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

Ügyiratszám: 1/38-24/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április
25-én (péntek) 8.15 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
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Sági István
Sólyom Károly
Vajda Attila   képviselők 

Igazoltan távol maradt: Horváthné Szalay Gyöngyi
Rig Lajos  képviselők 

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:

Ughy Jenőné jegyző, Parapatics Tamás önkormányzati 
főtanácsadó, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, 
Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési irodavezető, 
Dénes Emil Adócsoport vezetője, Bakos Gáborné 
Városüzemeltetési Csoportvezető, Pápainé dr. Németh Mária 
Anita Általános Igazgatási Csoportvezető, Varga Béláné 
közoktatási referens, Fülöp Jánosné főmunkatárs, Horváth 
Szilvia önkormányzati ügyintéző, Döméné Domonkos Bernadett 
jegyzőkönyvvezető, 

Horváth Zoltánné Tapolcai Óvoda vezetője, Nagy Eörsné Wass 
Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetője, Nemes 
Hajnalka Wass Albert Könyvtár és Múzeum közalkalmazotti
Tanácsának elnöke, Tóth Mária Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Tapolcai Tankerület igazgatója, dr. Zsiray Ferenc,
Nádasdi Alajosné, Ulrike Vollner, Tapolcai Városi Televízió
munkatársai.
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Császár László polgármester: Köszönt minden megjelentet a képviselő-testület mai 
ülésén. Napirend előtt két bejelentést szeretne tenni, és két emléklapot átadni. 
Nádasdi Alajosné részére a képviselő-testület nevében szívből gratulál a 
Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatához a Honvédséget támogató 
tevékenységének elismeréséül.

Nádasdi Alajosné emléklapot és egy csokor virágot vesz át Császár László polgármestertől. 

Császár László polgármester: Dr. Zsiray Ferencnek, a Városszépítő Egyesület 
leköszönő elnökének a képviselő-testület nevében szívből gratulál a hosszú éveken át 
végzett városszépítő tevékenysége elismerésül.  

Dr. Zsiray Ferenc emléklapot és egy palack bort vesz át Császár László polgármestertől. 

Dr. Zsiray Ferenc: A kitüntetettek nevében és az egyesület nevében is szeretné
megköszönni a képviselő-testületnek azt a kiváló együttműködést, ami nélkül ez a 
Városszépítő Egyesület nem lenne az ország egyik jelentős egyesülete, hiszen a 167 
bejegyzés közül a 4. bejegyzett egyesület, időben csatlakoztak. A köszönetnyilvánítás 
után kéri Polgármester Urat, Alpolgármester Urakat, hogy a továbbiakban is azzal az
őszinte szeretettel és segíteni akarással támogassák az egyesületet, mint eddig. Sok 
sikert és jó egészséget kíván mindehhez.

Császár László polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 fő 
jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban
szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással tárgyalják, hogy a „Volt honvédségi
ingatlanok hasznosítása, a BHA Kft. adásvételi szerződésének módosítása” című 
előterjesztést a vegyes ügyek keretébe vegyék fel. Javaslatát szavazásra teszi fel.  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza.

41/2014. (IV.25.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai 
nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi 
pontokat tárgyalja azzal a módosítással, hogy a „Volt
honvédségi ingatlanok hasznosítása, a BHA Kft.
adásvételi szerződésének módosítása” című szóbeli 
előterjesztést a vegyes ügyek keretébe felveszi.

NAPIREND

1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek
fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-
testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester  
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2) A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
rendelet megalkotása és a költségvetési
maradvány felhasználásának elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

3) Tájékoztatás a belvárosi rehabilitációs pályázat
zárásával kapcsolatos intézkedésekről
Előterjesztő: Császár László polgármester  

4) A 2013. évi belső ellenőrzésekről készült éves 
összefoglaló jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

5) A 2014-2017. évi stratégiai ellenőrzési terv 
elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

6) A 0283/15 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

7) A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola, a
Batsányi János Gimnázium és Kollégium,
valamint a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola tervezett intézmény-
átszervezésének véleményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester  

8) A Tapolca Város Német és Roma Nemzetiségi
Önkormányzataival kötött együttműködési 
megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester  

9) Döntés az alapítványok 2014. évi közművelődési 
támogatásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester  

