvásárlása
mindenképpen a fogyasztót fogja terhelni. Ez ügyben is folytattak már tárgyalásokat,
hogy olyan edényzetet, ami technikailag megfelel a Kft-nek, másrészt megpróbálnak
egy kedvező árat kiharcolni annak érdekében, hogy a költség hamar megtérüljön. A 
májusi döntés után lesz egy hónapuk, és a Remondis Kft-vel közösen kívánják
tájékoztatni a város lakosságát. Többek között felmerült a 70 év felettiek esetében,
hogy nem év elején, hanem a betöltés napjától kapja meg a kedvezményt, erre is mód
és lehetőség van, és számtalan apróbb módosítás még előkerülhet. A számlázás 
május 1-től kerül a Remondis Kft-hez, erről is a lakosságot tájékoztatták. Úgy 
egyeztek meg a Remondis vezetésével, hogy lesz egy átmeneti időpont, amikor vagy 
az ő képviselőjük jön be a hivatalba, és a problémákat meg tudják oldani. Úgy 
gondolja, hogy egy hónap után mindenki majd tudomásul veszi, hogy a
hulladékügyével már nem a városházát kell keresni, hanem a hulladékkezelőt.  

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tisztségviselők 
fontosabb tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót 12 igen szavazattal – egyhangúlag –
elfogadja.

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

65/N/2011. (IV.29.)                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 63/N2011. (IV.5.) Képviselő-testületi 
határozatát módosítja azzal, hogy az aljegyzői 
munkakörre benyújtott pályázata alapján

Ughy Jenőné 
8300 Tapolca, Alkotmány u. 16/B. 1/2.

szám alatti lakost ( tartózkodási hely: 8256
Hegymagas, Szent György-hegy 785 hrsz-ú)

Tapolca Város Aljegyzőjévé  

2011. április 6. napjától kinevezi.

Illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 
törvény, valamint a hatályos önkormányzati
rendeletben foglaltak szerint kerekítve bruttó
449.600 ,- Forint összegben állapítja meg.
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Felkéri Tapolca Város Jegyzőjét, hogy az 
alkalmazáshoz szükséges okmányok
előkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegye 
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző 

Császár László polgármester: Kéri, hogy aki a kiküldött napirendi pontok
tárgyalásával egyetért azzal a módosítással, hogy a „A Rendőrkapitányság 
tájékoztatója Tapolca közrendjéről és közbiztonságáról” című előterjesztést 5. 
napirendi pontként tárgyalja, illetve Vegyes ügyek keretében „A Tapolcai Kórház
Egészségügyi Nonprofit Kft. üzleti ajánlatát a Tapolcai Egészségturizmus
Piacszervező Nonprofit Kft. üzletrészének megvásárlása” szóbeli előterjesztés 
kerüljön megtárgyalásra, kézfelemeléssel jelezze.

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

13/Ü/2011. (IV.29.)                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI                  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a 
módosítással, hogy „A Rendőrkapitányság tájékoztatója 
Tapolca közrendjéről és közbiztonságáról” című 
előterjesztést 5. napirendi pontként tárgyalja, illetve 
Vegyes ügyek keretében „A Tapolcai Kórház Egészségügyi
Nonprofit Kft. üzleti ajánlatát a Tapolcai Egészségturizmus
Piacszervező Nonprofit Kft. üzletrészének megvásárlása” 

szóbeli előterjesztés kerüljön megtárgyalásra, egyetért:  

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámoló,
pénzmaradvány elszámolás, könyvvizsgálói
jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása 

 Előterjesztő: Császár László polgármester 

2) Az egyes képviselő-testületi hatáskörök 
delegálásáról szóló rendelet megalkotása

 Előterjesztő: Császár László polgármester 

3) Tapolca Város Önkormányzata tanácsnokainak
megválasztása

 Előterjesztő: Császár László polgármester 
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4) A 2010. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE 
rendszer működtetéséről szóló beszámolója

 Előterjesztő: Császár László polgármester 

5) A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca 
közrendjéről és közbiztonságáról 

 Előterjesztő: Császár László polgármester 

6) Devizaügyletekkel kapcsolatos döntéshozatal
rendjének módosítása

 Előterjesztő: Császár László polgármester 

7) Könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötése 
 Előterjesztő: Császár László polgármester 

8) Tapolca Város Önkormányzata Informatikai
Stratégiája (2011-2016) elfogadása

 Előterjesztő: Császár László polgármester 

9) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység
átfogó értékelése

 Előterjesztő: Császár László polgármester 

10) TOURINFORM Iroda tájékoztatója a 2010. évi
működésről és a 2011. évi tervekről  

 Előterjesztő: Császár László polgármester 

VEGYES ÜGYEK

- „A Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft.
üzleti ajánlatát a Tapolcai Egészségturizmus
Piacszervező Nonprofit Kft. üzletrészének 
megvásárlása” (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: Császár László polgármester 

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK  
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N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) Tapolca Város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló,
pénzmaradvány elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített 
beszámoló elfogadása

 Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: Az elmúlt évben 2010. Február 15-én fogadták el a
költségvetésüket, mely három alkalommal lett módosítva. Az elmúlt évről 
elmondható, hogy a feladatellátás hasonló struktúrában történt, mint a korábbi
években. Nagy változások nem történtek az előző évekhez képest. Az elmúlt évek 
gazdálkodása is jól alakult, működési hitel nélkül meg tudták oldani a 
költségvetésüket. Részletesen beszámolnak a bevételek alakulásáról és a kiadások
alakulásáról a szöveges részben, mely részletesen taglalva van. A rendelet-tervezet
szerint 3.438.335 eFt költségvetési bevétellel és 3.019.553 eFt költségvetési kiadással
fogadnák el a zárszámadást. A 2010. évi módosított pénzmaradványt, 359.888 eFt,
ami a táblázatban és a mellékletekben is szerepel, hogy kötelezettséggel terheltek
ezek az összegek. 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 a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.  

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

Császár László polgármester: A Pénzügyi Iroda vezetőjét kérdezi, hogy az 
előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?  

Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: Nem kíván kiegészítést tenni.

Császár László polgármester: Unger Ferenc könyvvizsgálót kérdezi, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban kíván- e kiegészítést tenni?  

Unger Ferenc könyvvizsgáló: A gazdasági tranzakciókról és a számviteli munka
minősítése, a főkönyvanalitika, ingatlanvagyon-kataszter egyezősége biztosított volt, 
a pénzügyi, számviteli, adózási területekre vonatkozó munka kiemelkedő 
színvonalon valósult meg. Az éves zárlati munkák vizsgálatának a tapasztalatai a
leltározás, leltárak elkészítése, értékelése, megvalósult, a leltárok a mérleget
alátámasztották. Az értékcsökkenések, értékvesztések elszámolása megtörtént, az év
végi zárlati munkák végrehajtása szabályszerűen megvalósult. Az éves beszámolók 
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elkészítésének a valódiságának a minősítése, lényeges hibás állítástól mentes volt 
valamennyi beszámoló, ezért hitelesített záradékkal látta el az egyszerűsített 
beszámolót. A leltáron túlmenően főkönyvvel és analitikával is alátámasztott volt a 
mérleg. Pénzforgalmi jelentés megalapozottságának minősítése, a pénzforgalmi 
jelentés adatai és a könyvelés adatainak egyezősége biztosított volt. A 
pénzmaradvány megállapítása helyes volt, a kiegészítő melléklet rendelkezésre áll az 
előírt tartalommal. Az önkormányzati és intézményei vagyoni helyzete stabil, 
likviditási helyzete kedvező. A zárszámadási rendelet-tervezetet is felülvizsgálta. 
Megállapította, hogy annak előterjesztése és összeállítása megfelel a jogszabályi 
előírásoknak. A tervezet sarokszámai, és a költségvetési beszámoló sarokszámai, 
egyezősége biztosított, a zárszámadási rendelet-tervezet tartalmazza a 
vagyonkimutatást. Az egyszerűsített beszámoló sarokszámai, egyezősége szintén 
biztosított. A zárszámadásban szintén korrekt tájékoztatást kapnak a 2010-es
gazdasági év eseményeiről. Véleménye szerint az egyszerűsített éves összevont 
beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítéséről a 2010. december 
31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés 
eredményéről megbízható és valós képet ad.  

Császár László polgármester: Raposka önkormányzata is megtárgyalta az
előterjesztést, és el is fogadta. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Lévai József képviselő: A vagyonrendelet 42. §-ban olyan szerepel, hogy a
vagyonleltárt a zárszámadással egy időben kell elfogadni, és ez az elszámolás nem 
tartalmaz vagyonleltárt.

Császár László polgármester: Az E/1-es melléklet tartalmazza a vagyonleltárt.
Összességében 8,35%-kal nőtt az önkormányzat vagyona.  

Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: A rendeletük ugyan nem
vagyonleltár megnevezése, hanem vagyonkimutatás megnevezéssel tartalmazza az
E. mellékletben megtalálható az önkormányzat vagyonának olyan fajta tagolású
bemutatása, ahogy a vagyonrendelet előírja, tehát az eszközök, források, 
forgalomképesség szerinti kimutatása, illetve azon eszközöket is bemutatták,
amelyek érték nélküli nyilvántartással szerepelnek, ez részét képezi az
előterjesztésnek. Nem tételes leltárra kell gondolni, hanem egy összevont 
kimutatásra, és ez felel meg a vagyonrendeletük szerinti vagyonleltárnak.

Császár László polgármester: A tételes analitikája megvan mindennek, több száz
oldalas az önkormányzat vagyonának a felleltározása.

Egyéb 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 – alábbi határozatot hozza:

7/2011. (V.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolót és a pénzmaradvány-
elszámolását elfogadja, és 7/2011. (V.2.)
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

2) Az egyes képviselő-testületi hatáskörök delegálásáról szóló rendelet 
megalkotása

 Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: Felkéri Ughy Jenőné aljegyzőt a napirendi pont 
ismertetésére.

