TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/131-10/2007.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007.
április 13-án (péntek) 08.10 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácskozóterme

Jelen vannak:

Ács János
Bakos György
Barbalics Antal
Bognár Ferenc
Buzás Gyula
Császár László
Dr. Csonka László
Horváthné Németh Edit
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Presits Ferenc
Sólyom Károly
Szatmári Jánosné
Vörös Béla
Závori László

polgármester

képviselők

dr. Imre László - Jegyző, Parapatics Tamás – Önkormányzati
Főtanácsadó, Benczik Zsolt – Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda
mb. vezetője, Hársfalvi József – szakmai főtanácsadó, Ihász József –
Építéshatósági Csoportvezető, Décseyné Raposa Mária – Általános
Igazgatási Irodavezető, Szabóné Szakács Judit – Általános
Igazgatási Iroda Hatósági Csoportvezető, Schönherrné Pokó Ildikó –
Pénzügyi Irodavezető, Fülöp Jánosné – Pénzügyi Iroda főtanácsosa,
Vasáros Nikoletta jegyzőkönyvvezető.
Dr. Áj Gabriella – MediSyst Kft. részéről, Dr. Németh Attila –
MediSyst Kft. részéről, Dr. Scher József – Tapolcai
Rendőrkapitányság részéről, Dr. Horváth Imre – Veszprém Megyei
Rendőrkapitányság részéről, Unger Ferenc – könyvvizsgáló, Nagy
Károlyné – belső ellenőr, Dr. Zsiray Ferenc – Városszépítő
Egyesület elnöke, Orbán Tibor – Tapolca Város Épített és
Természeti Értékeiért Közalapítvány elnöke, Bartha Józsefné –
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Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Lájerné Tóth Éva –
Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatója, Nagy Eörsné – Wass
Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója, Keszler József – Bárdos
Lajos Általános Iskola igazgatója, Péni Béla – Járdányi Pál Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény igazgatója, Fodorné Csöglei Erika –
Nevelési Tanácsadó vezetője, Vidosa Lászlóné Batsányi János
Általános Iskola igazgatója, Frang Lászlóné Szivárvány Óvoda
vezetője, Lakatos Veronika – Kertvárosi Óvodavezető, Marosi
Miklósné – Barackvirág Óvoda vezetője, Szőke Margit – Diákotthon
és Kollégium igazgatója, Horváth Gábor – Honvéd Kulturális
Egyesület elnöke, Tapolcai Városi Televízió munkatársai.
Ács János polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket.
Megállapítja, hogy 17 fő képviselő van jelen, a Képviselő-testület határozatképes, az
ülést megnyitja. Sólyom Károly alpolgármester távolmaradását igazoltan jelezte.
Elmondja, hogy a napirend előtti pont megtárgyalására kerül sor. Kérdezi, hogy a
napirend előtti ponttal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
napirendi beszámolót.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
105/2007.(IV.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
tisztségviselők
fontosabb
tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Ács János polgármester: Javasolja, hogy az előterjesztett napirendi pontok a
meghívóban foglaltak szerint kerüljenek megtárgyalásra azzal a módosítással, hogy a
„Tapolca város 2007. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 2/2007.(II. 14.) Kt. rendelet módosítása” című előterjesztést
napirendjére 1. napirendként felveszi, „A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca
közrendjéről és közbiztonságáról” szóló előterjesztést 10. napirendi pontként
tárgyalja, valamint vegyes ügyek közé „A Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház –
Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. ellátási területének megváltozásával
kapcsolatban fenntartói tárgyalások kezdeményezése” és az „Emléktábla elhelyezése
a Haditechnikai Park központi emlékművén” című előterjesztéseket napirendjére
vegye fel. Javaslatát szavazásra teszi fel.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
106/2007.(IV.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete mai ülésén a napirendeket a következők
szerint tárgyalja azzal a módosítással, hogy a
„Tapolca város 2007. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
2/2007.(II.14.) Kt. rendelet módosítása” című
előterjesztést napirendjére 1. napirendként felveszi,
„A
Rendőrkapitányság
tájékoztatója
Tapolca
közrendjéről és közbiztonságáról” szóló előterjesztést
10. napirendi pontként tárgyalja, valamint vegyes
ügyek közé „A Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház –
Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. ellátási
területének megváltozásával kapcsolatban fenntartói
tárgyalások kezdeményezése” és az „Emléktábla
elhelyezése
a
Haditechnikai
Park
központi
emlékművén” című előterjesztéseket felveszi.
1)

Tapolca város 2007. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával
kapcsolatos
egyes
szabályokról szóló 2/2007. (II.14.) Kt. rendelet
módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

2)

Tapolca Város Önkormányzata 2007-2010.
évek közötti gazdálkodásának stratégiai
programjának elfogadása, iránymutatása a
2011-2013. évek közötti fejlesztésekhez
Előterjesztő: Ács János polgármester

3)

A 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámoló,
pénzmaradvány
elszámolás,
könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített
beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester

4)

Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II.18.)
Kt. rendelet módosítására előterjesztett
rendelet-tervezet elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester
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5)

Helyi rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: Ács János polgármester

6)

Az egyes képviselő-testületi hatáskörök
delegálásáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester

7)

Felsőoktatási intézményben tanuló szociálisan
hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról
szóló 12/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

8)

Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és
ellátásokról szóló 10/2006. (III.20.) Kt. rendelet
módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

9)

Közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester

10) A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca
közrendjéről és közbiztonságáról
Előterjesztő: Ács János polgármester
11) Gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi
tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Ács János polgármester
12) A 2006. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE
rendszer működtetéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Ács János polgármester
VEGYES ÜGYEK
-

A Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház –
Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. ellátási
területének megváltozásával kapcsolatban
fenntartói tárgyalások kezdeményezése
Előterjesztő: Ács János polgármester

-

Emléktábla elhelyezése a Haditechnikai Park
központi emlékművén
Előterjesztő: Ács János polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)

Tapolca város 2007. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 2/2007. (II.14.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Erre azért van szükség, mert a kórház pályázatot kíván
benyújtani műszerfejlesztésre, ezt meg kell a költségvetésben is jeleníteni. Ez
megtörtént. A Pénzügyi Irodavezetőt kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
kíván-e kiegészítést tenni?
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: Nincs kiegészíteni valója.
Ács János polgármester: Unger Ferenc könyvvizsgáló Urat kérdezi, hogy az
előerjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Unger Ferenc könyvvizsgáló: Nem kíván kiegészítést tenni.
Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a módosítást 5 igen szavazattal a
rendelet módosítását elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
107/2007.(IV.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete köszönettel fogadja a MediSyst
Egészségügyi Befektetési Kft. (1047 Budapest,
Baross u. 52.) az előzetes, külön megállapodás
alapján történő fejlesztési célú pénzeszköz
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átadását a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. (8300
Tapolca, Ady Endre utca 1-3.) által ellátott
egészségügyi feladatokhoz, műszerfejlesztések
céljára.
Tapolca Város Önkormányzata pályázatot kíván
benyújtani a
Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által meghirdetett „A
decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési
támogatási programok előirányzataiból az
önkormányzatok fejlesztéseihez nyújtható CÉDE
támogatás elnyerésére” pályázati felhívásra.
Sikeres és eredményes pályázat esetén a forrás
felhasználásával
beszerzett,
önkormányzati
tulajdonba kerülő eszközöket térítésmentesen
használatba átadja az egészségügyi feladat
ellátására a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. (8300
Tapolca, Ady Endre utca 1-3.) részére. Az
Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek
lejártát követően az eszközöket könyv szerinti
értéken a Tapolcai Dr. Deák Jenő KórházRendelőintézet és Gyógybarlang Kft. tulajdonába
átadja.
Eredménytelen pályázat esetén kötelezettséget
vállal
a
fejlesztési
célú
pénzeszköz
visszautalására.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
fenti feltételeket tartalmazó megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
6/2007.(IV.16.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Tapolca város 2007. évi költségvetéséről,
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
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szóló 2/2007.(II.14.) Kt. rendelet módosítására
vonatkozó rendelet-tervezetet elfogadja, és
6/2007.(IV.16.) Kt. rendeletei közé iktatja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
108/2007.(IV.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete dönt arról, hogy a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett,
„A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési
támogatási programok előirányzataiból az
önkormányzatok fejlesztéseihez nyújtható CÉDE
támogatás elnyerésére” pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: A Tapolcai Dr. Deák Jenő
Kórház - Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.
(8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3.) által ellátott
egészségügyi feladatokhoz műszerfejlesztés.
A fejlesztés megvalósulási helye: 8300 Tapolca,
2768/3 hrsz-ú, Ady Endre utca 1-3. szám alatti
ingatlan.
A fejlesztés forrásösszetétele (adatok Ft-ban):

Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg

2007. év
23.514.000,0,54.866.000,-

Egyéb támogatás (nevesítve)

0,-

Egyéb forrás

0,-

Összesen

78.380.000,-

A szükséges bruttó 23.514.000,- Ft, azaz bruttó
Huszonhárommillió-ötszáztizennégyezer forint
összegű saját erőt Tapolca város 2007. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 2/2007. (II.14.) Kt.
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rendelet 23. Cím Beruházások megnevezésű
587.190.000,- Ft, azaz Ötszáznyolcvanhétmilliószázkilencvenezer forint összegű előirányzatából
biztosítja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét a pályázat benyújtására, továbbá
sikeres és eredményes pályázat esetén a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2007. április 16., illetve folyamatos
Felelős: polgármester
Ács János polgármester: Ehhez csatlakozna a kórház beadványa, ami azt jelenti,
hogy az önkormányzatnak, mint fenntartónak kell a pályázatot benyújtani, de a
működtető felvállalja a pályázati önrészt. Ezt az önrészt az önkormányzat
költségvetési számlájára átutalták. Amennyiben sikertelen lesz a pályázat, úgy az
önkormányzat ezt az összeget visszautalja. Bízik abban, hogy sikeres lesz a pályázat.
Ezzel a két pályázattal jelentősen emelkedhet az ellátás színvonala a tapolcai
kórházban. Felkéri a bizottságok elnökit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a módosítást 5 igen szavazattal
támogatja az előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy kinek van észrevétele,
kérdése, javaslata.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
109/2007.(IV.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete (8300 Tapolca, Hősök tere 15.), mint
fenntartó, fontosnak és szükségesnek tartja, hogy
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a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltató, a
Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház – Rendelőintézet
és Gyógybarlang Kft. (8300 Tapolca, Ady E. u. 13.) intézményi átalakítása költségei támogatására
az
Egészségügyi
Minisztériumnak
„A
szakellátási normatíva felosztásáról szóló
közigazgatási
határozatokból
adódó,
a
fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál
megvalósuló
intézményi
átalakítások
költségeinek támogatására” című pályázati
felhívására pályázat kerüljön benyújtásra.
A vállalható pályázati feltételekről egyeztetni
indokolt szolgáltatóval, megállapodást kell kötni
a MediSyst Kft-vel (1047 Budapest, Baross u.
52.).
A megállapodás megkötésére felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
110/2007.(IV.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete (8300 Tapolca, Hősök tere 15.), mint
fenntartó, felkéri

a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház –
Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. (8300
Tapolca, Ady E. u. 1-3.), mint szolgáltató
szakmai és gazdasági vezetését a pályázati
anyag határidőre, 2007. április 25-ig történő
elkészítésére,

Tapolca Város Polgármesterét a legfeljebb
31.400.000 Ft, azaz Harmincegymilliónégyszázezer forint összegű, saját erőt nem
igénylő, vissza nem térítendő támogatást
biztosító
pályázat
benyújtására
az
Egészségügyi Minisztérium „A szakellátási
normatíva felosztásáról szóló közigazgatási
határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó

10
egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló
intézményi
átalakítások
költségeinek
támogatására” című pályázati felhívásra.
Határidő:
Felelős:

2007. április 25., illetve
folyamatos
Polgármester, Ügyvezető
igazgató

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
111/2007.(IV.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete (8300 Tapolca, Hősök tere 15.), mint
fenntartó, a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház –
Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. (8300
Tapolca, Ady E. u. 1-3.) mint szolgáltató által
megvalósítandó, az Egészségügyi Minisztérium
„A szakellátási normatíva felosztásáról szóló
közigazgatási
határozatokból
adódó,
a
fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál
megvalósuló
intézményi
átalakítások
költségeinek támogatására” című pályázati
felhívásra
beadott
pályázatban
vállalt
intézményi átalakítások biztosítására legfeljebb
31.400.000,Ft,
azaz
Harmincegymilliónégyszázezer forint összeg erejéig kezességet
vállal.
Határidő: folyamatos, illetve 2007. október 31.
Felelős: polgármester
Ács János polgármester a szavazás után az ülés vezetését átadja Marton József
alpolgármesternek. Ács János polgármester az üléstermet elhagyja, a Képviselőtestület 16 fővel folytatja tovább munkáját.

2)

Tapolca Város Önkormányzatának 2007-2010. évek közötti gazdálkodásának
stratégiai programjának elfogadása, iránymutatás a 2011-2013. évek közötti
fejlesztésekhez
Előterjesztő: Ács János polgármester

