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TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

8301 Tapolca, Hősök tere 15. 

 

Ügyiratszám: 1/19-4/2018. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 2018. január 16-án 

(kedd) 8.40 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácsterme 

  (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

 

Jelen vannak: Dobó Zoltán  polgármester 

  Bakos György 

Buzás Gyula 

  Császár László 

  Dr. Décsey Sándor 

  Koppányi Ferenc 

  Kozma Henrik 

Lévai József 

  Pass Sándor 

  Sólyom Károly képviselők 

 

Igazoltan maradt távol: 

  Sólyom Károly 

Marton József képviselők 

 

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek: 

dr. Németh Mária Anita jegyző, dr. Iker Viktória aljegyző, Varga Béláné 

közművelődési és intézményi referens, Kovács Melinda sajtóreferens, Farkas 

Hajnalka jegyzőkönyvvezető 

 

 

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő – testület tagjait a mai 

rendkívüli nyilvános képviselő – testületi ülésen.  

Megállapítja, hogy a képviselő – testület 10 fő jelenlétével határozatképes, az ülést 

megnyitja. Sólyom Károly és Marton József képviselők jelezték távolmaradásukat.  

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont kerüljön megtárgyalásra. Javaslatát 

szavazásra teszi fel. 
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag - 

az alábbi határozatot hozza: 

 
 

3/2018. (I. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai rendkívüli 

nyilvános ülésének napirendjét a következők szerint fogadja el és 

tárgyalja. 

 

NAPIREND 
 

1) A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai 
Tagintézménye telephelyének áthelyezésével kapcsolatos 
önkormányzati nyilatkozat 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

1) A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézménye telephelyének 
áthelyezésével kapcsolatos önkormányzati nyilatkozat 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

Dobó Zoltán polgármester: Kéri Buzás Gyula képviselőt, hogy a Humán és a Gazdasági 

Bizottság álláspontját ismertesse. 

 

Buzás Gyula képviselő: A Humán és a Gazdasági Bizottság is egyhangú szavazati aránnyal 

elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

 

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, kinek van kérdése, észrevétele az 

előterjesztéssel kapcsolatban? 

 

Kozma Henrik alpolgármester: Van olyan hely a városban, ahova áthelyezhető lenne a 

pedagógiai szakszolgálat. A régi szülészet épülete kihasználatlan, és ha egy – két éven belül 

nem találnak neki funkciót, akkor tönkre fog menni az épület. Véleménye szerint az teljesen 

alkalmas lenne egy ilyen jellegű tevékenységre. Az, ami annak idején oda lett tervezve, 

hogy a körzeti gyerekorvosok ott kapjanak helyet, az abból a szempontból hibás volt, hogy 

a város minden részéről behozni a városközpontba a szülőknek a gyerekeket, nem jó 

megoldás. Ennek az épületnek más funkciót kellene adni.  

 

Dobó Zoltán polgármester: A pénz a szűk keresztmetszet, és ha lenne pénz, akkor abból a 

helyből bármit lehetne csinálni. A gyerekorvosi rendelőkkel kapcsolatban most is 

fennállnak azok a problémák, hogy messze van, nincs parkolási lehetőség. Ha újat 
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csinálnak, akkor a kor és a modern élet előírásainak meg kell felelni, és az az egyetlen olyan 

épület, ami területileg ki tudná elégíteni az elvárásokat. Meg van adva, hogy egy 

várakozóra hány négyzetméternek kell jutni, milyen és mennyi wc kell stb. Ott mindent 

meg tudnának oldani, ha lenne pénz.  

 

Lévai József alpolgármester: A pedagógiai szakszolgálat áthelyezésével már foglalkoztak, 

akkor egyhangúlag támogatta a testület. Most pont emiatt került ide az előterjesztés, és 

ezért nem kerestek más helyszínt és emiatt adták be erre az épületre a pályázatot. Ha ez a 

pályázat nem nyer, akkor jó lenne a régi szülészet épülete, de ki fogja olyan állapotba hozni, 

hogy oda a szakszolgálat beköltözhessen? 

 

Dobó Zoltán polgármester: Tegnapi napon beszélt Szencz Lajossal teljesen más ügy miatt, 

és számára is elképesztő áremelkedések vannak az építőiparban. Tavaly, amikor 

megkapták a gimnázium árajánlatát, ahhoz képest idén év végéig 40-50 %-os áremelkedés 

bekövetkezhet. Most gondolkodhatnak azon, hogy mi hogyan legyen, de attól még nem 

kerül megoldásra az ügy.  

 

Varga Béláné közművelődési és intézményi referens: És akkor még ott van a másik 

probléma, a Szász Márton Általános Iskola problémája. Ezzel végig járták a város összes 

köznevelési intézményét és nem találtak neki helyet. 

 

Az előterjesztéshez több kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó 

Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 8 igen és 1 nem szavazattal, 1 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

 

4/2018. (I. 16.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete, mint a 8300 

Tapolca, Kossuth u. 2. sz., 2836/1 hrsz. alatt nyilvántartott 

ingatlanrész tulajdonosa, hozzájárulását adja ahhoz, hogy – a 

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai és 

infrastrukturális feltételeinek javítását biztosító – a Veszprémi 

Tankerületi Központ (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.) (mint 

vagyonkezelő) által benyújtott EFOP-4.1.6 „Köznevelés támogató 

szerepének erősítése” pályázati konstrukcióban a szóban forgó 

ingatlan részt vegyen. 

 

A Veszprémi Tankerületi Központtal együttműködve vállalja – a 

rehabilitációs szakmérnök által meghatározott 

akadálymentesítésre vonatkozó követelmények teljesítése 

érdekében – a bejárat előtti rámpa előírásoknak megfelelő 

akadálymentes kialakítását, valamint az első emeleten 
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kialakítandó funkciók eléréséhez szükséges akadálymentes 

megközelítés biztosítását.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására.  

 

Határidő: 2018. január 

Felelős: polgármester 

 

 

Több napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén, Dobó Zoltán polgármester megköszöni 

a részvételt és a rendkívüli nyilvános ülést 8.50 órakor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Dobó Zoltán dr. Németh Mária Anita 
 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 