Ughy Jenőné aljegyző: A Képviselő-testület 2011. március 31-i képviselő-testületi 
ülésen fogadta el Tapolca Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, valamint a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról
szóló rendeletet. Ezek a rendeletek olyan változásokat tartalmaznak, amelyek alapján
szükségessé vált a Képviselő-testület átruházott hatásköreinek az átvizsgálása. A 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9-10. §-a rendelkezik a
Képviselő-testületi feladat és hatáskörökről, a hatáskör átruházásnak szabályairól, 
valamint felsorolja a nem átruházható hatásköröket. Az Ötv. felhatalmazása alapján
az önkormányzat az SZMSZ-ben döntött arról, hogy hatásköreinek átruházásáról
külön rendeletben rendelkezik. Ez a hatásköri rendelet a Képviselő-testület, a 
Polgármesteri Hivatal, valamint a lakosság szempontjából is szükséges, mivel így
mindenki számára egyértelműen átlátható, áttekinthető, hogy a feladatok és 
hatáskörök kihez vannak telepítve. A legnagyobb változás a rendelet szerkezeti
megváltoztatása, amelyre a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009-es IRM 
rendeletben előírtak miatt volt szükség. A korábbi, 2007-es Képviselő-testületi 
rendeletük módosítása helyett célszerűnek tartották egy új rendelet megalkotását, 
amelyben már a szükséges módosítások bekerültek, és ezzel egyidejűleg megfelel az 
új jogszabály-szerkesztési követelményeknek is. Tartalmi változás, hogy az egyes
hatáskörök, amelyek más önkormányzati rendeletben nem szerepeltek, most
bekerültek a rendelet-tervezetbe. Ezeket a változásokat a részletes indokolásban
mutatják be. Az IRM rendelet szabályaira figyelemmel a rendelet-tervezetből a 
felsőbb szintű, valamint helyi rendeletben szabályozott rendelkezések szó szerinti 
átvételét elhagyták. Ezek a rendelkezések a függelékekbe kerültek át a megfelelő 
jogszabályi hivatkozásokkal. A függelékeknek az előnye az, hogy módosítás nélkül 
cserélhetőek, javíthatóak az aktuális változásoknak megfelelően. A rendeletük ezzel a 
szerkezettel és a tartalmi pontosításokkal áttekinthető, kezelhető lett.  
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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 
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.  

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

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

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

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

8/2011. (V.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az egyes képviselő-testületi 
hatáskörök delegálásáról szóló 8/2011. (V.2.)
önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadja, és
rendeletei közé iktatja.

3) Tapolca Város Önkormányzata tanácsnokainak megválasztása
 Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: Márciusi ülésen tárgyalták az SZMSZ-ük módosítását,
melybe visszakerült a tanácsnokok megválasztásának a lehetősége. Négy 
tanácsnokot, négy különböző területre lehet megválasztani. A határozati javaslatban 
megnevezésre került, hogy mely képviselő társuk melyik tanácsnoki posztot töltené 
be. Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság mind a négy határozati
javaslatokat egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.
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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 javaslatokat.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal,  
1 tartózkodás mellett alábbi határozatot hozza:

66/N/2011. (IV.29.)                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–
testülete Sági István képviselőt tanácsnokká 
megválasztja.

Feladatkörét Tapolca Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete 50. §-a
alapján a közoktatási és közművelődési 
feladatok ellátására vonatkozóan állapítja meg.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal,  
1 tartózkodás mellett alábbi határozatot hozza:

67/N/2011. (IV.29.)                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–
testülete Bognár Ferenc képviselőt tanácsnokká 
megválasztja.

Feladatkörét Tapolca Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 50. §-a
alapján az Európai Uniós és gazdasági
kapcsolatok ellátására vonatkozóan állapítja
meg.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal,  
1 tartózkodás mellett alábbi határozatot hozza:

68/N/2011. (IV.29.)                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–
testülete Szalkai Zsolt képviselőt tanácsnokká 
megválasztja.

Feladatkörét Tapolca Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 50. §-a
alapján a közbiztonságért és társadalmi
kapcsolatokkal kapcsolatos feladatok ellátására
vonatkozóan állapítja meg.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal,  
1 tartózkodás mellett alábbi határozatot hozza:

69/N/2011. (IV.29.)                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–
testülete Horváthné Szalay Gyöngyi képviselő 
asszonyt tanácsnokká megválasztja.

Feladatkörét Tapolca Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 50. §-a
alapján a sport- és ifjúsági kapcsolatokhoz
fűződő feladatok ellátására vonatkozóan 
állapítja meg.

4) A 2010. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer működtetéséről szóló 
beszámolója

 Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: Az Ötv. írja elő, hogy a zárszámadással egyidejűleg 
összefoglaló jelentést kell a belső ellenőrzésről, és ennek a működtetéséről terjeszteni. 
Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.
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Császár László polgármester: Az előkészítő iroda vezetőjét kérdezi, hogy az 
előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?  

Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: Nem kíván kiegészítést tenni.

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 – alábbi határozatot hozza:

70/N/2011. (IV.29.)                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2010. évi folyamatba épített előzetes 
és utólagos vezetői ellenőrzésről, valamint a 
2010. évi belső ellenőrzésekről készített éves 
beszámolót elfogadja.

5) A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről és 
közbiztonságáról

 Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: Köszönti Anda György alezredes urat, és Dr. Smura
János rendőrkapitány urat. Minden évben a rendőrkapitányság megküldi a 
beszámolóját, személyesen is részt vett ezen az állományülésen. Kérdezi
rendőrkapitány urat, hogy szóban kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?  

Dr. Smura János rendőrkapitány: Örömmel jelenti, hogy 2011-ben 12 fő végez a 
rendőr szakközépiskolában, akik a tapolcai rendőrkapitányság területéről lettek 
beiskolázva, illetve első évfolyamos hallgató is van 12 fő a kapitányság területéről, és 
egy keresztévfolyamos hallgató, aki szintén június elsejétől válik próbaidős rendőrré. 
25 az, aki pillanatnyilag a kapitányság területéről be van iskolázva alapfokú iskolába. 
Úgy gondolja, hogy a létszámhelyzetüket ez jelentősen javítani fogja, amely 
egyébként sem rossz. Az anyag nem érinti az iskolán belüli erőszakot – 2010. Évben 
nem volt ilyen jellegű bűncselekmény -, azonban az országos médiában lehetett 
hallani, hogy több helyen történt ilyen. 2010-ben a tapolcai kapitányság területén
ilyesmire nem került sor, ez évben történt egy ilyen esemény, amelynek a vizsgálata
a kapitányságon pillanatnyilag folyamatban van. Az iskolákhoz kapcsolatban
tájékoztatja a megjelenteket, hogy rendszeresen végeznek ellenőrzéseket a 
szórakozóhelyeken a fiatalkorúak szeszesital-fogyasztása kapcsán. Az önkormányzat
munkatársaival illetve a társszervekkel együtt az éjszakai órákban, illetve a nappali
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órákban egyes iskolák tanáraival közösen végeznek ellenőrzéseket, ahol a fő cél az 
iskolai hiányzások kiszűrése, illetve megelőzése. Tartanak előadásokat megfelelő 
rendszerességgel az iskolákban. Minden iskolában voltak baleset- és bűnmegelőzési 
előadásokon, melyeket a bűnmegelőzési előadó végzett, vagy az iskola rendőre, 
illetve ezeken túl a nyugdíjas klubokba is általában meghívás alapján mennek el
előadást tartani figyelemfelhívó célzattal. A helyi sajtón és a helyi televízión 
keresztül értesítik az állampolgárokat bűn- és balesetmegelőzés vonatkozásában is. 
Nem esik szó az anyagban azokról a bűncselekményekről, amelyek a rendőrség 
tudomására esetlegesen nem jutnak. Néhány olyan dolog van, amely a
bűncselekmény kategóriához köthető. Vannak olyan bűncselekmény-csoportok, 
amelyeknél nincs, és nem tudnak beszélni látenciáról, ezek az erőszakos jellegű 
bűncselekmények inkább, a betöréses lopások, a rablás, amelyek mindig a 
tudomásukra jutnak, illetve vannak olyan bűncselekménytípusok, amelyeknél sokkal 
nagyobb a látencia, mint a családon belüli erőszak, egy könnyű testi sértés, ahol a 
sértettek nem élnek a feljelentési jogukkal, és ez általában nem jut a tudomásukra. Az
önkormányzattal való együttműködés széleskörű. A kerékpáros KRESZ-pályát említi 
az anyag. Most már teljesen kézzelfogható az egész, közös pályázat volt az
önkormányzattal és az általános iskolákkal. Május hónapban az ünnepélyes átadás
reményei szerint megejthető. Az együttműködés kapcsán jelentős a kapitányság 
honlapja, melyet Tapolca város honlapján keresztül működtetnek. Tegnap este 3743 
fő volt a látogatottságuk 12 országból. Egyre nagyobb és szélesebb körben tudnak 
ezen ténykedni. a Tapolca Kft-vel közös KRESZ-totó pályázatot csináltak, mely ma
délután lesz ünnepélyes keretek között a díjazottak számára.

Császár László polgármester: 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: Múlt héten a Képviselő-testület látogatást tett 
rendőrkapitány úr meghívására a rendőrkapitányságon, és a kapitányság vezető 
beosztottjaival egy közvetlenebb elbeszélgetést is folytattak a beszámolóval
kapcsolatban is, illetve hogy megismerjék a kapitányság belső munkáját. 
Körbenéztek az épületen belül is, hogy milyen megoldandó feladatok lennének.
Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van 
észrevétele, kérdése?

Rig Lajos képviselő: Említette rendőrkapitány úr a 12 fő szolgálatba helyezését, 
tudomása szerint ők most végeznek. Ők mikor tudnak szolgálatba lépni Tapolca 
város kapitányságán? A főváros legalább fél évre visszafogja a végzett rendőreit, 
holott kisebb kapitányságokon szükség lenne a rendőri létszám erősítésére.  