Marton József alpolgármester: A Képviselő-testület a jogszabályi kötelezettségnek
megfelelően minden ciklusának a kezdetén gazdasági programot készít, amelyben
megfogalmazza azokat a célokat, elképzeléseket, amelyeket a következő időszakban
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igyekszik megvalósítani. Ennek elkészítése során kérték a Képviselő-testület tagjait,
valamint a civil szervezeteket, hogy ötleteikkel támogassák a Stratégiai Program
elkészítését. Azokat a javaslatokat, amelyeket be tudott Polgármester Úr fogadni,
azokat a Stratégiai Programba beépítették. A bizottsági ülések során konkrét
javaslatok még születtek, ezeket Polgármester Úr, mint előterjesztő befogadta.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a módosítást 3 igen szavazattal
támogatja az előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság 10 igen szavazattal a Stratégiai Programot elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság azon
kiegészítéssel, mely szerint az I. fejezet: Önkormányzat működése: 4.) pont:
„Önkormányzatunknak minden olyan (kistérségi szó elhagyásával) egyesület,
szövetség, társulás munkájában részt kell vennie, amely településünk érdekeit
szolgálja.” A Városfejlesztés, városrendezés fejezet: a város idegenforgalmi
vonzerejének növelése érdekében fontos a magántulajdonban lévő gyűjtemények
bemutatása. Tapolca-Diszel városrészben elő kell segíteni a „Pipamúzeum”
kialakítását, a Csobánc utcában lévő, helyi értéket képviselő „Keszler-ház”
megvásárlási és hasznosítási lehetőségének vizsgálatával elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Marton József alpolgármester: Parapatics Tamás Önkormányzati főtanácsadót
kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Parapatics Tamás Önkormányzati főtanácsadó: Nem kíván kiegészítést tenni, a
feltett kérdésekre szívesen válaszol.
Marton József alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Lévai József képviselő: Képviselő csoportuk kereste meg Polgármester Urat
levélben, melyben kérték, hogy gondolják át a gazdasági program technikáját, adott
esetben a szerkezetét is. A gazdasági program megfelel annak, hogy egy
iránymutatást adjon a Képviselő-testület munkájához. A levélben egy másik dologra
is felhívták Polgármester Úr figyelmét: „Úgy gondolják, hogy nemcsak a gazdasági
program összeállításában kellene megkeresni a munkában részt venni kívánt civil
szervezeteket, képviselőket, hanem egyfajta társadalmasítási folyamatot javasoltak
Polgármester Úrnak”. Ez azt jelentette volna, hogy nem egy, hanem néhány
munkafázisban fogadták volna el ezt. Tehát a nulla verziós gazdasági programot
bocsátották volna társadalmi vitára, melyben úgyszintén be kellett volna vonni a
Képviselő-testületet, a civil szervezeteket, a város lakosságát, és az ott felmerülő
észrevételeket bedolgozva fogadták volna el véglegesen a gazdasági programot.
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Nincs könnyű helyzetben a Képviselő-testület akkor, amikor ilyen programot
megfogalmaz. A jogszabály csak arra hivatkozik, hogy ilyen jellegű kötelezettsége
van az önkormányzatnak, hogy a gazdasági programot el kell fogadnia, de se annak
tartalmára, szerkezetére, az elfogadás módjára nincsen jogszabályi utalás. Úgy
gondolja, ha követnék ezt a módszert, akkor sokkal inkább el tudnák érni azt, hogy a
gazdasági program ismert legyen, és magukénak tudják érezni.
Marton József alpolgármester: A civil szervezetek is megkeresték, hogy ötleteikkel,
elképzeléseikkel támogassák a gazdasági programot.
Császár László képviselő: A gazdasági programnak fő irányelveket kell
meghatároznia. A mindenkori költségvetésben realizálódnak azok a dolgok, hogy
melyek azok az anyagi források illetve lehetőségek, amelyek ebbe belekerülhetnek.
Ha ezen változtatni kell, azt a Képviselő-testület bármikor meg tudja tenni.
Ács János polgármester az ülésterembe megérkezik a Képviselő-testület 17 fővel
folytatja munkáját.
Koppányi Ferenc képviselő: Mivel a stratégiai programnak nincsen pontos
útmutatása, úgy érzi ez a stratégiai program felvállalható mind formailag, mind
tartalmilag. Az itt meghatározott irányok hosszútávon tudnák biztosítani a város
fejlődését. A stratégiai programot javasolja mindenkinek elfogadásra.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Marton József alpolgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
112/2007.(IV.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Tapolca Város Önkormányzata 20072010. évek közötti gazdálkodásának stratégiai
programját, amely iránymutatás is a 2011-2013.
évek közötti fejlesztésekhez, a Pénzügyi és
Településfejlesztési
Bizottság
által
tett
javaslatokkal elfogadja.
Ács János polgármester Marton József alpolgármestertől az ülés vezetését átveszi, a
Képviselő-testület 17 fővel folytatja tovább munkáját.
Ács János polgármester: Ha a stratégiai program elkészült, akkor kötött vagy fűzött
formában az önkormányzatnál és a könyvtárban is megtekinthető lesz, és minden
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olyan civil szervezet számára megküldésre kerül, akik véleményezték, és
elképzelésüket megküldték.

3)

A 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, pénzmaradvány
elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete jól
gazdálkodott az elmúlt időszakban. Működési hitel felvételére nem került sor. A
költségvetés záró egyenlege kötelezettséggel terhelt, de ezek fejlesztési és felújítási
terhelések. A 2006. évi módosított pénzmaradvány 131.938.000.- Ft, amely
kötelezettséggel terhelt.
Unger Ferenc könyvvizsgáló: Végrehajtották az önkormányzat és intézményeinek
2006. évi gazdálkodási évre szóló könyvvizsgálatát. Az önkormányzat és
intézményei a megfelelő belső szabályozásokkal rendelkeznek, azokat folyamatosan
karbantartják. A belső ellenőrzés hatékonyan működik, feltárja a hiányosságokat.
Felülvizsgálták az intézmények és a Polgármesteri Hivatal beszámolóját. A
zárszámadási rendelet-tervezet összeállítása megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Az
előterjesztés adatai megalapozottak. A zárszámadási rendelet-tervezet sarokszámai
és a költségvetési beszámoló sarokszámai egyezősége biztosított volt. Elegendő és
megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy az egyszerűsített, összevont éves
beszámolót a számviteli törvény szerint készítették el. Véleménye szerint az
egyszerűsített összevont éves beszámoló az önkormányzat 2006. évi költségvetése
teljesítéséről a 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetről, valamint a működési eredményéről megbízható és valós képet ad.
Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a
beszámolót a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Bozsoki Lajos képviselő: A részvényértékesítés - hitelműveletnél a mérleg szerint értéke a részvényeknek 188.833.000.- Ft. Ez az előző évhez képest csökkent. Kérdezi,
hogy mennyivel csökkent az összeg, és mi volt a csökkenés?
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Schöherné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: A részvényeik esetében találhatók
olyan részvények, amelyek már hosszú évek óta az önkormányzat tulajdonában
vannak. Ezeknek a részvényeknek a piaci értéke már nem annyi, mint amennyi a
könyvben szerepel. A részvények értékesíthetőségét felül kell vizsgálniuk, hiszen
nem biztos, hogy célszerű ilyen csökkent piaci érték mellett a könyveikben tartani.
Valószínű, hogy ezek a részvények értékesítésre fognak kerülni. Ebből adódik, hogy
a részvények értéke kevesebb.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
7/2007.(IV.16.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolót és a pénzmaradványelszámolását elfogadja, és 7/2007. (IV.16.) Kt.
rendeletei közé iktatja.

4)

Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2005. (II.18.) Kt. rendelet módosítására előterjesztett rendelet-tervezet
elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A Képviselő-testületnek a működéséről szabályzatot kell
alkotni, amely átfogóan meghatározza a Képviselő-testületnek, illetve a hozzá
kapcsolódó alárendelt intézményrendszereknek a működését is személyi, tárgyi és
egyéb feltételek vonatkozásában. Jogi és törvényi változások következtek be, illetve
helyi gyakorlati sajátosságok is azt indokolták, hogy ezt a helyi Szervezeti és
Működési Szabályzatot át kell gondolni és dolgozni, valamint a szervezeti és
működéshez kapcsolódó más egyéb szervezési javaslataik is vannak, melyeket
szintén meg kell jeleníteniük a működési szabályzat módosításában. Felkéri Dr. Imre
László jegyző Urat, hogy röviden foglalja össze az előterjesztés lényegét.
Dr. Imre László jegyző: Amikor a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében a
Polgármesteri Hivatal részére létszámleépítést írt elő, és egy hatékony gazdálkodás
irányát határozta meg számukra, ez is egy meghatározó ok volt, hogy a
Polgármesteri Hivatalra vonatkozó részről beszéljen. A rendelet felülvizsgálata során
arra törekedtek, hogy a korábbi ciklusok jogi megoldásait megőrizzék, az időközben
bekövetkezett jogszabályi, valamint a gyakorlatból következő észszerű javításokat
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elvégezzék. A bizottsági üléseken elhangozott észrevételeket feldolgozták,
részletesen átnézték az előterjesztést. Az ülés előtt a képviselők elé tették azt a
táblázatot, amely gyakorlatilag az alap előterjesztés javítását szolgálja. Ez a szervezeti
egységek nevét tükrözi. A javítások a kiemelt szövegrészben találhatók. A főbb
módosításokat ismerteti: Az 1. §-ban határozza meg a Szervezeti és Működési
Szabályzat Tapolca Város Önkormányzatának testvérvárosi kapcsolatrendszerét. A
közelmúltban történt, hogy Tapolca városa Sümeg Város Önkormányzatával
testvérvárosi megállapodást tudott kötni, természetesen a Szervezeti és Működési
Szabályzatban ezt rögzíteni kell. Korábban a képviselők névsora a rendelet
melléklete volt. Mivel a melléklet a rendelet részét képezi – helytelen volt a korábbi
gyakorlatban , hiszen a képviselők mandátumukat nem a rendeletalkotással, hanem
a választással nyerik el -, ezért a mellékletekből a képviselők felsorolását a
függelékek közé kell áthelyezni. Korábban nem tartalmazta a szabályzat a választást
követően a polgármester, illetve a képviselők által leteendő eskü szövegét, ezt most
javasolják a Szervezeti és Működési Szabályzatba beépíteni. Az önként vállalt
feladatok között is változás történt. A Leonardo Da Vinci programban vállalt
kötelezettségei az önkormányzatnak lejártak, ezért javasolják a listából törölni,
valamint felvételre is szükség van, hiszen a Városi Rendezvénycsarnok
támogatásáról döntött a költségvetési rendeletében a Képviselő-testület. A
táblázatban a Képviselő-testület korábbi döntést is jelzik, mely szerint
intézményrendszerének meghatározott elemeit a Megyei Önkormányzat részére át
kívánja adni. Változott a Képviselő-testület állandó tartásának a színhelye. A
választást követően a Tamási Áron Művelődési Központban tartja állandó üléseit a
Képviselő-testület. A Szervezeti és Működési Szabályzatban ezt rögzíteni kell,
valamint azt is, hogy élő közvetítésben Tapolca város polgárai nyomon követhetik a
testület munkáját. Itt helyezték el azt az elemet – ez jogszabályi változás -, hogy a
zárt ülés anyagai, amennyiben közérdekű anyagot, vagy közérdekből nyilvános
adatot tartalmaznak, ebben a kérdésben kérelmet terjeszthetnek elő a Képviselőtestület irányába. Javasolják, hogy ezeknek a kérelmeknek az elbírálása
polgármesteri hatáskörbe kerüljön, mivel a jogszabály záros határidőket határoz meg
a kérelem elbírálása vonatkozásában. A közmeghallgatás helyszínét pontosították,
továbbra is két helyen történik meg éves rendszerességgel. Itt csak a Diszeli, illetve a
városközponti helyszín pontos címét írták be a rendeletbe. Pontosították a kérelem,
illetve az interpelláció előterjesztésére vonatkozó szabályokat, gyakorlatilag lényegi
változás nem történt. Egyértelművé tették az interpelláció beterjesztésének, illetve a
Képviselő-testületi ülésen azt a tényt, hogy az interpelláció benyújtója három
percben kifejtheti annak lényegét. Átvezették a Közigazgatási Hivatal elnevezését,
hisz kormányzati döntés alapján átalakult a területi eloszlása, szerezeti felépítése a
Közigazgatási Hivataloknak, Regionális Központok jöttek létre. A korábbi Megyei
Közigazgatási Hivatalok kirendeltségként működnek tovább. Beemelték azt az új
szabályt, miszerint a jegyző köteles a jegyzőkönyvek megküldésével együtt a
Közigazgatási Hivatalnak elektronikus formában megküldeni a rendeleteit.
Pontosították a képviselői munka azon szabályát, miszerint a Polgármesteri Hivatal
munkatársai a képviselői munkához szükséges felvilágosítást az Ötv. szerint soron
kívül kötelesek a képviselők számára biztosítani. A korábbi Szervezeti és Működési
Szabályzatban ez kibontva nem volt, így minden képviselő bármelyik ügyintézőhöz