VEGYES ÜGYEK

1) Volt honvédségi ingatlanok hasznosítása, a BHA
Kft. adásvételi szerződésének módosítása 
Előterjesztő: Császár László polgármester  
(SZÓBELI ELŐTERJESZTÉS)

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

1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,
valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

Lévai József képviselő: Polgármester úr március 19-én folytatott tárgyalást Baller
Barnával és Szász Alajossal a reptér fejlesztési lehetőségeiről. Az előző beszámolóban 
hasonló témájú tárgyalás volt más személlyel. Március 25-én dr. Sövényházi Ilonával
és dr. Dorner Máriával tárgyalt a gyermekorvosi praxissal kapcsolatban. Április 16-
án egyeztetést folytatott a kórház vezetésével a háziorvosi praxisokkal kapcsolatban.
A belső ellenőrzési beszámoló is érintette ezt a területet.  

Császár László polgármester: Baller Barnával és Szász Alajossal a tavalyi évben is
találkozott, ismerik a repteret. Konkrét ajánlattal álltak elő, ahol a többségi tulajdonos 
az önkormányzat lenne. A mellette lévő kivett területen, ha a Rendezési Tervnek 
megfelel, szeretnének kiszolgáló bázist felépíteni. A Nemzeti Parkkal már felvették a
kapcsolatot, mert ezen a területen Natura 2000-es bejegyzés van. Azt próbálják meg
leegyeztetni, mik a lehetőségek, amiket meg lehet oldani. A 160 hektáros terület a 
Rendezési Terv szerint közlekedési terület, a funkciója reptér. Akkor tudna
kialakulni valami, ha a kiszolgáló rész is hozzá lenne kapcsolva. Ha már
konkrétumok állnak rendelkezésükre, akkor mindenképpen a képviselő-testület elé 
kerül.
A gyermekorvosi praxisokkal kapcsolatban a két doktornővel a harmadik körzet 
gyermekeinek ellátásáról tárgyaltak. Dr. Rövid Klára tartós betegsége miatt nem
tudja ellátni a körzetében lévő gyermekeket. Ez év novemberéig a helyettesítési 
feladatokat a két doktornő látja el. Ezután kell dönteni arról, hogyan lépjenek tovább. 
Információjuk szerint dr. Rövid Klára meghirdette a praxisát. Nem tudni, hogy lesz-e
rá jelentkező. Az lenne az ideális, ha jelentkezne rá valaki. Ha nem lesz jelentkező, el 
kell gondolkodni, hogy - figyelembe véve a csökkenő gyermeklétszámot - a praxis 
felosztásra kerülne.
A háziorvosi ügyelettel kapcsolatban a háziorvosok megkeresték, hogy szeretnének
díjemelést elérni. Tóth Csaba polgármesterrel közösen tárgyaltak a kórház
vezetésével. A tegnapi nap folyamán lett volna a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás Tanácsülése, de határozatképtelenség miatt elmaradt. Több pénz nincsen a
rendszerben, az a nagyságrend került be, mint korábban, 50 millió Ft OEP
finanszírozás, 26 millió Ft önkormányzati hozzájárulás, tehát 75 millió Ft-os
nagyságrenddel működik a rendszer.  Belső átszervezésekkel próbálnak megoldást 
találni erre az igényre. Az OMSZ végzi a betegirányítást, megállapítható, hogy két
ügyeletes kocsira nincsen szükség. A létszámot nem szeretnék csökkenteni, a két
gépkocsit egyre redukálnák. Minderre szeretett volna a kistérség felhatalmazást adni,
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de a határozatképtelenség miatt erre nem került sor. Dr. Varga István tájékoztatása
megtörtént.

Vajda Attila képviselő: Többször előfordult, hogy az NHSZ Kft ügyvezetésével 
tárgyalt Polgármester Úr és Alpolgármester Úr. Erről kérne tájékoztatást. 