Dr. Smura János rendőrkapitány: Június 1-vel kerülnek kinevezésre. Azt nem tudja
pillanatnyilag megmondani, hogy Tapolca városában vagy területén e tekintetben
mikor kerülnek szolgálatba, hiszen ez központi döntés. A nyártól nem félnek, hiszen
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a nyári időszakra megfelelő rendszerességgel kapnak megerősítő erőket a Balaton-
partra, melyet szükség esetén a kapitányság más területén is tudnak foglalkoztatni.
Biztos, hogy a nyári időszakra a megye kap 48 fő első éves rendőrhallgatót, akik 
megerősítő erőként tudnak funkcionálni a megye területén, 17 fő harmadéves 
főiskolai hallgatót, 2 fő másodéves főiskolai hallgatót. Ez a létszám, ami a 
kapitányság rendelkezésére fog állni a nyári szezonban, elegendő lesz arra, hogy a 
Balaton-partot és a belső területet is tudják védeni. Nem tudja megmondani, hogy a 
kapitányság területén a 12 fő mikor fog szolgálatba állni. Reményeik szerint minél 
hamarabb. Előzetes információjuk szerint a főkapitányság területéről beiskolázott 
személyeket visszakapja, nem kerülnek visszatartásra, bízik benne, hogy ez
megvalósul.

Rig Lajos képviselő: Ők szeretnének itt dolgozni a kapitányság területén?  

Dr. Smura János rendőrkapitány: Volt, aki jelezte, hogy szeretne itt dolgozni.
Tapasztalatuk az, hogy azok a fiatal pályakezdő rendőrök, akik a kapitányság 
területéről mennek el, oda várják vissza. Vannak olyan esetek is, amikor más 
kapitányság területén találják meg a számításukat, családalapítási céllal elsődlegesen, 
de alapvetően a fő cél az, hogy visszakerülhessen a saját szülőföldjére.  

Lévai József képviselő: Megyei szinten azt jelezte főkapitány úr, hogy fokozódik az 
idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények száma. Kérdezi, hogy ez a 
körzetükben hogyan alakul, illetve kérdezi az ifjúságvédelem témakörében, hogy
milyen tapasztalatokkal bírnak az ellenőrzések során, illetve a droggal kapcsolatban 
történő bűnelkövetések hogyan változtak a körzetükben?  

Dr. Smura János rendőrkapitány: Az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények 
sajnálatos módon bekövetkeznek, ezért szoktak elmenni a nyugdíjas klubokba, ahol
figyelem-felhívási célzattal tartanak előadásokat. Az idősek sérelmére tipikusan, és a 

leggyakrabban elkövetett bűncselekmény a csalás. Azok az idős személyek, akik úgy 
élték le életük 50-60 évét, hogy teljes bizalommal voltak mindenki iránt, azokat
sajnos nagyon nehéz átformálni arra, hogy bizalmatlansággal forduljanak mindenki
irányába, ezért rájuk fokozottan kell figyelni nemcsak a rendőrségnek, hanem az 
önkormányzat munkatársainak, a szomszédoknak és a polgárőrségnek is, illetve 
minden olyan szervezetnek és személynek, akiknek ez feladatkörébe tartozhat.
Vannak tipikus bűncselekmények, melyeket a csalók elkövetnek, és ezek közé 
tartoznak a nagyon jó áron megvásárolható különböző áruk, amelyek kapcsán a 
későbbiek kapcsán az idősebbek áldozattá válhatnak. Ezeket próbálják egyrészt 
kiszűrni, másrészt próbálják a megelőzés vonatkozásában megtenni azokat a 
dolgokat, amelyeket ők meg tudnak tenni. A főkapitányságon megindult a 
társadalmi diffúziós program, melynek keretén belül a körzeti megbízottak
megfelelő rendszerességgel járják a területet. Hetente kapcsolatot tartanak a 
területükön élő emberekkel, a település perifériáján élő személyekkel, beszélgetnek 
velük, információt cserélnek egymással, illetve a látható jelenlétükkel próbálják
megelőzni az ilyen bűncselekmények elkövetését. A fiatalok vonatkozásában a 
megelőző előadások tartása egyrészt a drog vonatkozásában, másrészt az áldozattá 
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válás problémakörével is, illetve a bűncselekmények elkövetése kapcsán is. Minden 
iskolában tartottak előadást a szabálysértési törvény módosulása kapcsán. A bíróság 
hatáskörébe tartozik most már a tulajdon elleni szabálysértések, melyet akár
elzárással is lehet büntetni a szabálysértések elkövetőit. Erre a figyelmet felhívták. 
Úgy gondolja, hogy a kellő visszatartó erőt ez a szabályozás talán meghozta. A 
baleset-megelőzés vonatkozásában is tartottak előadásokat. Egyre nagyobb sikere 
van az ilyen előadásoknak, és egyre többen vesznek részt rajta. Nemcsak a berendelt 
iskolai hallgatók vesznek részt ezeken az előadásokon, hanem érdeklődők is vannak. 
A drogtémában sokszor lépéshátrányban vannak, hiszen vannak olyan új drognak
nem minősülő anyagok még, amelynek a fogyasztása bódult állapotot okozhat. Mire 
egyes szakértői körökben megállapítják, hogy drog, és a Magyar Közlönyben az 
összetétele megjelenik, addigra már egy vadonatújat találnak ki, amelyek ezt a bódító
hatást el tudják érni. A kapitányság munkatársai az elmúlt időszakban derítettek fel 
jó néhány olyan bűncselekményt, ahol nem csak a kábítószer fogyasztók, hanem a 
kábítószer terjesztőt is sikerült eljárás alá vonni. Bízik abban, hogy megfelelő 
hatékonysággal tudnak majd ezzel szemben fellépni. A fogyasztók azok, akik többen
vannak. A fogyasztóknál a bűncselekmények elkövetése kapcsán a hatályos 
jogszabályok alapján amennyiben a fogyasztó vállalja, és elvégzi ezt a féléves
elterelést, onnantól kezdve mentesül a büntetés alól. Sok személlyel szemben
folytattak eljárást, kisebb hatóanyagú, és dohányáruként forgalomba hozott
narkotikum.

Lévai József képviselő: A közlekedésrendészet témakörében kérdezi, hogy többen
észrevételezték, akik a forgalomban részt vesznek, hogy a rendőrség az utóbbi 
időben azt a gyakorlatot folytatja, hogy lámpajelzéssel veszi ki a forgalomból az 
ellenőrzendő járműveket. Ez mennyire tekinthető szabályos eljárásnak? Néha ez 
üldözésbe is torkollik, mert nem mindenki érti, hogy mit akar a rendőrautó mögötte.  

Marton József képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 11 fővel folytatja tovább 
munkáját.

Dr. Smura János rendőrkapitány: A megkülönböztető jelzés használata, illetve a 
villogó kék lámpa használatát mindenképpen indokoltnak tartja több okból
kifolyólag. Nem mindig van lehetőség arra, hogy megfelelő távolságra, előre tudjon 
menni a gépjárműnek, és úgy lehessen megállítani, hogy a rendőr a gépkocsiból 
kiszáll. Az intézkedés közben ha megy a villogó kék lámpa, messziről lehet látni, 
hogy ott rendőri intézkedés folyik, és aki esetleg korábban figyelmetlenül vezetett, 
talán felfigyel rá, és a balesetet el lehet kerülni. Ha este is történik ilyesmi, akkor a
kék lámpa villogása elég messze ellátszik. Úgy gondolja, hogy ennek megelőző 
jellege is lehet. Úgy gondolja, hogy munkatársai nem végeznek üldözést, hanem az
ésszerűség és lehetőség figyelembe vételével próbálják úgy megállítani, és úgy 
intézkedés alá vonni a gépjárművek vezetőit, hogy balesetveszély ne keletkezzen.  

Marton József képviselő az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 12 fővel folytatja 
tovább munkáját.
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Bognár Ferenc képviselő: Köszönetét szeretné kifejezni a tapolcai rendőrkapitányság 
vezetésének és munkatársainak egyrészt az iskolai tevékenységben való részvétel és
felvilágosító munkában, ezen kívül mindenki előtt ismert, hogy jó néhány olyan 
városi rendezvény lebonyolítása történik az intézmények által, ami nagy tömeget
mozgat. Az elmúlt évek során korrekt kapcsolat alakult ki a rendőrség és az 
intézmény között. Akár a biztosításban, akár a rendezvények lebonyolításában
köszöni a közreműködést, és reméli, hogy jövőre is ugyanilyen jól együtt tudnak 
majd dolgozni.

Lévai József képviselő: Szeretné megköszönni azt a munkát, amit a rendőrség 
végez. Mindannyiuk számára a biztonságérzet egy fontos összetevője az a munka, 
amit a rendőrség végez. Két ilyen dolgot emelne ki, ami ezt erősíti. Örömmel hallotta 
a megyei főkapitány úr beszámolójából is, hogy a személyi kérdések a megyében 
nem jelentkeznek, tehát majdnem teljesen feltöltött személyi állománnyal tudják a
feladatokat elvégezni. A megye is és a tapolcai kapitányság is a maga 60%-os
eredményességével országos szinten is a kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
kategóriába tartoznak.

Császár László polgármester: Kapitány úr beszélt az önkormányzattal való
kapcsolatáról. Az a folyamat, amely a korábbi időszakban is jellemző volt a város 
önkormányzata és a kapitányság között, ez a kapcsolat csak fokozódik jó irányba. A
múltkori személyes látogatás alkalmával kapitány úrral abban maradtak, hogy
nagyon sok területen együtt tudnak működni a rendőrséggel. Vannak megoldandó 
gondok, problémák, amiben közösen tudnak fellépni, abban a továbbiakban az
önkormányzatra számíthat a kapitányság. Közös érdekük az, hogy az itt élő lakosság 
közérzete, közbiztonsága minél jobb legyen ezen a területen is. Köszöni az elmúlt
időszak munkáját, további jó erőt, egészséget kíván hozzá.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra

teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal - 
egyhangúlag – a Rendőrkapitányság tájékoztatóját Tapolca közrendjéről és 
közbiztonságáról elfogadja.