16
kérdést intézhetett, felvilágosítást kérhetett. A hivatali munka szervezettsége, illetve
a képviselők szakszerű és pontos tájékoztatása érdekében javasolják, hogy a
továbbiakban a szervezeti egység vezetői álljanak a képviselők rendelkezésére,
illetve az Ötv. szabályozásával összhangban az intézkedést igénylő esetekben a
jegyzőhöz kell fordulni, hisz ilyen kérdésekben a jegyző jogosult dönteni. Az
átruházott hatáskör gyakorlása vonatkozásában a korábbi Szervezeti és Működési
Szabályzat úgy rendelkezett, hogy a bizottságok munkájukról kétévente tájékoztatót,
beszámolót készítenek a Képviselő-testület részére. Az új szabályozás szerint azt
javasolják, hogy az átruházott hatáskör gyakorlói évente, a zárszámadási rendelettel
együtt számoljanak be az átruházott hatáskör gyakorlásáról a Képviselő-testületnek.
A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését jelentősen átalakítja ez az új javaslat. A
korábbi Vagyongazdálkodási és Műszaki Irodát javasolják megszüntetni, és két
részre bontani. A városüzemeltetési feladatok vitelére csoportot javasolnak
létrehozni, hisz a napi munka nehezen tervezhető előre, naponta alakulhatnak olyan
új körülmények, amelyhez egy más készültségre és munkaszervezésre van szükség.
A gazdálkodás stratégiai előkészítő munkáját az Önkormányzati Irodához javasolják
áttenni. A Szervezeti és Működési Szabályzat függelékében található Polgármesteri
Hivatal ügyrendjében már az első javaslatokat, módosításokat is láthatják a
képviselők, hogy a Pénzügyi Iroda, az Önkormányzati Iroda valamint a
Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda munkaköreinek a felülvizsgálatát elkezdték,
és a szükséges átcsoportosítások a munkakörök hatékonyabbá tételének érdekében
az intézkedéseket megtették. Korábban a kataszteri nyilvántartást a
Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda egy ügyintézője végezte, míg ennek analitikai
nyilvántartását a Pénzügyi Iroda végezte. Ezt egy munkakörbe kellett összehozni,
hisz kevesebb létszámmal kell május elsejét követően ugyanazokat a feladatokat
ellátni. A Gyámhivatalt, mint önálló szervezeti egységet megszüntetésre javasolják.
Az önálló hatáskörben eljáró Gyámhivatali ügyintézők a Hatósági Csoporthoz
kerülnek, míg az első fokú jegyzői gyámhatósági feladatok az Általános Igazgatási
Iroda részhez kell, hogy átkerüljenek, hiszen a két hatáskör összeférhetetlen, ha egy
kézben marad. Időközi jogszabályváltozásra való figyelemmel a régi Ügyiratkezelési
Szabályzat ez év január 1-vel felül lett vizsgálva, és új Szabályzatot bocsátottak ki. Az
új szabályok szerint a szabályzat kiadására a jegyző jogosult és kötelezett. A
Közigazgatási Hivatal vezetőjével, valamint a Megyei Levéltár vezetőjével a
Szabályzat felülvizsgálatra került, ellenjegyezték. Új Adatvédelmi Szabályzatot
kellett kibocsátani, amely ugyan a Szervezeti és Működési Szabályzatnak nem része,
de tájékoztatásul az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében minden képviselő
részére rendelkezésre bocsátották az előterjesztéssel. Amennyiben kérdés van,
szívesen válaszol rá. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést támogatni
szíveskedjenek.
Ács János polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzat a helyben szokásos
módon megtekinthető. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
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Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság 11 igen szavazattal támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen
szavazattal és 1 ellenszavazattal a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Lévai József képviselő: Módosító indítványt szeretne tenni a 24. § (2) bekezdéséhez.
A bekezdés a következőt tartalmazza: „A települési képviselőt a polgármester, az
alpolgármesterek, a jegyző, az aljegyző, a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységének vezetői kötelesek soron kívül fogadni.” Javaslatot tenne arra, hogy az
SzMSz korábbi változatában szereplő szöveg maradjon érvénybe. Az eredeti szöveg
pedig úgy hangzott a régebbi hatályban lévő SzMSz-ben, hogy: „A települési
képviselőt a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző, az aljegyző, a
Polgármesteri Hivatal dolgozói kötelesek soron kívül fogadni.” Ezúton szeretné
megköszönni a hivatal dolgozóinak, hogy eddig segítették a képviselői munkáját,
hiszen szakszerű felvilágosítást kapott tőlük. Jegyző Úrral a bizottsági ülésen is
folytattak erről diszkurzust. Részben el kell, hogy fogadja a magyarázatát olyan
bizonyos esetekben, amikor szerződésről van szó, tehát nem egyszerű felvilágosítás
kéréséről, hanem iratokba való betekintésről, vagy folyamatban lévő ügyekről
tájékozódik a képviselő. Úgy gondolja, hogy a mellékletként csatolt Adatvédelmi
Szabályzat az ilyen esetekre egyértelmű útmutatást ad mind a képviselőnek, mind a
hivatal dolgozójának. Az ügyintézőkhöz bátran fordulhat minden képviselő.
Dr. Imre László jegyző: Az adatvédelemre vonatkozó szabályok megváltoztak, erre
vonatkozóan kellett új szabályzatot kiadnia, mely szerint a közérdekű adatok, illetve
a közérdekből nyilvános adatok külön jogszabály szerint ennek minősülő adatoknak
a kiadását részletesen meg kellett határoznia, illetve ez alapján meghatározódik azon
adatok köre is, amelyeket nem, vagy nem mindenkinek lehet kiadni. Ide tartoznak a
lakcímnyilvántartásban szereplő adatok, és a Képviselő-testület munkájával
kapcsolatos minden anyag. Egy előterjesztésnek van munkaanyaga, különböző
verziói, feljegyzések, amelyek – a törvény mondja ki – 10 évig titkosak. A tíz év
letelte előtt a jegyző határozza meg, hogy ezek kiadhatóak-e, vagy nem. Ebben
lehetnek olyan verziók, elképzelések, amelyek az előkészítő munka során kiderül,
hogy nem felel meg valamelyik jogszabálynak, mégis más elképzelést kell majd
megvalósítani. Középfokú végzettségű ügykezelő kolléganő bejön hozzá, hogy adott
képviselő megkereste, és adatot kért tőle. Az ügykezelőtől nem várható el, hogy
minden egyes esetben megfelelő jogászi átgondolással meg tudja azt mondani, vagy
el tudja dönteni, hogy az adott ügyiratból adott szerződés, feljegyzés, bármilyen adat
kiadható-e, vagy nem. A települési képviselőt ki kell szolgálni. Tudja azt is az
ügykezelő, hogy nem biztos, hogy minden adatot átadhat. Egy olyan helyzetbe
hozzák a kollégákat, amit nagyon nehéz kezelni. Az előző ciklusban kérte a
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képviselőket, hogy amennyiben ilyen jellegű kérdésük van, mindig áll a
rendelkezésükre, és soron kívül azonnal teljesíti azokat, azaz mérlegeli, hogy az adott
kérés hogyan, és milyen formában adható ki. Ezt írásba is foglalja. Polgármester
Úrral ebben a kérdésben egyeztetett. Javasolja, hogy a szervezeti egység vezetői
legyenek azok, akik egyébként a sajtót és a közvéleményt is tájékoztatják a saját
feladatkörük ellátása vonatkozásában. Ha kételyük van, ebben az esetben is a
jegyzőhöz, illetve önkormányzati ügyekben Polgármester Úrhoz kell fordulni.
Mindezen indokokra való tekintettel javasolja, hogy a mostani módosítást fogadja el
a Képviselő-testület. Az Ötv. azt mondja ki, hogy a Képviselő-testület a szervezetét
szabadon állapítja meg. Egy másik bekezdésében azt is kimondja, hogy a képviselői
munkához a Polgármesteri Hivatal a képviselőt megfelelő tájékoztatással, illetve az
ügyviteli hátteret részére biztosítania kell. Úgy gondolja, hogy ezzel egy magasabb
szintre emelik a képviselők munkájának a támogatását.
Ács János polgármester: Mint előterjesztő, a képviselő Úr módosító indítványát nem
tudja befogadni, de dönteni fognak róla. Vannak folyamatok, amelyek tárgyalások
alatt vannak, illetve több ügyintéző kezén megy keresztül. Ne hozzák a kollégákat
olyan helyzetbe, hogy részlet dolgokból ők építsenek fel bizonyos dolgokat. A
képviselőnek sem jó. Úgy gondolja, hogy ez a jogkör 7 embernek át van adva. 14
képviselőnek meg kell találnia a lehetőségét arra, hogy velük konzultáljon.
Presits Ferenc képviselő: Az Ötv. előírja, hogy a képviselőnek mindenhova
betekintési joga van. Nem szűrt véleményt szeretne hallani Jegyző Úrtól és az
irodavezetőktől. Meg fogja kérdezni Jegyző Urat is, de szeretne a dolgok háta mögé
látni. Ez a javaslat csorbítja a demokratikus jogát a képviselőnek. Ezt azzal indokolja,
hogy a hivatali dolgozók és a képviselők felesküdtek. Nem tudja, mi ez a
bizalmatlanság. Egy konkrét kérdésben szeretné megkeresni az ügyintézőt. Szerinte
a képviselő társa javaslata helyénvaló, melyet támogat.
Ács János polgármester: A döntéshozatalba nem szabad belekeverni a hivatal
dolgozóit. Miden felelősségteljes döntést a Képviselő-testületnek kell meghozni.
Ameddig ők írnak alá, és tájékoztatják a képviselőket, nem fogja ezt a felelősséget
átengedni azokat a kollégákat, akik egyébként köztisztviselők. Az ő dolguk nem a
döntéshozatal, hanem a feladat előkészítése.
Dr. Imre László jegyző: Kéri a képviselőket, hogy mondjanak konkrétumot arra
vonatkozóan, hogy mikor történt az, hogy megkeresték a jegyzőt konkrét kérdésben,
és a jegyző szűrt véleményt adott, eltitkolt adatot, vagy nem tájékoztatta a
képviselőket.
Presits Ferenc képviselő: Ilyen eset nem volt, és nem is lesz. Neki a törvény szerint
van egy fennmaradó joga, amit el akarnak venni, vagy csorbítani.
Dr. Imre László jegyző: Arról van szó, hogy a képviselő Úr jogainak gyakorlását,
megfelelő szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban javasolják rögzíteni. Ha
képviselő Úr ragaszkodik ahhoz, hogy az ügyintéző véleményét is meghallgassa,
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arra lehetőség van, de azt a jegyző, vagy a szervezeti egység vezetője fogja eldönteni,
hogy milyen módon és hogyan fogja az adatot, a tájékoztatást megadni. Vannak
államigazgatási és közigazgatási egyedi ügyek, amelynél olyan információkat kértek,
amelynek volt közérdekű része, de alapvetően egy kérelem alapján elindult
államigazgatási ügy volt, amelynek minden részletét, sőt nagy részét még a
települési képviselőnek sem lehet kiadni, mert megvannak a sajátos szabályai. Ezeket
nem szeretné az ügykezelőkre átterhelni, hanem felelős kollégákra.
Bartha Józsefné Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: A Cigány Kisebbségi
Önkormányzatnak hatásköre csak a kulturális programok terén van. Sokkal több
felelősség hárul rájuk szociális, iskolai, egészségügyi rendszer támogatása terén,
megkeresik őket az ügyfelek. Nekik is hivatalosan kell eljárni. Ha Polgármester és
Jegyző Úrhoz hivatalosan írnak levelet, választ kapnak, azt nem kérdőjelezik meg,
nem kérnek betekintést.
Marton József alpolgármester: Ha most valaki a televíziót nézi, akkor azt gondolja,
hogy Tapolca Város Önkormányzatánál borzasztó titkok vannak, amihez senki nem
juthat hozzá. A mondat arról szól, hogy a szervezeti egységek vezetői kötelesek
soron kívül fogadni, és tájékoztatni a képviselőt.
Ács János polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzathoz januártól
folyamatosan kértek módosító javaslatokat, nem érkezett hozzá egy sem. Képviselő
Úr azoknak a képviselőknek az egyike, akik előszeretettel használják azt a fajta
módszert, hogy bemegy mindenhova, és minden irodába minden ügyintézőt
megkeres és megkérdez. Az ügyintézők utána mennek hozzá és a jegyzőhöz. Ha
nincs rá szükség, nem hívja közvetlenül a jegyzőt vagy az irodavezetőt.
Presits Ferenc képviselő: A bizottsági üléseken az előterjesztésből megkapja a
véleményeket. Háttérinformációt viszont csak rajta keresztül kap? Nem kérdezett
még ügyintézőktől, ezután sem fog, inkább civil helyekről megszerzi az információt.
Az Ötv. szerint van egy joga, amit az SzMSz korlátoz, vagy elvesz.
Lévai József képviselő: Úgy is értelmezheti, hogy az SzMSz módosítást miatta
találták ki. Végzi a képviselői munkáját, amit Polgármester Úr is elmondott. Négy
éve képviselő, és egyszer nem fordult elő, hogy információval visszaélt volna. Nem
gondolja, hogy ügyintézőt azért keres meg, hogy az aktákba beletekintsen. Sajnos az
előterjesztések néha szenvednek információhiányban. Ha felelős döntést akar hozni
az ember, akkor ezeket a kiegészítő információkat meg kell, hogy szerezze.
Ács János polgármester: Be kell tartani a megfelelő szabályokat. A Képviselőtestületi tagok mindenről tájékoztatást kapnak. Soha nem titkoltak el semmit. Van
egy kollektív döntés és egy személyi felelősség. Kollektív felelősségvállalás nincsen.
Ez nem azt jelenti, hogy a képviselő nem beszélhet az ügyintézőkkel, vagy az
ügykezelőkkel. Vannak tárgyalások bizonyos ügyekben, amelynek egy ügyintéző
nem látja a végét. A köztisztviselőnek nem az a dolga, hogy állást foglaljon.
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Császár László képviselő: Az SzMSz tartalmazza a hivatal szervezeti felépítését,
ahol az alá- és fölérendeltségi viszonyok is világosan jelezve vannak, hogy kinek ki a
felettese, ki a beosztottja, kinek milyen döntési kompetenciája van, illetve a
munkaköri leírásában szerepel, hogy ki miben dönthet, és miben nem. Fogalmak
keverednek az önkormányzati, illetve az államigazgatási döntésekben.
Önkormányzati döntésben a Képviselő-testületnek van hatásköre, illetve néhány
esetben átengedett jogkörénél a polgármesternek, alpolgármestereknek, vagy a
bizottságoknak. Egy ügyintézőnek semmilyen önkormányzati ügyben nincs se
döntési, se véleménynyilvánítási jogköre. Ehhez az önkormányzati képviselőnek
legkevésbé van köze, mert ez nem olyan jellegű ügy, ami önkormányzatot is érint.
Ha van önkormányzati vonatkozása, akkor abba beletekinthet. Senkinek semmilyen
joga nem csorbul, mindenki minden információhoz, amihez joga van, hozzájuthat
ezután is.
Dr. Imre László jegyző: Hangsúlyozza, hogy az adatok kezelésére vonatkozó
jogszabályi környezet megváltozott. Egyrészt szélesedett a nyilvánosságra hozandó
adatok köre, ezért Tapolca város hivatalos honlapján szinte minden előterjesztés
elérhető a város lakosságának. Ami az Ötv-ben a képviselői munka segítését illeti, ez
egy más kérdés. Nincs meghatározva, hogy az előterjesztésekhez bármilyen ügyben
kérdés intézhetnek, tájékozódhatnak. Itt azonban önkormányzati igazgatási,
közigazgatási, személyeket érintő, és olyan ügyek fordulhatnak elő, amelyekből
hiába tett képviselő Úr titoktartási fogadalmat, nem adható ki adat. Egy
örökbefogadási ügynél – hiába az ő beosztottja a gyámhivatali ügyintéző – ő sem
tudhatja meg, hogy az adott ügyiratban milyen adatok szerepelnek. Ez védi Tapolca
város polgárait, az egyedi közigazgatási ügyben szereplőket. Azok a kollégái, akik
felelősen napi munkát látnak el, és egy adott szakterületet tökéletesen és jól, a legjobb
igyekezetük szerint el kívánnak járni – amikor egy ilyen helyzet áll elő -, az SzMSz
egy garanciát ad számukra, mivel nem nekik kell ezeket a bonyolult kérdéseket
eldönteniük. Az Ötv. kimondja, hogy az intézkedést igénylő esetekkel kapcsolatban a
jegyzőhöz kell fordulni.
Ács János polgármester: Kérdezi, hogy az SzMSz egyéb pontjaihoz van-e képviselő
társainak javaslata, észrevétele, kiegészíteni valója?
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
12 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
113/2007.(IV.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete azon módosító indítványt, mely szerint
a Szervezeti és Működési Szabályzat VI. fejezet
24. § (2) bekezdése a korábbi rendelet
szövegezése szerint maradjon, nem támogatja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal,
4 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza:
8/2007.(IV.16.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–
testülete
Tapolca
Város
Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2005. (II.18.) Kt. rendelet módosítására
előterjesztett rendelet-tervezetet elfogadja, és
8/2007. (IV.16.) Kt. rendeletei közé iktatja.
5)