Császár László polgármester: 2014. január 1-től döntöttek a Remondis Tapolca Kft 
névváltozásról, NHSZ Tapolca Kft lett a társaság új elnevezése. Folyamatban vannak
a különböző feladatok, azokról próbáltak egyeztetni, hogy a cég nonprofit céggé 
alakuljon. Csak nonprofit cég végezheti ezt a fajta tevékenységet. A hulladék törvény
változása miatt létrehoztak egy új hulladék rendeletet, aminek egyeztetése folyik. A
napi kérdésekről tárgyaltak még, min szeretne a cég változtatni. Több szerződést is 
kötöttek a Remondis Kft-vel, arról volt szó, hogy milyen formában szeretnék ezeket
tovább vinni. A júniusi képviselő-testületi ülésre szeretné ezt beterjeszteni. Létre 
jönne egy nonprofit cég, ami a közszolgáltatási tevékenységgel és a kommunális
hulladékbegyűjtéssel foglalkozna, valamint egy profitorientált cég, ami 
profitszerzésre is alkalmas.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

42/2014. (IV.25.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

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

Császár László polgármester: Megérkezett körükbe Ulrike Vollner, az Assisi Szent
Ferenc Állatmenhely Alapítvány elnöke. A képviselő-testület nevében szívből 
gratulál az Év Állatmenhelye 2013 díj elnyeréséért.

Ulrike Vollner emléklapot és egy csokor virágot vesz át Császár László polgármestertől. 

2) A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a
költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Az Áht. előírása szerint április 30-ig az önkormányzat 
zárszámadási rendelet-tervezetét a polgármesternek elő kell terjeszteni. Tavaly 
február 25-én fogadták el a 2013. évi költségvetési rendeletet, amit az elmúlt évben öt
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alkalommal módosítottak. A féléves és a háromnegyed éves beszámolókban
tájékoztatták a képviselő-testületet a költségvetés állásáról. Leírásra került, hogy az 
elmúlt évek folyamatai hogyan érintették a költségvetést. Megállapítható, hogy az
elmúlt évben az önkormányzat vagyoni helyzete a korábbi évhez képest emelkedett,
856 millió Ft növekedést mutat. A kötelezettségek jelentősen csökkentek a 
konszolidáció következtében, az önkormányzatnak nincsen hosszú lejáratú
kötelezettsége. Megállapítható, hogy az önkormányzat az elmúlt évben jól
gazdálkodott. A rendelkezésre álló forrásokat a működőképesség tekintetében jól 
alkalmazták.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 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 a
határozati javaslatot 2 igen szavazattal és 2 tartózkodással nem javasolja elfogadásra
a Képviselő-testületnek.  

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal és 
1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

6/2014. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2013. évi költségvetés végrehajtásáról és
pénzmaradványának elfogadásáról szóló
rendelettervezetet elfogadja és 6/2014. (IV.28.)
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

3) Tájékoztatás a belvárosi rehabilitációs pályázat zárásával kapcsolatos
intézkedésekről
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a beruházás 2013.
augusztus 31. napjával lezárult. Folyamatban van az elszámolás, aminek
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projektzárása papíron megtörtént. A záró jegyzőkönyv aláírásra került. Folyamatban 
van azonban egy szabálytalansági eljárás, ami a végső lezárást akadályozza. A Déli 
Városkapuval kapcsolatban merült fel a szabálytalanság. A szerdai napon voltak a
közreműködő szervezetnél, a Regionális Fejlesztési Ügynökséghez került át a feladat. 
A tegnapi napon a szükséges észrevételeket megtették. Remény van rá, hogy a nem
szállítói finanszírozásban, hanem önkormányzati finanszírozásban a Magyar Aszfalt
Kft-nek kifizetett 22 millió Ft-ot utófinanszírozás keretében vissza fogják kapni. Az
egyeztetés során bíztató jeleket kaptak. A szállító a 2012-ben elvégzett munkája után
nem kapta meg az ellenértéket. Az előterjesztés azért került ide, mert a szállítói 
finanszírozás helyett az önkormányzat fizette ki a 22 millió Ft-ot, ehhez kell a
költségvetési forrást biztosítani a pályázati tartalékok terhére, ami a közreműködő 
szervezettől visszakerül.  
Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.

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

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

Lévai József képviselő: Milyen oka volt, hogy szabálytalansági eljárást indítottak?
Mi a belső tartalma? 

