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

Ügyiratszám: 1/163-22/2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 25-
én (szerda) 8.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről 

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. )

Jelen vannak: Dobó Zoltán polgármester
Bakos György
Buzás Gyula
Császár László
Dr. Décsey Sándor
Koppányi Ferenc
Kozma Henrik
Lévai József
Marton József
Pass Sándor
Sólyom Károly
Vajda Attila képviselők 

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, Varga Béláné 
közoktatási referens, dr. Németh Mária Anita Általános Igazgatási
Csoportvezető, Tóth János informatikus, dr. Iker Viktória 
jegyzőkönyvvezető,  

Horváth Zoltánné Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetője, 
Sikos Rita Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
igazgatója, Baski Sándor Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány
Kuratóriumának elnöke, Kovács Melinda sajtóreferens, Török
Zsolt Tapolcai Városi Televízió munkatársa.

Dobó Zoltán polgármester: Köszönt mindenkit a képviselő-testület mai rendkívüli 
nyilvános ülésén. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 fő jelenlétével 
határozatképes, az ülést megnyitja. A meghívóban szereplő napirendi pontok 
tárgyalását szavazásra bocsátja azzal, hogy a „Döntés bárányhimlő elleni védőoltás 
támogatásáról” című előterjesztést az MSD Pharma Kft. kérésére, üzleti érdekei 
védelmének érdekében, zárt ülés keretében tárgyalják.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza:

72/2016. (V.25.)          KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai 
nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontokat 
azzal a módosítással fogadja el, hogy a „Döntés bárányhimlő 
elleni védőoltás támogatásáról” című előterjesztést zárt ülés 
keretében tárgyalja.

NAPIREND

1) A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

2) Alapítványi támogatások jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

3) A 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok
számának meghatározása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

4) Önkormányzati nyilatkozat a Balaton-felvidéki Szociális,
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat
„létszámcsökkentési” pályázatához
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

5) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó
értékelése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

6) A Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslatának
elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT 

Marton József képviselő: A napirend tárgyalása előtt szeretné megkérdezni, mi 
indokolta rendkívüli ülés tartását? Nem lát a napirendi pontok között olyat, amit két
nappal a rendes ülés tervezett időpontja előtt el kellett volna fogadni.  

Ughy Jenőné jegyző: Van két napirendi pont, melyek esetében a döntést május 31.
napjáig meg kell hozni.  Az anyagküldés tervezett időpontjáig, múlt hét péntekig, 
csupán ez a két napirend szerepelt a meghívóban, további napirendek tárgyalásának
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szükségessége a hétvége folyamán merült fel, emiatt nem volt értelme és indoka
rendes nyilvános ülés tartásának. Hogy miért nem a pénteki napon került erre sor,
azért, mert olyan programok jöttek közbe az önkormányzat vezetésének, melyek
ennek akadályát képezték.

Dobó Zoltán polgármester: Reméli, érthető az indok.  

Marton József képviselő: Igen, de számára nem elfogadható.

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot 4 igen
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal és 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

12/2016. (V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati
rendeletének módosítására kidolgozott rendelet-tervezetet
elfogadja és azt 12/2016. (V.26.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.
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2) Alapítványi támogatások jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztésben két alapítvány támogatása szerepel. 
A Batsányi János Általános Iskoláért Alapítványon keresztül szeretné támogatni
Hoffman Valentina rehabilitációját és gyógykezelését.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága 
álláspontját.

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatokat szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:

73/2016. (V.25.)          KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Batsányi
János Általános Iskoláért Alapítvány 350.000,- Ft, azaz
Háromszázötvenezer forint összegű támogatását jóváhagyja. 

A támogatás forrása a Tapolca város 2016. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7.
mellékletének 2. Céltartalék, polgármesteri keret jogcíme.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a támogatási
szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős:   polgármester

74/2016. (V.25.)          KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Ovisokért Alapítvány 40.000,- Ft, azaz Negyvenezer forint
összegű támogatását jóváhagyja. 

A támogatás forrása a Tapolca város 2016. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
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szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7.
mellékletének 2. Céltartalék, polgármesteri keret jogcíme.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a támogatási
szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős:   polgármester

3) A 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának
meghatározása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti Horváth Zoltánné igazgató asszonyt. Mindenki
előtt ismert tény, hogy a gyermeklétszámok folyamatosan csökkennek, ehhez kell 
igazítani az óvodai csoportok és az óvodapedagógusok létszámát.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot 4 igen
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

75/2016. (V.25.)          KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2016/2017. nevelési évben a

Tapolcai Kertvárosi Óvodában (székhely) 6 csoport,
Barackvirág Tagintézményben 6 csoport,
Szivárvány Tagintézményében 4 csoport,
Hársfa Tagintézményben 3 csoport,
összesen 19 óvodai csoport indítását engedélyezi.

Egyidejűleg a 191/2015. (XI.27.) Kt. határozatát visszavonja. 

Határidő:   2016. május 31.
Felelős:   polgármester
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Császár László képviselő elhagyja az üléstermet, a Képviselő-testület 11 fő jelenlétével 
folytatja munkáját.

4) Önkormányzati nyilatkozat a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat „létszámcsökkentési” pályázatához
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló Humán Bizottság 
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot 4 igen
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, 
véleménye, javaslata.

Ughy Jenőné jegyző: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás kérésére a
szóban forgó napirendi pontot már korábban tárgyalta a testület. Kiderült, hogy a
korábban meghozott határozat nem felel meg a megváltozott pályázati feltételeknek,
ezért szükséges a Társulás valamennyi tagönkormányzatának, valamint Tapolca
Város Önkormányzatának, mivel a központi háziorvosi ügyeleti feladat ellátására
szerződése van a Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti 
és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálattal, egy új határozat elfogadása.

Az előterjesztéshez további észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

76/2016. (V.25.)          KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen 
határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a
Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális,
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott -
jogviszonyban vagy munkaviszonyban töltött idejének
megszakítás nélküli - foglalkoztatására a települési
önkormányzat által alapított más szervnél, az előreláthatólag 
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 
szervezeti változás, feladatátadás következtében a kérelem
benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs
lehetőség. 
Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési
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támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő 
benyújtását támogatja, azzal egyetért.

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről 
a Társulás elnökét a határozat megküldésével értesítse.

Határidő:   2016. május 31.
Felelős:   polgármester

5) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló Humán Bizottság 
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot 4 igen
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Vajda Attila képviselő: Kérdezi, a felsőoktatásban a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény jelent-e plusz pontokat?

dr. Németh Mária Anita Általános Igazgatási Csoportvezető: Oktatási intézménye
válogatja, de jellemzően kapnak plusz pontokat a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesült gyermekek.

Vajda Attila képviselő: Vannak ilyen gyermekek?

dr. Németh Mária Anita Általános Igazgatási Csoportvezető: Igen, számuk jelenleg
25-30 fő közötti. 

Marton József képviselő: Kiegészítésként elmondja, az Arany János
Tehetséggondozó Programban való részvétel esetén feltétel a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény folyósítása, nyújtása.

Az előterjesztéshez további észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

77/2016. (V.25.)          KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről készült 
átfogó értékelést elfogadja.
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6) A Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslatának elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló Ügyrendi Bizottság 
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

78/2016. (V.25.)          KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/2022/2016.
számú javaslatát elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a
részvételt, és a rendkívüli nyilvános ülést 8.25 órakor bezárja.

K. m. f.

Dobó Zoltán   Ughy Jenőné 
 polgármester  jegyző 