Helyi rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A rendeletek módosítására a bekövetkezett névváltozások,
az egyéb jogharmonizációs és törvényi változások kapcsán volt szükség. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal a rendeletek
módosítását elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság 11 igen szavazattal a rendeletek módosítását elfogadásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is
egyhangúlag támogatja a rendeletek módosítását, és javasolja elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Jegyző Urat kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
kíván-e kiegészítést tenni?
Dr. Imre László jegyző: Nincsen kiegészíteni valója.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.

22
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
9/2007.(IV.16.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Elismerő címek és helyi kitüntetések
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
18/2004. (V.25.) Kt. rendelet módosítására
kidolgozott rendelet-tervezetet elfogadja, és
9/2007. (IV.16.) Kt. rendeletei közé iktatja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
10/2007.(IV.16.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolca Város Önkormányzatának
„Környezetvédelmi Alap”-járól szóló 21/2004.
(V.25.) Kt. rendelet módosítására kidolgozott
rendelet-tervezetet elfogadja, és 10/2007. (IV.16.)
Kt. rendeletei közé iktatja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
11/2007.(IV.16.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a vásárokról és a piacokról szóló
31/2004. (VI.29.) Kt. rendelet módosítására
kidolgozott rendelet-tervezetet elfogadja, és
11/2007. (IV.16.) Kt. rendeletei közé iktatja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
12/2007.(IV.16.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Testnevelés és sporttevékenységgel
kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről
szóló 33/2004. (VI. 29.) Kt. rendelet módosítására
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kidolgozott rendelet-tervezetet elfogadja,
12/2007. (IV.16.) Kt. rendeletei közé iktatja.