Császár László polgármester: A keret-közbeszerzési eljárás keretében mély- és
magasépítésre választottak ki vállalkozásokat, melynek eredményeképpen a Magyar
Aszfalt Kft lett a nyertes. A befejezés nem történt meg, mert lejárt keretközbeszerzés
időtartama. Újat kellett kiírni, ki kellett választani, ezt kellett a közreműködő 
szervezet részére megküldeni. Folyamatban lévő munkáról volt szó. Amire megjött a 
vélemény, a munka is elkészült. Nem jóval előtte kérték meg a közbeszerzési 
projektről a véleményt. Az utólagos ellenőrzés során nem volt gond, csak az előzetes 
lezárás nem volt megfelelő. A műszaki problémák kellőképpen feltárásra kerültek és 
a közreműködő szervezet jóváhagyja ezt a folyamatot. Nem fenyegetnek büntetéssel, 
de amíg a folyamat le nem zárul, a projektet nem lehet lezárni.

Lévai József képviselő: A Veszprém Megyei Közgyűlés is tárgyalt hasonló 
előterjesztést, a Regionális Fejlesztési Ügynökség beszámolóját hallgatták. 
Problémaként nevesítette, hogy a különböző, nem éppen könnyű finanszírozási 
feltételek jelentős gondokat okoznak. Általános gond az uniós pályázatok 
bonyolítása.

Császár László polgármester: Az előkészítő folyamatok több időt vesznek igénybe, 
mint a fizikai munka. Az elmúlt öt évben sokat változtak a jogszabályok. Amikor oda
érnek, hogy meg kell valósítani, például egészen más tűzrendészeti szabályokat 
írnak elő. Ezeknek akkor kell megfelelni.  
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Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel
határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

43/2014. (IV.25.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 azonosítószámú, „A
tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” 
elnevezésű pályázat lezárása érdekében, Tapolca Város 
Önkormányzata 1/2014. (II.17.) Tapolca Város 2014. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló rendelet 7. mell. 01. Cím pályázati
tartalékok előirányzatán belül, a jogorvoslati kérelem 
elbírálásáig 22.099.503,- Ft-ot, azaz
Huszonkétmilliókilencvenkilencezer-ötszázhárom
forintot megelőlegez. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4) A 2013. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés 
megtárgyalása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Áht. előírja, 
miszerint a zárszámadással együtt a belső ellenőrzésekről összefoglaló jelentést kell 
tenni. Mindezek kerültek az előterjesztésben összefoglalásra.  
Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.  

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

Lévai József képviselő: Átolvasta az előterjesztést, elég tanulságos. A tavalyi év 
során lebonyolított belső ellenőrzések összefoglalója. A város életében fontos 
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szerepet betöltő intézmények és gazdasági társaságok ellenőrzése néhány 
fontosságra hívja fel a figyelmet. Az itt említett hiányosságokkal kapcsolatban milyen
intézkedések történtek? Az anyagban szerepel, hogy személyi felelősség 
megállapítására nem tett javaslatot a belső ellenőr egyik ellenőrzés kapcsán sem. Az 
egyes ellenőrzések általános értékelést tartalmaznak, azonban kettes értékelést is 
látnak benne. Olyan ellenőrzési sor is látható, ahol értékelés sem szerepel. Ez vagy 
kimaradt, vagy nullás. Ezzel kapcsolatban kellene megfogalmazni intézkedést. A
tavalyi évben a Tapolca Kft kapcsán voltak olyan megállapítások, ami a
gazdálkodására vonatkoztak. Most a Média Kft-vel kapcsolatban vannak
gazdálkodást érintő megjegyzések, ami a cég működésének stabilitására 
vonatkoznak. Ha ezeket a problémákat meg akarják oldani, akkor ezzel foglalkozni
kell az elkövetkezendő időszakban. Van az ellenőrzések között olyan intézmény, 
mint a Wass Albet Könyvtár és Múzeum, ami jól teljesített. Jómaga értelmezése
szerint lényegi megállapítás, ami hiányosság lett volna, nem szerepel. Azokon a
területeken, ahol régóta felhalmozódó hiányosságok vannak, ott intézkedést kellene
foganatosítani.