6) Devizaügyletekkel kapcsolatos döntéshozatal rendjének módosítása
 Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: Ez az előterjesztés azért került a Képviselő-testület elé, 
mert 2011. április 6-án Ughy Jenőnét aljegyzőnek megválasztották, és ő bekerülne a 
döntéshozó csoportba. A tegnapi nap eredménye, hogy jegyző urat megválasztották 
megyei főjegyzővé. Annyi módosítást tenne a határozati javaslathoz – hiszen amikor 
kiküldték, akkor jegyző úr Tapolca Város Jegyzőjeként szerepelt - , hogy jegyző urat 
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vegyék ki a határozati javaslatból. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

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

Marton József képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 11 fővel folytatja tovább 
munkáját.

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 11 igen szavazattal, 
- egyhangúlag – alábbi határozatot hozza:

71/N/2011. (IV.29.)                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a kötvénykibocsátáshoz kacsolódó
devizaügyeletek bonyolítására munkacsoportot
hozott létre, melynek tagjai:

 Császár László polgármester,
 Sólyom Károly alpolgármester,
 Ughy Jenőné aljegyző, 
 Koppányi Ferenc bizottsági elnök,
 Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető, 
 Benczik Zsolt irodavezető. 

Hatáskörét az önkormányzat vagyonáról és a
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004.
(IV.20.) Kt. rendeletében határozza meg.

Ezzel egyidejűleg a 139/2009. (VI.19.) Kt. 
határozatát visszavonja.
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7) Könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötése 
 Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: Az Ötv. szerint városuk könyvvizsgálatra kötelezett.
Az elmúlt időszakban Unger Ferenc könyvvizsgáló úr látta el a feladatot a városban. 
2011. április 30-i hatállyal jár le az ő szerződése. Ezt meghirdették május 1-től további 
öt évre a könyvvizsgálatot. A felhívásra három ajánlat érkezett be. Az
előterjesztésben is látszanak az ajánlatok, illetve ennek az évenkénti bontása, hogy ki 
milyen díjért vállalná el a könyvvizsgálatot. Ebből megállapítható, hogy Unger 
Ferenc ajánlata a legkedvezőbb. Úgy gondolja, hogy vele eddig is az önkormányzat 
együtt tudott működni, ezért a határozati javaslat szerint Unger Ferenc 
könyvvizsgáló úrral havi 125.000.- forint/hó összegben javasolja további öt évre
meghosszabbítani a könyvvizsgálói szerződést. Felkéri a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Marton József képviselő az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 12 fővel folytatja 
tovább munkáját.

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

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

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

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

72/N/2011. (IV.29.)                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete, mint könyvvizsgálatra kötelezett
szervezet 2011. május 01. - 2015. április 30.
közötti időszakra vonatkozó megbízási 
szerződés megkötését Unger Ferenc, 9082 Nyúl, 
Árpád u. 17. sz. alatti bejegyzett
könyvvizsgálóval jóváhagyja.

A könyvvizsgáló díjazását 125.000,-Ft/hó
összegben hagyja jóvá, melynek fedezetét a
Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról



20

szóló 2/2011. (II.15.) Kt. rendelet 3. sz.
melléklet, 4. Címen szereplő Polgármesteri 
Hivatal Igazgatási kiadásai, Dologi kiadások
előirányzat terhére biztosítja, egyben előzetes 
kötelezettséget vállal a 2012-2015. évi
költségvetési rendeletei terhére.

8) Tapolca Város Önkormányzata Informatikai Stratégiája (2011-2016)
elfogadása

 Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: 2008-ban fogadták el először Tapolca Város 
Önkormányzata Informatikai Stratégiáját. Az elmúlt időszakban voltak változások, 
sok minden megvalósult. Elmaradások a térségi feladatok területén vannak nagyobb
részben. Ehhez nemcsak ők kellenek, hanem a partnerek, önkormányzatok, illetve a 
központi informatikai rendszer kiépítettsége ezt befolyásolja. 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 a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.  

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

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

Lévai József képviselő: Áttanulmányozva az Informatikai Stratégiát, úgy gondolja,
hogy több olyan elem is van benne, ami még megvalósításra vár, de támogatandó
célként van benne. Gondol itt a hot-spot szolgáltatások kiterjesztésére. Vannak már
olyan vendéglátó egységek, melyek ezt a szolgáltatást nyújtják. Ez egy fontos,
kiegészítő szolgáltatás az idegenforgalom területén, túl azon, hogy a helyiek is tudják 
használni. Az a fajta elképzelés, amely az intézményhálózat saját rendszeren
keresztül történő összeköttetését, egy hálózatba foglalását célozza meg, ez is akár 
költségmegtakarítás szempontjából fontos dolog lehet. Számos ilyen megállapítás
van, ami lehetőségként felvázolja, hogy az informatikai ellátottság növelése a 
városban milyen olyan plusz szolgáltatási szinteknek a megjelenését
eredményezhetné, ami a város működésének eredményességét tudja növelni. Óriási 
lehetőségek vannak a közigazgatáson túl az oktatás területén, amit nyújtani 
tudnának egy ilyen jellegű városi rendszerrel kapcsolatban. Felhívja arra a figyelmet, 
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hogy foglalkozik az anyag a honlapnak a szerkezetével, tartalmával, annak a
fejlesztésével. Úgy gondolja, hogy időről időre oda kellene arra figyelni, hogy a 
honlap megújítása, arculatváltása megtörténjen, kifejezve ezzel azt is, hogy
vizuálisan folyamatosan van tartva. Változnak azok az igények, amik egy honlappal
kapcsolatban megfogalmazódnak. Ezzel a nagyvilág számára tudják magukat
megmutatni. Ebben lehet előrelépéseket tenni.  

Császár László polgármester: Egyetért képviselő úrral. Múlt héten volt az 
adócsoport esetében fejlesztés, hogy az iparűzési adóbevallást is segítő táblázat 
került fel a honlapra, amely az összefüggéseket leellenőrzi, és ki lehet nyomtatni, úgy 
lehet beadni. Nagyon sok könyvelő vett részt ezen a tájékoztatón, bemutatón, és 
használják is. Az ügyfélkapu kiváltásával a lakosság is bármilyen szinten
bekapcsolódhat. A vállalkozók egy részének kötelező, hiszen ügyfélkapun keresztül 
tudják csak a bevallásaikat elküldeni, és bejelentkezni. Ehhez nekik a háttér-
infrastruktúrát biztosítani kell. Nagyon sok fejlesztési lehetőség van még ezeken a 
területeken.

Lévai József képviselő: Az anyagban szerepel az e-kereskedelem. Tapasztalat és
statisztikák mutatják, hogy a kereskedelem egyre nagyobb hányada az interneten
keresztül bonyolódik le. Ebbe értelemszerűen kisebb vállalkozások nehezen tudnak 
belekapcsolódni. Az az ötlet, gondolat, ami az anyagban megfogalmazásra került,
hogy esetleg Tapolcán városi szinten valósítják meg, az a kisebb vállalkozásoknak is
lehetőséget nyújtana, hogy a termékeiket, szolgáltatásaikat ezen a plattformon 
keresztül tudnák eladni, ami gazdasági sikereket okozhatna.

Koppányi Ferenc képviselő: Bízik abban, hogy mikor legközelebb ezt az anyagot
tárgyalják, addigra az ország minden területén az internet mindenkinek ingyenesen
elérhetővé válik. Tudja, hogy nagy cégek érdekeit fogja sérteni, de mindenhol 
mindenki részére ingyenessé kéne tenni kortól és nemtől függetlenül.  

Császár László képviselő: A turisták számára ez is vonzó lehet. Az interneten és a
különböző kiadványokban szerepel, hogy itt hot-spot működik, és mindenki 
használhatja. Ehhez az önkormányzaton kívül mások is kellenek. Reméli, hogy ebben
előre tudnak lépni.  

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

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

73/N/2011. (IV.29.)                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Tapolca Város Önkormányzata
Informatikai Stratégiáját a határozat melléklete
szerinti tartalommal megismerte és elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
 Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezik 
arról, hogy az önkormányzatnak átfogó értékelést kell készítenie a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.  

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

Császár László polgármester: Vannak még hiányosságok, amik még nem kerültek
megoldásra. Úgy gondolja, hogy a főbb feladatok városi és térségi szinten rendben 
vannak, ellátottak, megoldottak. 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 – alábbi határozatot hozza:

74/N/2011. (IV.29.)                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységről készült átfogó értékelést 
elfogadja.

10) TOURINFORM Iroda tájékoztatója a 2010. évi működésről és a 2011. évi 
tervekről  

 Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: Köszönti körükben Minorics Tamás urat, a
Tourinform Iroda vezetőjét. A Tourinform Iroda minden évben beszámol 
tevékenységéről, munkájáról. Ez az anyag is ezt tartalmazza. Éves viszonylatban egy 
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fővel, nyári viszonylatban plusz egy fővel kiegészítve látja el tevékenységét az iroda. 
A határozati javaslatot szeretné módosítani annyiban, hogy szeretné Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete köszönetét kifejezni Minorics Tamás egyéni 
vállalkozónak, a Tapolca Tourinform Iroda irodavezetőjének, az elmúlt évek során a 
tapolcai turizmus fejlesztése, a térségbe látogató vendégek fogadása érdekében
kifejtett magas színvonalú tevékenységéért. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

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

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

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete TOURINFORM Iroda a 
2010. évi működésről és a 2011. évi tervekről szóló tájékoztatót 12 igen 
szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.

Császár László polgármester emléklapot ad át Minorics Tamásnak munkája elismeréséül.