és

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
13/2007.(IV.16.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az építészeti értékek helyi védelméről
szóló 43/2004. (XI. 02.) Kt. rendelet módosítására
kidolgozott rendelet-tervezetet elfogadja, és
13/2007. (IV.16.) Kt. rendeletei közé iktatja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
14/2007.(IV.16.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi közművelődésről szóló 46/2004.
(XI. 02.) Kt. rendelet módosítására kidolgozott
rendelet-tervezetet elfogadja, és 14/2007. (IV.16.)
Kt. rendeletei közé iktatja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
15/2007.(IV.16.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az önkormányzati biztos kirendelésének
szabályairól szóló 47/2004. (XI. 02.) Kt. rendelet
módosítására kidolgozott rendelet-tervezetet
elfogadja, és 15/2007. (IV.16.) Kt. rendeletei közé
iktatja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
16/2007.(IV.16.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
Tapolca
testülete

RENDELET

Város Önkormányzata Képviselőa parkolás szabályozásáról és a
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várakozás igénybevételének rendjéről szóló
58/2004. (XII.20.) Kt. rendelet módosítására
kidolgozott rendelet-tervezetet elfogadja, és
16/2007. (IV.16.) Kt. rendeletei közé iktatja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
17/2007.(IV.16.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a közterület használatáról és az
üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről
szóló16/2005. (V. 26.) Kt. rendelet módosítására
kidolgozott rendelet-tervezetet elfogadja, és
17/2007. (IV.16.) Kt. rendeletei közé iktatja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
18/2007.(IV.16.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az iparosított technológiával épült
lakóépületek
energiatakarékos
felújításának
támogatásáról szóló 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelet
módosítására kidolgozott rendelet-tervezetet
elfogadja, és 18/2007. (IV.16.) Kt. rendeletei közé
iktatja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal,
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
19/2007.(IV.16.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete A lakások és a helyiségek bérletéről
szóló 7/2006. (III.20.) Kt. rendelet módosítására
kidolgozott rendelet-tervezetet elfogadja, és
19/2007. (IV.16.) Kt. rendeletei közé iktatja.
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6)

Az egyes képviselő-testületi hatáskörök delegálásáról szóló rendelet
elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Jegyző Urat kéri, ismertesse az előterjesztést.
Dr. Imre László jegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatával
együtt felül kell vizsgálni a Képviselő-testületi hatáskörök delegálásáról szóló
rendeletet. A korábbi ciklusban úgy döntött a Képviselő-testület, hogy ezen
átruházott hatásköröket nem a Szervezeti és Működési Szabályzaton belül, hanem
önálló rendeletben foglalja össze. A mostani módosító javaslat egyrészt az időközben
bekövetkezett változásokat, jogszabályi változásokat vezet át. Bekerült az az új rész,
amelyet a Szervezeti és Működési Szabályzatban tárgyalt a Képviselő-testület, mely
szerint az átruházott hatáskörök gyakorlói évente a zárszámadási rendelettel együtt
kötelesek beszámolni. A polgármesteri hatáskör pontosításra került, és egységesen a
vagyonrendelet szemléletét tükrözve a 2 millió forintról 20 millió forintra lett
meghatározva az az összeghatár, amelyik az önrészt az adott pályázathoz
polgármesteri hatáskörben hozzá lehet rendelni.
Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a módosítást 3 igen szavazattal a
rendelet módosítását elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egy
módosítással, mely szerint a 2. §-ban a polgármester hatáskörét a tulajdonosi
rendelkezési jogok gyakorlására 20 millió forint értékhatárig megfogalmazással
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
20/2007.(IV.16.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az egyes képviselő-testületi hatáskörök
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delegálásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja,
és 20/2007. (IV.16.) Kt. rendeletei közé iktatja.
7)

Felsőoktatási intézményben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók
támogatásáról szóló 12/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Az Általános Igazgatási Iroda vezetőjét kérdezi, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási Irodavezető: Nincsen kiegészíteni
valója.
Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Marton József alpolgármester: A legutóbbi támogatások során sajnos olyan eseteket
is feltártak, amikor a dokumentumok tökéletesen megfeleltek az előírásoknak, de a
valóság nem erről szólt. Azoktól veszik el a támogatás lehetőségét, akik valóban
rászorulnának, de egy forinttal mentek fölé a törvényi előírásnak. Javasolja, hogy az
ilyen esetekben egy forint támogatást adhasson a bizottság.
Ács János polgármester: Számtalan esetben előfordul ez az eset.
Környezettanulmány alapján tudják azt eldönteni, hogy valaki rászorul-e vagy nem.
Horváthné Németh Edit képviselő: Az iroda nagyon felelősségteljes előkészítést
végez. Környezettanulmány alapján dönt a bizottság ezeknek a támogatásoknak az
elbírálásáról. A szülő, aki ebben az esetben kéri a támogatást, büntetőjogi felelőssége
tudatában közli azokat az adatokat, melyeket a bizottság tudomásul vesz. A
bizottság nem kérdőjelezhet meg semmit, ha a környezettanulmány nem tár fel olyan
indokokat, ami alapján elbírálják ezeket a kérvényeket. Kér minden lakost, hogy
valós adatokat rögzítsenek a kérvényben.
Dr. Csonka László képviselő: A bizottság ismeri a várost és a lakosságot. Úgy
gondolja, a „Marton-forintnak” nincs jövője.
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Szatmári Jánosné képviselő: Az igazi jövedelem megítélése a bérből, fizetésből
élőknél a legfontosabb, és ott nem okoz gondot a döntés, hanem más esetben
fordulnak elő a láthatatlan jövedelmek, amikről nem tehet a környezettanulmány
sem.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
21/2007.(IV.16.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a felsőoktatási intézményben tanuló
szociálisan
hátrányos
helyzetű
hallgatók
támogatásáról szóló 12/2004. (IV.20.) Kt. rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja,
és 21/2007. (IV.16.) Kt. rendeletei közé iktatja.
8)

Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 10/2006.
(III.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A rendelet módosítására a törvényi változások miatt került
sor. Az Általános Igazgatási Iroda vezetőjét kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási Irodavezető: Nincsen kiegészíteni
valója.
Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a módosítást 3 igen szavazattal
támogatja a rendelet módosítását.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
22/2007.(IV.16.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális és gyermekvédelmi
igazgatásról és ellátásokról szóló 10/2006. (III.20.)
Kt. rendelet módosításáról szóló rendeletettervezetet elfogadja, és 22/2007. (IV.16.) Kt.
rendeletei közé iktatja.
Sólyom Károly alpolgármester az ülésre megérkezik, a Képviselő-testület 18 fővel folytatja
tovább munkáját.

9)

Közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Felkéri Benczik Zsolt Irodavezetőt, röviden ismertesse az
előterjesztést.
Benczik Zsolt Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda mb. vezetője: A
közbeszerzési törvény 2004. május 1-én, az Uniós csatlakozással egyidejűleg lépett
hatályba. Az elmúlt három évben 18-szor módosította a kormányzat a közbeszerzési
törvényt. Ez nem az értékhatárokat érintette, mert minden évben az adott év
költségvetési törvénye határozza meg. Mivel teljesen új gyakorlatot teremtett a
közbeszerzésben ez a jogszabály, így az akkori Képviselő-testület által elfogadott
szabályzat is többször módosításra került. A gyakorlati munka során olyan praktikus
megoldásokat, – jogszabályi kereteken belül – lehetőség szerint be kell építeni a
szabályzatba, amelyek előbbre viszik a hivatali munka hatékonyságát, illetve a
döntéshozatal, előkészítő munka bizonyos fázisai már a Bíráló Bizottság, illetve a
közbeszerzésben eljáró átruházott hatáskörben Polgármester Úr, valamint külső
szakértők megtehetnek. Szeretnének olyan szabályzatot megalkotni, amely a
gyakorlati élet, a jogszabály adta lehetőségek, és a megfelelő ponton és értékhatárhoz
igazított döntéshozatalt hozza a Képviselő-testület elé vissza. A korábban elfogadott
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával a Bíráló Bizottság összetételében is
változások történtek, ez a szervezeti egységek vezetői kapcsán jelentkeznek. Ennek
megfelelően az új Bíráló Bizottság összetételére Polgármester Úr feljogosítást kap a
megbízó levelek átadására, és a mostani szabályzat elfogadására.
Ács János polgármester: Reméli, hogy ez a szabályzat ugyanúgy meg fogja állni a
helyét, ahogy a régi elvek szerint is dolgoztak. Az elmúlt időszakban elég sok
közbeszerzést hajtottak végre, nem került sor közbeszerzési perre. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
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Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a módosítást 3 igen szavazattal az
előterjesztést támogatja.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Településfejlesztési Bizottság

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
114/2007.(IV.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
az
előterjesztett
közbeszerzési
szabályzat tervezetet elfogadja, és szabályzatai
közé iktatja.