Császár László polgármester: A Média Kft az elmúlt időszakban több átalakuláson 
ment keresztül. Létre hozták a Média Kft-t, mert akkor az volt a javaslattevők 
véleménye, hogy e felé megy el a finanszírozás. Menet közben kiderült, hogy
mégsem ez a profil a megfelelő ezekre a cégekre, hanem nonprofit alapítványi forma 
a kedvezőbb. Ezek 95 %-ban önkormányzati finanszírozásból élő cégek, társaságok, 
akik az önkormányzat költségvetésétől függnek. Erre a cégre is vonatkozik. A 
költségvetési rendeletben évek óta13 millió Ft-ot hagynak jóvá a működésükre, ebből 
kell gazdálkodniuk. Ehhez azonban a működőképesség fenntartásához év közben 
néhány millió Ft-ot hozzá kell adni. Ebből adódnak ezek a belső zavarok. A többi 
önkormányzati cégnél is még nagyobb arányú az önkormányzat támogatása. Azokat
az önkormányzati intézményeket tartják fenn, amelyek nonprofit jelleggel
működnek. A kötelező önkormányzati feladatokat és önként vállalt feladatokat ellátó 
cégek működésének fenntartása az önkormányzat kötelessége. Működési veszély 
nem állt fenn egyiknél sem. Az intézményeknél is azok a problémák merültek fel,
ami a költségvetés alulfinanszírozásából adódik, hogy a rendelkezésekre álló
forrásokból milyen szinten tudják ellátni. Az elmúlt időszakban a könyvtárban 
jelentős felújítás került végrehajtásra, működési költségekben jelentős 
költségmegtakarítást lehet elérni. Ezzel magasabb színvonalú működtetést is 
biztosítanak a tapolcai lakosok felé. Ezeket a beszámolókat a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság év közben már megtárgyalta és a képviselő-testület 
előtt az elnök úr beszámolt róla. Legtöbbször külön megállapítás nem volt a 
bizottság részéről sem volt. A feltárt problémákat meg kell oldani, ismételten ne 
jöjjenek elő. Ezek nem olyan jellegű hiányosságok, amelyek akár a szabályszerűséget 
vagy a jogszabályok jelentős megsértését jelentették volna. Elsősorban finanszírozási 
gondokból adódtak ezek a problémák.

Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel
határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

44/2014. (IV.25.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2013. évi belső ellenőrzésekről készített éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. 

5) A 2014-2017. évi stratégiai ellenőrzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2013-ban lejárt az
önkormányzat stratégiai ellenőrzési terve. A 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben 
foglaltak értelmében a belső ellenőrzésre vonatkozóan meg kell határozni a hosszú 
távú célokat az elkövetkező négy évre. Az intézményrendszer változása átírta a 
stratégiai tervet is.
Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.

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

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

45/2014. (IV.25.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2014-2017. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai 
tervet az 1. melléklet alapján elfogadja.
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6) A 0283/15 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: A Rendezési Terv és a Helyi Építési Szabályzatnak
megfelelően belterületi ingatlannak számít ez a terület, a földhivatali 
nyilvántartásban történő átvezetéshez azonban szükség van képviselő-testületi 
döntésre.
Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.

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

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

46/2014. (IV.25.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 13/2008.
(VI.02.) Kt. rendelet végrehajtása céljából a 0283/15
helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásával
egyetért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7) A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola, a Batsányi János Gimnázium és
Kollégium, valamint a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskola tervezett intézmény-átszervezésének véleményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtól kaptak felkérést, hogy az intézményátszervezésnek
minősülő változások átvezetésére hozzanak döntést. Mindezt azért, mert ezeknek az 
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intézményeknek a működtetésében közreműködnek. Az alapító okiratban az SNI-s 
gyerekeknél konkrétan meg kell jelölni, hogy az SNI-n belül egyéb pszichés fejlődési 
zavarral küzdő tanulók ellátása, enyhe értelmi fogyatékos tanulók ellátása és 
érzékszervi (hallás, látás) fogyatékos tanulók ellátása nevesítésre kerülnek. Egy
előterjesztésben három határozati javaslatról kell dönteni.  
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 javaslatokat egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja
a Képviselő-testületnek.  

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

Lévai József képviselő: A gimnáziummal kapcsolatban a következőt kérdezi. Két 
módosítás szerepel, az egyik, hogy a létszámot csökkentenék 400 főre – ez sajnos 
közelít az élethez - , a másik pedig, hogy ötödik évfolyamot is szerepeltetnek az
alapító okiratban?

Tóth Mária tankerületi igazgató: Ez szerepelt az előző alapító okiratban. Különböző 
rendszerekben történő felvitelnél ez is kimaradt. Nem szeretnék, ha ebből az 
intézmény hátrányban részesülne. Nem működik, de ha lehetőség lenne ennek az 
elindítására, e miatt nehogy kimaradjon. A létszám változtatásával pedig az élethez
szeretnének igazodni.