VEGYES ÜGYEK

- A Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. üzleti ajánlatát a Tapolcai
Egészségturizmus Piacszervező Nonprofit Kft. üzletrészének megvásárlása” 
(szóbeli előterjesztés)  

   Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: Tegnapi napon érkezett egy megkeresés Dr. Flórián
Csaba igazgató úr részéről. A Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház Gyógybarlang Kft. 
megkereste a végelszámolás alatt lévő Kft-t a közös üzletrész kapcsán, a Tapolcai 
Egészségturizmus Piacszervező Nonprofit Kft-ben lévő üzletrész megvásárlásával 
kapcsolatban, hiszen ezt már korábban felajánlották. A tegnapi napon jött meg a
lemondó nyilatkozat, az ajánlat arról, hogy ők 750.000.- forintért megvennék. Az 
önkormányzatnak a Hunguest Hotels részéről megvan a lemondó nyilatkozata, hogy 
nem kíván élni elővásárlási jogával. Az önkormányzatnak is ezt az elővásárlási 
jogáról való lemondó nyilatkozatot kellene megtenni, hogy ők sem kívánnak élni, 
mint tulajdonosok az elővásárlási joggal. Így a Kft-jük venné meg ezt az üzletrészt. 
Ez azt jelentené, hogy az önkormányzat kétharmad tulajdonrésszel kerülne be a Kft-
be amiben 3 milliós törzstőke van. A 750.000.- forint a meglévő készpénzt fedezné, 
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ami bent van a Kft-ben, gyakolatilag névértéken venné meg a Deák Jenő Kórház az 
üzletrészt. A cég egy alvó cég, a számláján 2,7 millió forint, amiből az idők folyamán 
befizetésre került törzstőke. 2007. október 3. óta működő cég, tevékenységet eddig 
nem nagyon folytatott. 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 – alábbi határozatot hozza:

75/N/2011. (IV.29.)                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolcai Kórház Egészségügyi
Nonprofit Kft. üzleti ajánlatát a Tapolcai
Egészségturizmus Piacszervező Nonprofit Kft. 
üzletrészének megvásárlására vonatkozóan
megismerte, az ügylethez hozzájárulását adja,
az üzletrészhez kapcsolódó elővásárlási jogáról 
egyúttal lemond.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK:

Lévai József képviselő: A honlapról ma már volt szó. Ha az ember megnézi a város
aktuális Stratégiai Programját, akkor nem ugyanazt a példányt találja rajta, mint amit
a Képviselő-testület elfogadott, egy korábbi állapotot talál rajta.  

Császár László polgármester: Megnézik a honlapot, és módosítják.

Lévai József képviselő: Itt van a tavasz, és lassan megint nekiállnak az úttesteket
lefesteni. Azon el kellene gondolkodni, hogy fenn kellene-e tartani neki a
kerékpárutat így ebben a formában. Egy részén megoldódott ez a kérdés, a másik
részén is el kellene gondolkodni. Személyes tapasztalat, de mások is megerősítik, 
hogy talán azt is felül kellene vizsgálni, hogy az Ady Endre utcában ezek a
forgalomlassító fekvőrendőr megoldások szükségesek-e vagy ebben a formában 
szükségesek-e. A következetesség számon kérhető, mert az egyik zebránál van, tőle 
néhány tíz méterre a másik zebránál nincsen. Azt sem lehet mondani, hogy az összes
zebrát ezzel védik. Jó ideig ez működött úgy is, hogy félpályás akadályt jelentett a 
közlekedésnek. Két dologgal lehetne ezt indokolni. Ez a város legforgalmasabb
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utcája, ide terelték el többek között a távolsági buszokat, és ezen az útvonalon lehet
megközelíteni a kórházukat is, ami nem segíti azt a megoldást, hogy ez a két funkció
zökkenőmentes legyen.  

Császár László polgármester: Tervben van kapitány úrral, hogy vizsgálják felül
annak a lehetőségét, hogy hol, milyen módon lehet-e más nyomvonalon megoldani 
ezt a problémát. Júliusra várható ezeknek a kerékpárutas pályázatoknak a kiírása,
amiben ez a korábban is mondott egyik előny, hogy a város egyik részre 
összeköttetésre kerülhet a másik részével, hiszen ezt a folyamatosságot valamilyen
szinten, ha más nyomvonalon is, jó lenne biztosítani, mert ez fontos lenne a pályázat
szempontjából, hogy a Dobó lakótelepig a tervezett nyomvonalat meg tudják
valósítani. Folyamatban van ennek az előkészítése, tehát mindenképpen széles 
körben, a nagy nyilvánosság előtt megtartott többfordulós fórumot szeretne ezzel 
kapcsolatban. Amikor nekiálltak a folyamatnak, ők sem így képzelték el ennek a 
nyomvonalnak a kialakítását. A menet közbeni szakhatóságok és egyéb észrevételek
folyományaként került ki sok minden, a jelzőtáblák, a lassítók, a 
sebességkorlátozások, és egyéb védőeszközök, felszerelések. Akkor is elmondta, 
hogy ha nem tudják megoldani máshogyan, akkor ő nem mazoista, hogy ehhez 
ragaszkodjon, hogy ott legyen a kerékpárút.

Marton József képviselő: Úgy gondolja, tudomásul kell venni, hogy egy igen jó
alternatív közlekedési eszköz a kerékpár. Pontosan az Ady Endre utca forgalma
miatt nem lenne teljesen szerencsés megszűntetni ezt a viszonylag védett útvonalat. 
Meg kell nézni, hogy hányan használják. Véleménye az, hogy a gimnáziumnál a
kerékpársávot megszüntették, az egy jó gondolat volt, lehet, hogy nem ilyen
formában kellett volna kialakítani az Ady Endre utcában. Úgy gondolja, hogy túl sok
ott a felesleges elem, de a szabályok ezt előírják. Véleménye szerint nagyon nagy 
hiba lenne, ha az Ady Endre utcán megszüntetnék a kerékpársávot.

Császár László polgármester: Nem szeretne kerékpárúttal kapcsolatos vitát nyitni,
meglesz ennek a helye és fóruma.

Koppányi Ferenc képviselő: Hat hónap eltelt, azóta az emberek nem szeretik, és
csak tolják maguk előtt a megoldást.  