Lévai József képviselő: Azt hiszi, hogy választ kapott a kérdésére. Az öt osztállyal
kapcsolatban szeretné kérdezni, hogy meghirdetésre kerül ez minden évben? Van rá
érdeklődés? 

Tóth Mária tankerületi igazgató: Minden évben nem került meghirdetésre. Van rá
jogi lehetőség. Érdeklődés kevésbé tapasztalható, a lehetőséget szeretnék megadni. 

Bognár Ferenc képviselő: Örül az integrációnak, csak akkor lehetne véleményt
alkotni, ha tudnák, hogy a különböző fogyatékosság típusoknak megfelelően milyen 
szakemberek állnak rendelkezésre. Az előterjesztésben szerepel, hogy olyan 
feladatokat vállalhat egy iskola, amelyeknek személyi, tárgyi feltételei adottak.
Szeretné, ha Tapolcán lenne hallás, és látásfogyatékos tanulóhoz megfelelő 
szakember. Valóban jó lenne, ha egy kimutatás állna a rendelkezésükre, - még ha
nem is a városhoz tartoznak ezek az intézmények,- milyen gyógypedagógus
szakember gárda áll rendelkezésre az oktatási intézményekben.

Tóth Mária tankerületi igazgató: Jogos a felvetés. Szurdó pedagógus, a
halláskárosultak ellátására van a szakszolgálatnál szakember. Annál a pár gyereknél,
ahol a rehabilitációs órákat el kell látni, megállapodást kötnek ezzel a kollégával.
Tifló pedagógus, a látássérültek ellátására valóban nincsen szakember, de ezeket a
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gyerekeket is el kell látni valamilyen szinten. Ezek a gyerekek ott ülnek a padban,
nem értelmi fogyatékosok, normál gyerekek, akikkel kapcsolatban megpróbálják az
Országos Szakértői Bizottsággal felvenni a kapcsolatot, az ő segítségükkel ellátni 
őket. Amíg ezt nem veszik be, ki kellene zárni őket az oktatásból és a környékbeli 
gyerekeknek Budapesten kellene tanulniuk. Gyógypedagógus foglalkozik velük,
külön szakember jár le, velük van kapcsolat. Így tudják ezt megoldani. Országos
szinten nagyon kevés a tifló pedagógus. A tankerületben szurdó pedagógus és sok
gyógypedagógus lát el feladatokat, a logopédusi rehabilitációs órákat is teljes
mértékben el tudják látni.

Császár László polgármester: Úgy gondolja, hogy elsősorban a normatíva lehívás 
miatt van szükség ezekre a pontosításokra.

Tóth Mária tankerületi igazgató: A Klebelsberg esetében nincsen normatíva, csak a
gyerekeknek van szakvéleménye. A szakvélemény előír bizonyos rehabilitációs 
órákat integrált formában. A Szász Márton Iskola nem veheti fel ezeket a gyerekeket,
mert ott szegregált formában oktatják őket. Ezekben a szakvéleményekben ki kell 
jelölni a Szakértői Bizottságnak azt az iskolát, ahol ezt el tudják látni. Ha egyetlen 
helyre sem tennék be, jogosan jeleznék a szülők, hogy a gyerekeiket nem tudják 
ezekbe az iskolákba beíratni. Az a tapasztalat, hogy egyre több ilyen gyermeknek
van szakértői véleménye.  

Bognár Ferenc képviselő: A Szász Márton Iskolában is volt egy-két látássérült
tanuló. A Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége biztosít ingyenes
számítógépet az iskolai oktatáshoz és az otthoni használatra.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

47/2014. (IV.25.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint a
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola fenntartója, az iskola
alapító okiratában, alapdokumentumában a Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola, a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Tagintézménye, valamint a Tapolcai Bárdos Lajos Általános
Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye esetében

 az általános iskolai nevelés-oktatás alapfeladatot kiegészítse a
többi tanulóval együtt nevelhető-oktatható sajátos nevelési 
igényű tanulók integrált iskolai nevelése-oktatása 
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alapfeladattal, ezen belül az egyéb pszichés fejlődési zavarral 
küzdő tanulók ellátásával, 

 az általános iskolai alapfeladaton, a többi tanulóval együtt
nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű tanulók integrált 
iskolai nevelése-oktatásán belül, az értelmi fogyatékos
kategória „kibontásaként”, az enyhe értelmi fogyatékos
tanulók ellátását rögzítse,

 az általános iskolai nevelés-oktatás alapfeladaton, a többi
tanulóval együtt nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók integrált iskolai nevelése-oktatásán belül az
érzékszervi fogyatékos „kategóriát” a hallási fogyatékos és
látási fogyatékos tanulók ellátásával kiegészítse.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