Császár László polgármester: Sokféle vélemény van. Az elmúlt hetekben volt több
rendezvény a városban, többek között egy félmaraton, ami igénybe vette a
kerékpárutat, volt tájkerékpározós világkupa, ahol az itt részt vevőknek nagyon 
tetszett a megoldás.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, a nyilvános ülést 09.32 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár László   Ughy Jenőné 
 polgármester  aljegyző 
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	Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal,
	-	egyhangúlag – alábbi határozatot hozza:
	7/2011. (V.2.)                    	ÖNKORMÁNYZATI                   RENDELET
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és a pénzmaradvány-elszámolását elfogadja, és 7/2011. (V.2.) önkormányzati rendeletei közé iktatja.
	2)	Az egyes képviselő-testületi hatáskörök delegálásáról szóló rendelet megalkotása
	Császár László polgármester: Felkéri Ughy Jenőné aljegyzőt a napirendi pont ismertetésére.
	Ughy Jenőné aljegyző: A Képviselő-testület 2011. március 31-i képviselő-testületi ülésen fogadta el Tapolca Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletet. Ezek a rendeletek olyan változásokat tartalmaznak, amelyek alapján szükségessé vált a Képviselő-testület átruházott hatásköreinek az átvizsgálása. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9-10. §-a rendelkezik a Képviselő-testületi feladat és hatáskörökről, a hatáskör átruházásnak szabályairól, valamint felsorolja a nem átruházható hatásköröket. Az Ötv. felhatalmazása alapján az önkormányzat az SZMSZ-ben döntött arról, hogy hatásköreinek átruházásáról külön rendeletben rendelkezik. Ez a hatásköri rendelet a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal, valamint a lakosság szempontjából is szükséges, mivel így mindenki számára egyértelműen átlátható, áttekinthető, hogy a feladatok és hatáskörök kihez vannak telepítve. A legnagyobb változás a rendelet szerkezeti megváltoztatása, amelyre a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009-es IRM rendeletben előírtak miatt volt szükség. A korábbi, 2007-es Képviselő-testületi rendeletük módosítása helyett célszerűnek tartották egy új rendelet megalkotását, amelyben már a szükséges módosítások bekerültek, és ezzel egyidejűleg megfelel az új jogszabály-szerkesztési követelményeknek is. Tartalmi változás, hogy az egyes hatáskörök, amelyek más önkormányzati rendeletben nem szerepeltek, most bekerültek a rendelet-tervezetbe. Ezeket a változásokat a részletes indokolásban mutatják be. Az IRM rendelet szabályaira figyelemmel a rendelet-tervezetből a felsőbb szintű, valamint helyi rendeletben szabályozott rendelkezések szó szerinti átvételét elhagyták. Ezek a rendelkezések a függelékekbe kerültek át a megfelelő jogszabályi hivatkozásokkal. A függelékeknek az előnye az, hogy módosítás nélkül cserélhetőek, javíthatóak az aktuális változásoknak megfelelően. A rendeletük ezzel a szerkezettel és a tartalmi pontosításokkal áttekinthető, kezelhető lett.
	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 a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
	Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal,
	-	egyhangúlag – alábbi határozatot hozza:
	8/2011. (V.2.)                    	ÖNKORMÁNYZATI                   RENDELET
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes képviselő-testületi hatáskörök delegálásáról szóló 8/2011. (V.2.) önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadja, és rendeletei közé iktatja.
		Előterjesztő: Császár László polgármester
	Császár László polgármester: Márciusi ülésen tárgyalták az SZMSZ-ük módosítását, melybe visszakerült a tanácsnokok megválasztásának a lehetősége. Négy tanácsnokot, négy különböző területre lehet megválasztani. A határozati javaslatban megnevezésre került, hogy mely képviselő társuk melyik tanácsnoki posztot töltené be. Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
	Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság mind a négy határozati javaslatokat egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
	Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal,
	1 tartózkodás mellett alábbi határozatot hozza:
	66/N/2011. (IV.29.)                    	KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete Sági István képviselőt tanácsnokká megválasztja.
	Feladatkörét Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete 50. §-a alapján a közoktatási és közművelődési feladatok ellátására vonatkozóan állapítja meg.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal,
	1 tartózkodás mellett alábbi határozatot hozza:
	67/N/2011. (IV.29.)                    	KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete Bognár Ferenc képviselőt tanácsnokká megválasztja.
	Feladatkörét Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 50. §-a alapján az Európai Uniós és gazdasági kapcsolatok ellátására vonatkozóan állapítja meg.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal,
	1 tartózkodás mellett alábbi határozatot hozza:
	68/N/2011. (IV.29.)                    	KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete Szalkai Zsolt képviselőt tanácsnokká megválasztja.
	Feladatkörét Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 50. §-a alapján a közbiztonságért és társadalmi kapcsolatokkal kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozóan állapítja meg.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal,
	1 tartózkodás mellett alábbi határozatot hozza:
	69/N/2011. (IV.29.)                    	KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete Horváthné Szalay Gyöngyi képviselő asszonyt tanácsnokká megválasztja.
	Feladatkörét Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 50. §-a alapján a sport- és ifjúsági kapcsolatokhoz fűződő feladatok ellátására vonatkozóan állapítja meg.
	4)	A 2010. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer működtetéséről szóló beszámolója
	Császár László polgármester: Az Ötv. írja elő, hogy a zárszámadással egyidejűleg összefoglaló jelentést kell a belső ellenőrzésről, és ennek a működtetéséről terjeszteni. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
	Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Az előkészítő iroda vezetőjét kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
	Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: Nem kíván kiegészítést tenni.
	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 – alábbi határozatot hozza:
	70/N/2011. (IV.29.)                    	KÉPVISELŐ-TESTÜLETI           HATÁROZAT
	Császár László polgármester: Köszönti Anda György alezredes urat, és Dr. Smura János rendőrkapitány urat. Minden évben a rendőrkapitányság megküldi a beszámolóját, személyesen is részt vett ezen az állományülésen. Kérdezi rendőrkapitány urat, hogy szóban kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
	Dr. Smura János rendőrkapitány: Örömmel jelenti, hogy 2011-ben 12 fő végez a rendőr szakközépiskolában, akik a tapolcai rendőrkapitányság területéről lettek beiskolázva, illetve első évfolyamos hallgató is van 12 fő a kapitányság területéről, és egy keresztévfolyamos hallgató, aki szintén június elsejétől válik próbaidős rendőrré. 25 az, aki pillanatnyilag a kapitányság területéről be van iskolázva alapfokú iskolába. Úgy gondolja, hogy a létszámhelyzetüket ez jelentősen javítani fogja, amely egyébként sem rossz. Az anyag nem érinti az iskolán belüli erőszakot – 2010. Évben nem volt ilyen jellegű bűncselekmény -, azonban az országos médiában lehetett hallani, hogy több helyen történt ilyen. 2010-ben a tapolcai kapitányság területén ilyesmire nem került sor, ez évben történt egy ilyen esemény, amelynek a vizsgálata a kapitányságon pillanatnyilag folyamatban van. Az iskolákhoz kapcsolatban tájékoztatja a megjelenteket, hogy rendszeresen végeznek ellenőrzéseket a szórakozóhelyeken a fiatalkorúak szeszesital-fogyasztása kapcsán. Az önkormányzat munkatársaival illetve a társszervekkel együtt az éjszakai órákban, illetve a nappali órákban egyes iskolák tanáraival közösen végeznek ellenőrzéseket, ahol a fő cél az iskolai hiányzások kiszűrése, illetve megelőzése. Tartanak előadásokat megfelelő rendszerességgel az iskolákban. Minden iskolában voltak baleset- és bűnmegelőzési előadásokon, melyeket a bűnmegelőzési előadó végzett, vagy az iskola rendőre, illetve ezeken túl a nyugdíjas klubokba is általában meghívás alapján mennek el előadást tartani figyelemfelhívó célzattal. A helyi sajtón és a helyi televízión keresztül értesítik az állampolgárokat bűn- és balesetmegelőzés vonatkozásában is. Nem esik szó az anyagban azokról a bűncselekményekről, amelyek a rendőrség tudomására esetlegesen nem jutnak. Néhány olyan dolog van, amely a bűncselekmény kategóriához köthető. Vannak olyan bűncselekmény-csoportok, amelyeknél nincs, és nem tudnak beszélni látenciáról, ezek az erőszakos jellegű bűncselekmények inkább, a betöréses lopások, a rablás, amelyek mindig a tudomásukra jutnak, illetve vannak olyan bűncselekménytípusok, amelyeknél sokkal nagyobb a látencia, mint a családon belüli erőszak, egy könnyű testi sértés, ahol a sértettek nem élnek a feljelentési jogukkal, és ez általában nem jut a tudomásukra. Az önkormányzattal való együttműködés széleskörű. A kerékpáros KRESZ-pályát említi az anyag. Most már teljesen kézzelfogható az egész, közös pályázat volt az önkormányzattal és az általános iskolákkal. Május hónapban az ünnepélyes átadás reményei szerint megejthető. Az együttműködés kapcsán jelentős a kapitányság honlapja, melyet Tapolca város honlapján keresztül működtetnek. Tegnap este 3743 fő volt a látogatottságuk 12 országból. Egyre nagyobb és szélesebb körben tudnak ezen ténykedni. a Tapolca Kft-vel közös KRESZ-totó pályázatot csináltak, mely ma délután lesz ünnepélyes keretek között a díjazottak számára.
	Császár László polgármester: 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: Múlt héten a Képviselő-testület látogatást tett rendőrkapitány úr meghívására a rendőrkapitányságon, és a kapitányság vezető beosztottjaival egy közvetlenebb elbeszélgetést is folytattak a beszámolóval kapcsolatban is, illetve hogy megismerjék a kapitányság belső munkáját. Körbenéztek az épületen belül is, hogy milyen megoldandó feladatok lennének. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
	Rig Lajos képviselő: Említette rendőrkapitány úr a 12 fő szolgálatba helyezését, tudomása szerint ők most végeznek. Ők mikor tudnak szolgálatba lépni Tapolca város kapitányságán? A főváros legalább fél évre visszafogja a végzett rendőreit, holott kisebb kapitányságokon szükség lenne a rendőri létszám erősítésére.