48/2014. (IV.25.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
mint a Batsányi János Gimnázium és Kollégium
működtetői feladatát ellátó önkormányzat egyetért 
azzal, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
a Batsányi János Gimnázium és Kollégium
alapdokumentumaiban

 a gimnáziumi nevelés és oktatás alapfeladatai
között az „emelt szintű oktatás ellátása angol, német és 
olasz nyelvből, valamint matematika tantárgyból” 
feladatokat feltüntesse,

 a négy évfolyam mellett az öt évfolyamot is
szerepeltesse,

 a felvehető maximális tanulólétszámot 600 főről 400 
főre csökkentse. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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49/2014. (IV.25.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
mint a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola működtetői feladatát ellátó 
önkormányzat, egyetért azzal, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ a Tapolcai Járdányi Pál
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola alapfokú 
művészetoktatás alapfeladatán, a „kifutó” tanszakon, a 
cselló és az ütő tanszakot rögzítse, ezáltal módosítsa az 
alapító okiratát.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8) A Tapolca Város Német és Roma Nemzetiségi Önkormányzataival kötött
együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy minden évben el
kell végezni ezt a felülvizsgálatot. A két nemzetiségi önkormányzat már
felülvizsgálta a megállapodást, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testületének is jóvá kellene hagyni a 2012-ben kötött együttműködési megállapodást. 
Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

50/2014. (IV.25.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával
2012. június 19-én kötött nemzetiségi önkormányzati
feladatok ellátásáról szóló együttműködési 
megállapodást felülvizsgálta és azt változatlan
formában és tartalommal fenntartja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

51/2014. (IV.25.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával
2012. június 19-én kötött nemzetiségi önkormányzati
feladatok ellátásáról szóló együttműködési 
megállapodást felülvizsgálta és azt változatlan
formában és tartalommal fenntartja.

9) Döntés az alapítványok 2014. évi közművelődési támogatásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az alapítványok
részére a támogatási összegeket a bizottság jóváhagyásra javasolja, mindenképpen
szükséges a képviselő-testületi döntés. A bizottság döntését követően az előterjesztés 
a képviselők részére elektronikus úton kiküldésre került. 
Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, 
észrevétele, javaslata?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

52/2014. (IV.25.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
alapítványok 2014. évi közművelődési pályázatainak a 
Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottsága által javasolt összegű támogatását az 1. 
melléklet szerint elfogadja, egyidejűleg az egyéb 
szervezetek részére megállapított támogatási
összegekkel a 2-4. mellékletek szerint egyetért.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződések 
aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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VEGYES ÜGYEK

1) Volt honvédségi ingatlanok hasznosítása, a BHA Kft. adásvételi
szerződésének módosítása 
Előterjesztő: Császár László polgármester  
(SZÓBELI ELŐTERJESZTÉS)

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a képviselő-testület 
2014. február 14-én hozta meg döntését a BHA Kft részére történő 
ingatlanértékesítésről. A szerződésben a fizetési határidő március 30. napja volt. 
Március 30-án Bíró Tibortól levél érkezett, hogy a banki ügyintézés elhúzódása miatt
kéri május 31. napjára módosítani a fizetési határidőt. A jelenlegi ígéretek szerint 
május elején megkapja az összeget. A szerződésben csak a fizetési határidőt március 
31. napról május 31. napra szükséges módosítani, az egyéb pontok változatlanok
maradnának.
Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, 
észrevétele, javaslata?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

53/2014. (IV.25.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a ,,BHA” Bíró Hűtéstechnikai és 
Acélszerkezet gyártó Ipari Korlátolt Felelősségű 
Társaság (8300 Tapolca, Dózsa György utca 34.;
képviseli: Bíró Tibor ügyvezető) és Tapolca Város 
Önkormányzata között 2013. augusztus 1-jén létrejött
adásvételi szerződés 32/2014. (II.14.) Kt. számú 
határozattal elfogadott módosításában szereplő 2014. 
március 30-ai időpont helyett 2014. május 31-i időpont 
kerüljön feltüntetésre a tervezettnél hosszabb időt 
igénylő kereskedelmi banki hitelügyintézés miatt. 