	Dr. Smura János rendőrkapitány: Június 1-vel kerülnek kinevezésre. Azt nem tudja pillanatnyilag megmondani, hogy Tapolca városában vagy területén e tekintetben mikor kerülnek szolgálatba, hiszen ez központi döntés. A nyártól nem félnek, hiszen a nyári időszakra megfelelő rendszerességgel kapnak megerősítő erőket a Balaton-partra, melyet szükség esetén a kapitányság más területén is tudnak foglalkoztatni. Biztos, hogy a nyári időszakra a megye kap 48 fő első éves rendőrhallgatót, akik megerősítő erőként tudnak funkcionálni a megye területén, 17 fő harmadéves főiskolai hallgatót, 2 fő másodéves főiskolai hallgatót. Ez a létszám, ami a kapitányság rendelkezésére fog állni a nyári szezonban, elegendő lesz arra, hogy a Balaton-partot és a belső területet is tudják védeni. Nem tudja megmondani, hogy a kapitányság területén a 12 fő mikor fog szolgálatba állni. Reményeik szerint minél hamarabb. Előzetes információjuk szerint a főkapitányság területéről beiskolázott személyeket visszakapja, nem kerülnek visszatartásra, bízik benne, hogy ez megvalósul.
	Rig Lajos képviselő: Ők szeretnének itt dolgozni a kapitányság területén?
	Dr. Smura János rendőrkapitány: Volt, aki jelezte, hogy szeretne itt dolgozni. Tapasztalatuk az, hogy azok a fiatal pályakezdő rendőrök, akik a kapitányság területéről mennek el, oda várják vissza. Vannak olyan esetek is, amikor más kapitányság területén találják meg a számításukat, családalapítási céllal elsődlegesen, de alapvetően a fő cél az, hogy visszakerülhessen a saját szülőföldjére.
	Lévai József képviselő: Megyei szinten azt jelezte főkapitány úr, hogy fokozódik az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények száma. Kérdezi, hogy ez a körzetükben hogyan alakul, illetve kérdezi az ifjúságvédelem témakörében, hogy milyen tapasztalatokkal bírnak az ellenőrzések során, illetve a droggal kapcsolatban történő bűnelkövetések hogyan változtak a körzetükben?
	Dr. Smura János rendőrkapitány: Az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények sajnálatos módon bekövetkeznek, ezért szoktak elmenni a nyugdíjas klubokba, ahol figyelem-felhívási célzattal tartanak előadásokat. Az idősek sérelmére tipikusan, és a leggyakrabban elkövetett bűncselekmény a csalás. Azok az idős személyek, akik úgy élték le életük 50-60 évét, hogy teljes bizalommal voltak mindenki iránt, azokat sajnos nagyon nehéz átformálni arra, hogy bizalmatlansággal forduljanak mindenki irányába, ezért rájuk fokozottan kell figyelni nemcsak a rendőrségnek, hanem az önkormányzat munkatársainak, a szomszédoknak és a polgárőrségnek is, illetve minden olyan szervezetnek és személynek, akiknek ez feladatkörébe tartozhat. Vannak tipikus bűncselekmények, melyeket a csalók elkövetnek, és ezek közé tartoznak a nagyon jó áron megvásárolható különböző áruk, amelyek kapcsán a későbbiek kapcsán az idősebbek áldozattá válhatnak. Ezeket próbálják egyrészt kiszűrni, másrészt próbálják a megelőzés vonatkozásában megtenni azokat a dolgokat, amelyeket ők meg tudnak tenni. A főkapitányságon megindult a társadalmi diffúziós program, melynek keretén belül a körzeti megbízottak megfelelő rendszerességgel járják a területet. Hetente kapcsolatot tartanak a területükön élő emberekkel, a település perifériáján élő személyekkel, beszélgetnek velük, információt cserélnek egymással, illetve a látható jelenlétükkel próbálják megelőzni az ilyen bűncselekmények elkövetését. A fiatalok vonatkozásában a megelőző előadások tartása egyrészt a drog vonatkozásában, másrészt az áldozattá válás problémakörével is, illetve a bűncselekmények elkövetése kapcsán is. Minden iskolában tartottak előadást a szabálysértési törvény módosulása kapcsán. A bíróság hatáskörébe tartozik most már a tulajdon elleni szabálysértések, melyet akár elzárással is lehet büntetni a szabálysértések elkövetőit. Erre a figyelmet felhívták. Úgy gondolja, hogy a kellő visszatartó erőt ez a szabályozás talán meghozta. A baleset-megelőzés vonatkozásában is tartottak előadásokat. Egyre nagyobb sikere van az ilyen előadásoknak, és egyre többen vesznek részt rajta. Nemcsak a berendelt iskolai hallgatók vesznek részt ezeken az előadásokon, hanem érdeklődők is vannak. A drogtémában sokszor lépéshátrányban vannak, hiszen vannak olyan új drognak nem minősülő anyagok még, amelynek a fogyasztása bódult állapotot okozhat. Mire egyes szakértői körökben megállapítják, hogy drog, és a Magyar Közlönyben az összetétele megjelenik, addigra már egy vadonatújat találnak ki, amelyek ezt a bódító hatást el tudják érni. A kapitányság munkatársai az elmúlt időszakban derítettek fel jó néhány olyan bűncselekményt, ahol nem csak a kábítószer fogyasztók, hanem a kábítószer terjesztőt is sikerült eljárás alá vonni. Bízik abban, hogy megfelelő hatékonysággal tudnak majd ezzel szemben fellépni. A fogyasztók azok, akik többen vannak. A fogyasztóknál a bűncselekmények elkövetése kapcsán a hatályos jogszabályok alapján amennyiben a fogyasztó vállalja, és elvégzi ezt a féléves elterelést, onnantól kezdve mentesül a büntetés alól. Sok személlyel szemben folytattak eljárást, kisebb hatóanyagú, és dohányáruként forgalomba hozott narkotikum.
	Lévai József képviselő: A közlekedésrendészet témakörében kérdezi, hogy többen észrevételezték, akik a forgalomban részt vesznek, hogy a rendőrség az utóbbi időben azt a gyakorlatot folytatja, hogy lámpajelzéssel veszi ki a forgalomból az ellenőrzendő járműveket. Ez mennyire tekinthető szabályos eljárásnak? Néha ez üldözésbe is torkollik, mert nem mindenki érti, hogy mit akar a rendőrautó mögötte.
	Marton József képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 11 fővel folytatja tovább munkáját.
	Dr. Smura János rendőrkapitány: A megkülönböztető jelzés használata, illetve a villogó kék lámpa használatát mindenképpen indokoltnak tartja több okból kifolyólag. Nem mindig van lehetőség arra, hogy megfelelő távolságra, előre tudjon menni a gépjárműnek, és úgy lehessen megállítani, hogy a rendőr a gépkocsiból kiszáll. Az intézkedés közben ha megy a villogó kék lámpa, messziről lehet látni, hogy ott rendőri intézkedés folyik, és aki esetleg korábban figyelmetlenül vezetett, talán felfigyel rá, és a balesetet el lehet kerülni. Ha este is történik ilyesmi, akkor a kék lámpa villogása elég messze ellátszik. Úgy gondolja, hogy ennek megelőző jellege is lehet. Úgy gondolja, hogy munkatársai nem végeznek üldözést, hanem az ésszerűség és lehetőség figyelembe vételével próbálják úgy megállítani, és úgy intézkedés alá vonni a gépjárművek vezetőit, hogy balesetveszély ne keletkezzen.
	Marton József képviselő az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 12 fővel folytatja tovább munkáját.
	Bognár Ferenc képviselő: Köszönetét szeretné kifejezni a tapolcai rendőrkapitányság vezetésének és munkatársainak egyrészt az iskolai tevékenységben való részvétel és felvilágosító munkában, ezen kívül mindenki előtt ismert, hogy jó néhány olyan városi rendezvény lebonyolítása történik az intézmények által, ami nagy tömeget mozgat. Az elmúlt évek során korrekt kapcsolat alakult ki a rendőrség és az intézmény között. Akár a biztosításban, akár a rendezvények lebonyolításában köszöni a közreműködést, és reméli, hogy jövőre is ugyanilyen jól együtt tudnak majd dolgozni.
	Lévai József képviselő: Szeretné megköszönni azt a munkát, amit a rendőrség végez. Mindannyiuk számára a biztonságérzet egy fontos összetevője az a munka, amit a rendőrség végez. Két ilyen dolgot emelne ki, ami ezt erősíti. Örömmel hallotta a megyei főkapitány úr beszámolójából is, hogy a személyi kérdések a megyében nem jelentkeznek, tehát majdnem teljesen feltöltött személyi állománnyal tudják a feladatokat elvégezni. A megye is és a tapolcai kapitányság is a maga 60%-os eredményességével országos szinten is a kiemelkedő teljesítményt nyújtó kategóriába tartoznak.
	Császár László polgármester: Kapitány úr beszélt az önkormányzattal való kapcsolatáról. Az a folyamat, amely a korábbi időszakban is jellemző volt a város önkormányzata és a kapitányság között, ez a kapcsolat csak fokozódik jó irányba. A múltkori személyes látogatás alkalmával kapitány úrral abban maradtak, hogy nagyon sok területen együtt tudnak működni a rendőrséggel. Vannak megoldandó gondok, problémák, amiben közösen tudnak fellépni, abban a továbbiakban az önkormányzatra számíthat a kapitányság. Közös érdekük az, hogy az itt élő lakosság közérzete, közbiztonsága minél jobb legyen ezen a területen is. Köszöni az elmúlt időszak munkáját, további jó erőt, egészséget kíván hozzá.
	Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal - egyhangúlag – a Rendőrkapitányság tájékoztatóját Tapolca közrendjéről és közbiztonságáról elfogadja.
	Császár László polgármester: Ez az előterjesztés azért került a Képviselő-testület elé, mert 2011. április 6-án Ughy Jenőnét aljegyzőnek megválasztották, és ő bekerülne a döntéshozó csoportba. A tegnapi nap eredménye, hogy jegyző urat megválasztották megyei főjegyzővé. Annyi módosítást tenne a határozati javaslathoz – hiszen amikor kiküldték, akkor jegyző úr Tapolca Város Jegyzőjeként szerepelt - , hogy jegyző urat vegyék ki a határozati javaslatból. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
	Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Marton József képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 11 fővel folytatja tovább munkáját.
	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 11 igen szavazattal,
	-	egyhangúlag – alábbi határozatot hozza:
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	7)	Könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötése
	Császár László polgármester: Az Ötv. szerint városuk könyvvizsgálatra kötelezett. Az elmúlt időszakban Unger Ferenc könyvvizsgáló úr látta el a feladatot a városban. 2011. április 30-i hatállyal jár le az ő szerződése. Ezt meghirdették május 1-től további öt évre a könyvvizsgálatot. A felhívásra három ajánlat érkezett be. Az előterjesztésben is látszanak az ajánlatok, illetve ennek az évenkénti bontása, hogy ki milyen díjért vállalná el a könyvvizsgálatot. Ebből megállapítható, hogy Unger Ferenc ajánlata a legkedvezőbb. Úgy gondolja, hogy vele eddig is az önkormányzat együtt tudott működni, ezért a határozati javaslat szerint Unger Ferenc könyvvizsgáló úrral havi 125.000.- forint/hó összegben javasolja további öt évre meghosszabbítani a könyvvizsgálói szerződést. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
	Marton József képviselő az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 12 fővel folytatja tovább munkáját.
	Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
	Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal,
	-	egyhangúlag – alábbi határozatot hozza:
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	8)	Tapolca Város Önkormányzata Informatikai Stratégiája (2011-2016) elfogadása