A módosított szerződés egyéb feltételei változatlanok. 

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét Tapolca
4507/1 helyrajzi számú, kivett telephely és 12 db épület
művelési ágú, 5 ha 2975 m2 területű, valamint a 4507/21 
helyrajzi számú, kivett telephely és 5 db épület
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művelési ágú, 1 ha 9760 m2 területű ingatlanok 
vonatkozásában a módosított adásvételi szerződés 
aláírására és a bejegyzési engedély kiadására.

Határidő: 2014. május 31.
Felelős: polgármester

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, BEJELENTÉSEK 

Lévai József képviselő: Problémára hívja fel a figyelmet, amit már korábban is
jelzett. A temetőben lévő harang lába lassan eltűnik. Megoldást kellene rá találni. 

Hársfalvi József irodavezető: A temetőben lévő harang lábánál járt már a leendő 
vállalkozóval, megrendelték annak javítását, tisztázták, hogyan erősítsek meg azt. 

Császár László polgármester: A problémát már korábban észlelték, jártak már kint.
A Főépítész Úrral is folytattak egyeztetést ez ügyben.  

Hársfalvi József irodavezető: A keresztet is javítani fogják, mert az is ferdén áll.

Koppányi Ferenc képviselő: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1
tartózkodással a Wass Albert Könyvtár és Múzeum működésének átfogó 
ellenőrzéséről, a Tapolcai Városfejlesztési Kft. működésének vizsgálatáról, a Tapolcai 
Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. és a Tapolcai Média Közalapítvány
támogatásának és feladatellátásának vizsgálata tárgyában készített ellenőrzési 
jelentéseket megismerte, és nem fogadja el.

Császár László polgármester: A következő napok rendezvényeire szeretné felhívni a 
megjelentek és a lakosság figyelmét. Zajlanak a Szent György-hegyi Napok
rendezvényei, a mai napon szakmai konferencia és a díjnyertes borok termelőinek 
oklevelek átadása lesz a SZISZI-ben. Holnap a borutak bejárására kerül sor a Szent
György-hegyen, vasárnap délelőtt szabadtéri szentmise és borszentelés lesz a 
Lengyel kápolnánál, előtte felvonulás, körmenet. A szentmisét követően a Ghymes 
együttes tagja, Szarka Gyula ad rövid műsort. A mai napon kezdődnek a Tapolca - 
Elfeledett mesterségek fesztivál programjai a Malom tónál. Este Tóth Vera élő 
koncertje, holnap a Budapest Ragtime Band műsora, vasárnap pedig a Kalimutu Jazz 
Band műsora kerül megrendezésre, előtte Palya Bea és zenekara fellépése színesíti az 
eseményt. A három nap alatt folyamatosan népművészeti-kézműves kirakodóvásár, 
mesterségek bemutatói és Miska kancsó kiállítás várja a látogatókat.
Május 1-4-ig szintén a Malom tónál Tópart Fesztivál lesz négy napon keresztül
népművészeti és kézműves vásárral, borházak, pálinkaházak kínálatával. A belépés a 
rendezvényekre díjtalan. Május 5-én nyílik a Természetközelben című kiállítás a 
TÁMK aulában, május 11-én már negyedik alkalommal kerül megrendezésre a
Tapolca Félmaraton. Május végén a Tapolca centenáriumi emlékprogramok
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kezdődnek az I. Világháború 100. évfordulója alkalmából. Május 22-én filmvetítés 
lesz a moziban, május 24-én nyílik "A boldog békeidőkből a Nagy Háborúba" című 
kiállítás a TÁMK-ban, május 25-én Hősök Napja rendezvény, koszorúzás a Katonai 
Emlékparkban, ahol ünnepi beszédet mond Kuli János vezető főtanácsos a HM 
képviseletében, május 31-én pedig a TÁMK-ban Katonadal Fesztivál kerül
megrendezésre.
Valamennyi rendezvényre tisztelettel várják az érdeklődőket, Tapolca város és a 
térség polgárait.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, a nyilvános ülést 9.20 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár László   Ughy Jenőné 
 polgármester jegyző