	Császár László polgármester: 2008-ban fogadták el először Tapolca Város Önkormányzata Informatikai Stratégiáját. Az elmúlt időszakban voltak változások, sok minden megvalósult. Elmaradások a térségi feladatok területén vannak nagyobb részben. Ehhez nemcsak ők kellenek, hanem a partnerek, önkormányzatok, illetve a központi informatikai rendszer kiépítettsége ezt befolyásolja. 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 a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
	Lévai József képviselő: Áttanulmányozva az Informatikai Stratégiát, úgy gondolja, hogy több olyan elem is van benne, ami még megvalósításra vár, de támogatandó célként van benne. Gondol itt a hot-spot szolgáltatások kiterjesztésére. Vannak már olyan vendéglátó egységek, melyek ezt a szolgáltatást nyújtják. Ez egy fontos, kiegészítő szolgáltatás az idegenforgalom területén, túl azon, hogy a helyiek is tudják használni. Az a fajta elképzelés, amely az intézményhálózat saját rendszeren keresztül történő összeköttetését, egy hálózatba foglalását célozza meg, ez is akár költségmegtakarítás szempontjából fontos dolog lehet. Számos ilyen megállapítás van, ami lehetőségként felvázolja, hogy az informatikai ellátottság növelése a városban milyen olyan plusz szolgáltatási szinteknek a megjelenését eredményezhetné, ami a város működésének eredményességét tudja növelni. Óriási lehetőségek vannak a közigazgatáson túl az oktatás területén, amit nyújtani tudnának egy ilyen jellegű városi rendszerrel kapcsolatban. Felhívja arra a figyelmet, hogy foglalkozik az anyag a honlapnak a szerkezetével, tartalmával, annak a fejlesztésével. Úgy gondolja, hogy időről időre oda kellene arra figyelni, hogy a honlap megújítása, arculatváltása megtörténjen, kifejezve ezzel azt is, hogy vizuálisan folyamatosan van tartva. Változnak azok az igények, amik egy honlappal kapcsolatban megfogalmazódnak. Ezzel a nagyvilág számára tudják magukat megmutatni. Ebben lehet előrelépéseket tenni.
	Császár László polgármester: Egyetért képviselő úrral. Múlt héten volt az adócsoport esetében fejlesztés, hogy az iparűzési adóbevallást is segítő táblázat került fel a honlapra, amely az összefüggéseket leellenőrzi, és ki lehet nyomtatni, úgy lehet beadni. Nagyon sok könyvelő vett részt ezen a tájékoztatón, bemutatón, és használják is. Az ügyfélkapu kiváltásával a lakosság is bármilyen szinten bekapcsolódhat. A vállalkozók egy részének kötelező, hiszen ügyfélkapun keresztül tudják csak a bevallásaikat elküldeni, és bejelentkezni. Ehhez nekik a háttér-infrastruktúrát biztosítani kell. Nagyon sok fejlesztési lehetőség van még ezeken a területeken.
	Lévai József képviselő: Az anyagban szerepel az e-kereskedelem. Tapasztalat és statisztikák mutatják, hogy a kereskedelem egyre nagyobb hányada az interneten keresztül bonyolódik le. Ebbe értelemszerűen kisebb vállalkozások nehezen tudnak belekapcsolódni. Az az ötlet, gondolat, ami az anyagban megfogalmazásra került, hogy esetleg Tapolcán városi szinten valósítják meg, az a kisebb vállalkozásoknak is lehetőséget nyújtana, hogy a termékeiket, szolgáltatásaikat ezen a plattformon keresztül tudnák eladni, ami gazdasági sikereket okozhatna.
	Koppányi Ferenc képviselő: Bízik abban, hogy mikor legközelebb ezt az anyagot tárgyalják, addigra az ország minden területén az internet mindenkinek ingyenesen elérhetővé válik. Tudja, hogy nagy cégek érdekeit fogja sérteni, de mindenhol mindenki részére ingyenessé kéne tenni kortól és nemtől függetlenül.
	Császár László képviselő: A turisták számára ez is vonzó lehet. Az interneten és a különböző kiadványokban szerepel, hogy itt hot-spot működik, és mindenki használhatja. Ehhez az önkormányzaton kívül mások is kellenek. Reméli, hogy ebben előre tudnak lépni.
	Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal,
	-	egyhangúlag – alábbi határozatot hozza:
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	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Város Önkormányzata Informatikai Stratégiáját a határozat melléklete szerinti tartalommal megismerte és elfogadja.
	9)	Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
	Császár László polgármester: A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezik arról, hogy az önkormányzatnak átfogó értékelést kell készítenie a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
	Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Vannak még hiányosságok, amik még nem kerültek megoldásra. Úgy gondolja, hogy a főbb feladatok városi és térségi szinten rendben vannak, ellátottak, megoldottak. 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 – alábbi határozatot hozza:
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	Császár László polgármester: Köszönti körükben Minorics Tamás urat, a Tourinform Iroda vezetőjét. A Tourinform Iroda minden évben beszámol tevékenységéről, munkájáról. Ez az anyag is ezt tartalmazza. Éves viszonylatban egy fővel, nyári viszonylatban plusz egy fővel kiegészítve látja el tevékenységét az iroda. A határozati javaslatot szeretné módosítani annyiban, hogy szeretné Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete köszönetét kifejezni Minorics Tamás egyéni vállalkozónak, a Tapolca Tourinform Iroda irodavezetőjének, az elmúlt évek során a tapolcai turizmus fejlesztése, a térségbe látogató vendégek fogadása érdekében kifejtett magas színvonalú tevékenységéért. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
	Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
	Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Császár László polgármester emléklapot ad át Minorics Tamásnak munkája elismeréséül.
			VEGYES ÜGYEK
	-	A Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. üzleti ajánlatát a Tapolcai Egészségturizmus Piacszervező Nonprofit Kft. üzletrészének megvásárlása” (szóbeli előterjesztés)
	Császár László polgármester: Tegnapi napon érkezett egy megkeresés Dr. Flórián Csaba igazgató úr részéről. A Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház Gyógybarlang Kft. megkereste a végelszámolás alatt lévő Kft-t a közös üzletrész kapcsán, a Tapolcai Egészségturizmus Piacszervező Nonprofit Kft-ben lévő üzletrész megvásárlásával kapcsolatban, hiszen ezt már korábban felajánlották. A tegnapi napon jött meg a lemondó nyilatkozat, az ajánlat arról, hogy ők 750.000.- forintért megvennék. Az önkormányzatnak a Hunguest Hotels részéről megvan a lemondó nyilatkozata, hogy nem kíván élni elővásárlási jogával. Az önkormányzatnak is ezt az elővásárlási jogáról való lemondó nyilatkozatot kellene megtenni, hogy ők sem kívánnak élni, mint tulajdonosok az elővásárlási joggal. Így a Kft-jük venné meg ezt az üzletrészt. Ez azt jelentené, hogy az önkormányzat kétharmad tulajdonrésszel kerülne be a Kft-be amiben 3 milliós törzstőke van. A 750.000.- forint a meglévő készpénzt fedezné, ami bent van a Kft-ben, gyakolatilag névértéken venné meg a Deák Jenő Kórház az üzletrészt. A cég egy alvó cég, a számláján 2,7 millió forint, amiből az idők folyamán befizetésre került törzstőke. 2007. október 3. óta működő cég, tevékenységet eddig nem nagyon folytatott. 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 – alábbi határozatot hozza:
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	KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK:
	Lévai József képviselő: A honlapról ma már volt szó. Ha az ember megnézi a város aktuális Stratégiai Programját, akkor nem ugyanazt a példányt találja rajta, mint amit a Képviselő-testület elfogadott, egy korábbi állapotot talál rajta.
	Császár László polgármester: Megnézik a honlapot, és módosítják.
	Lévai József képviselő: Itt van a tavasz, és lassan megint nekiállnak az úttesteket lefesteni. Azon el kellene gondolkodni, hogy fenn kellene-e tartani neki a kerékpárutat így ebben a formában. Egy részén megoldódott ez a kérdés, a másik részén is el kellene gondolkodni. Személyes tapasztalat, de mások is megerősítik, hogy talán azt is felül kellene vizsgálni, hogy az Ady Endre utcában ezek a forgalomlassító fekvőrendőr megoldások szükségesek-e vagy ebben a formában szükségesek-e. A következetesség számon kérhető, mert az egyik zebránál van, tőle néhány tíz méterre a másik zebránál nincsen. Azt sem lehet mondani, hogy az összes zebrát ezzel védik. Jó ideig ez működött úgy is, hogy félpályás akadályt jelentett a közlekedésnek. Két dologgal lehetne ezt indokolni. Ez a város legforgalmasabb utcája, ide terelték el többek között a távolsági buszokat, és ezen az útvonalon lehet megközelíteni a kórházukat is, ami nem segíti azt a megoldást, hogy ez a két funkció zökkenőmentes legyen.
	Császár László polgármester: Tervben van kapitány úrral, hogy vizsgálják felül annak a lehetőségét, hogy hol, milyen módon lehet-e más nyomvonalon megoldani ezt a problémát. Júliusra várható ezeknek a kerékpárutas pályázatoknak a kiírása, amiben ez a korábban is mondott egyik előny, hogy a város egyik részre összeköttetésre kerülhet a másik részével, hiszen ezt a folyamatosságot valamilyen szinten, ha más nyomvonalon is, jó lenne biztosítani, mert ez fontos lenne a pályázat szempontjából, hogy a Dobó lakótelepig a tervezett nyomvonalat meg tudják valósítani. Folyamatban van ennek az előkészítése, tehát mindenképpen széles körben, a nagy nyilvánosság előtt megtartott többfordulós fórumot szeretne ezzel kapcsolatban. Amikor nekiálltak a folyamatnak, ők sem így képzelték el ennek a nyomvonalnak a kialakítását. A menet közbeni szakhatóságok és egyéb észrevételek folyományaként került ki sok minden, a jelzőtáblák, a lassítók, a sebességkorlátozások, és egyéb védőeszközök, felszerelések. Akkor is elmondta, hogy ha nem tudják megoldani máshogyan, akkor ő nem mazoista, hogy ehhez ragaszkodjon, hogy ott legyen a kerékpárút.
	Marton József képviselő: Úgy gondolja, tudomásul kell venni, hogy egy igen jó alternatív közlekedési eszköz a kerékpár. Pontosan az Ady Endre utca forgalma miatt nem lenne teljesen szerencsés megszűntetni ezt a viszonylag védett útvonalat. Meg kell nézni, hogy hányan használják. Véleménye az, hogy a gimnáziumnál a kerékpársávot megszüntették, az egy jó gondolat volt, lehet, hogy nem ilyen formában kellett volna kialakítani az Ady Endre utcában. Úgy gondolja, hogy túl sok ott a felesleges elem, de a szabályok ezt előírják. Véleménye szerint nagyon nagy hiba lenne, ha az Ady Endre utcán megszüntetnék a kerékpársávot.
	Császár László polgármester: Nem szeretne kerékpárúttal kapcsolatos vitát nyitni, meglesz ennek a helye és fóruma.
	Koppányi Ferenc képviselő: Hat hónap eltelt, azóta az emberek nem szeretik, és csak tolják maguk előtt a megoldást.
	Császár László polgármester: Sokféle vélemény van. Az elmúlt hetekben volt több rendezvény a városban, többek között egy félmaraton, ami igénybe vette a kerékpárutat, volt tájkerékpározós világkupa, ahol az itt részt vevőknek nagyon tetszett a megoldás.