Ács János polgármester 10 perc szünetet rendel el.

SZÜNET
A Képviselő-testület a szünet után 10.10 órakor 18 fővel folytatja tovább munkáját.

10) A
Rendőrkapitányság
tájékoztatója
közbiztonságáról
Előterjesztő: Ács János polgármester

Tapolca

közrendjéről

és

Ács János polgármester: Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a beszámolót 3 igen szavazattal
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Rendőrkapitány Urakat kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kívánnak-e kiegészítést tenni?
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Dr. Scher József tapolcai Rendőrkapitány: Több éve működött Tapolcán egy
aránylag jól működő térfigyelő rendszer, ami átszerelés alatt van. A közeljövőben a
rendőrségen egy figyelő rendszert fognak kialakítani. A szerződés módosítási
javaslata a Főkapitány Úr előtt van. A Rendőrkapitányságon 20 fő létszámhiánnyal
küszködnek, ami 2007-ben még tovább fog romlani. Túlóra keretet fognak kapni,
amivel a túlórákat tudják kompenzálni. A rendőrség jelenlegi szabályozása szerint
150 túlóra után lehet az állománynak fizetni, addig szabadidőben történő
megváltással lehet a túlórákkal kompenzálni.
Ács János polgármester: Az állampolgárok egyre nagyobb közbiztonságot
szeretnének.
Dr. Horváth Imre Veszprém Megyei Főkapitány: A kérdésekre, észrevételekre,
véleményekre reagálna.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Szatmári Jánosné képviselő: A Dobó lakótelepen 38 garázst törtek fel egy éjszaka,
de a városban szintén történtek ilyen dolgok. A rendőröknek biztosítani kell a
túlórát, de akkor igenis legyen járőrözés.
Presits Ferenc képviselő: A betöréseken kívül nagyon problémás még a grafitizés, a
megélhetési bűnözés, és a vagyon elleni bűncselekmény. Kérdezi, hogy ezekre van-e
valamilyen megoldás?
Buzás Gyula képviselő: A beszámolóban szerepel, hogy magas a betegállomány. Mi
ennek az oka? Leterheltség, vagy idegi fáradtság? Nincsenek rendőrképzések arra,
hogy új rendőrök jönnének? Nyáron megoldott, mert jönnek ide a Rendőrtiszti
Főiskolából és Középiskolából. Lehetne valamit lépni, hogy újak kerüljenek ide?
Bakos György képviselő: Kéri Rendőrkapitány Urat, hogy Diszel városrészben is
járőrözzenek a rendőrautók, legalább a látvány végett. A hegyekben és a
városrészben is elég sok lopás történt.
Koppányi Ferenc képviselő: Ne abból csináljanak reklámot, hogy kevés a rendőr,
mert ezzel a bűnözőknek tesznek jót, hanem abból csináljanak reklámot, hogy a
rendőrséghez menjenek a pályakezdők dolgozni, ahol egy biztos megélhetést és
egzisztenciát kaphatnak.
Sólyom Károly alpolgármester: A rendőrség évértékelő állományi ülésén részt vett a
múlt hónapban, ahol szóba került a létszámhiány. Létszám nélkül nem igazán lehet
mit csinálni. A város nagy erőfeszítést és anyagi ráfordítást tesz annak érdekében –
nemcsak a bevétel növekedés érdekében -, hogy egyfajta közlekedési rend legyen a
város központjában. Ennek megfelelően alakítja ki parkolási rendjét és szabályzatát.
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Tegnap a várost végigjárta a parkolást üzemeltető cég vezetőjével, és nem elenyésző
azon autósok száma, akik a felfestett tilalmi zónákon, a táblával védett tilalmi
helyeken rendszeresen ott parkolnak. Sokkal hatékonyabb és sűrűbb ellenőrzést kér a
rendőrségtől. Ez forgalmi akadályokat eredményez, és egyfajta lazulás is észrevehető
az autósoknál. Kéri Rendőrkapitány Urat, hogy ezen a téren nagyobb odafigyeléssel
járjanak el.
Bozsoki Lajos képviselő: A városon belüli gyorshajtás jól tetten érhető. A Móricz
Zsigmond utcában lakik, és már pénteken délután elkezdődik az a randalírozás,
hogy a fiúk a disco előtt megmutatják a lányoknak azt, hogy meg lehet húzatni az
autókat. Ebben kérne segítséget.
Marton József alpolgármester: Kérdezi, hogy az ilyen létszámhiány mellett
gondolkoznak-e azon, hogy súlypontozzák azokat a területeket, amelyeket
felügyelnek.
Dr. Imre László jegyző: Köszöni Kapitány Úrnak az előző évben nyújtott
példaértékű együttműködését a közoktatási intézmények és a hivatal között. A
közlekedés szempontjától az iskolába járó gyerekek a buszmegálló illetve a Kazinczy
Ferenc Általános környékén összpontosulnak, és az ő szabályos közlekedésüket és
biztonságukat szolgálta, hogy az iskolába menéskor és a hazajövetelkor járőr posztolt
ezeken a kényes közlekedési pontokon. Szeretnék, ha ez a továbbiakban is
folytatódna. Aki az Ady Endre utcában jár, az látja, hogy a gépjármű vezetők és a
gyerekek sem tartják be mindig a KRESZ szabályait.
Dr. Scher József tapolcai Rendőrkapitány: A Dobó lakótelepen valóban 38 garázst
törtek fel. A rendőrség aznap még éjfélkor nézte a garázsokat, és négy órakor vette
észre az egyik garázstulajdonos, hogy fel van törve. Kiemelt járőrözés folyik a Dobó
lakótelepi és a Halápi úti garázssoron is. Éjszakánként 2-3 rendőrt tudnak beosztani.
A városban nagyon elszaporodtak a grafitisek. Többnyire helyi elkövetők, de fogtak
már olyanokat, akik budapestiek voltak. A megelőzési előadó végig fogja járni az
összes iskolát. Ez elkövetők fiatalok. A betegállomány nagy részének az az alapja,
hogy a rendőrség körében elterjedt egy olyan mende-monda, hogy 2008. január 1-től
jelentősen meg fog változni a nyugdíjtörvény, és ez az állomány azon részét érinti,
akinek megvan az a szolgálati ideje, így rokkantsági nyugállományba mehetnek. Ez
egy olyan láncreakciót váltott ki, hogy nagyon sok rendőr kolléga – 17 fő, köztük
parancsnokok is – január 1-től bejelentették, hogy betegállományba mennek. Július 1vel iskolás gyerekek jönnek a rendőrségre, akiket állományba tud venni a meglévő
létszámhiány terhére. Diszel környékén a hegyen nagyon elszaporodott a
színesfémlopás. Minden megyében egy kapitánysági létszám hiányzik, kivéve
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében. Szó volt arról is, hogy a határőrséget
beintegrálják a rendőrségbe. A városban nézik a parkolási rendet is. Múltkor az
APEH udvarban parkoltak cédula nélkül, kihívták a rendőrséget, és kiderült, hogy a
Zeneiskola tanárai álltak oda, ahol lehet parkolni. A tanárok megkérdezték, hogy
akkor hol lehet parkolni? Tapolcának és a balatonfüredi kapitányságnak egy trafipax
áll a rendelkezésére. Két hetet Tapolcán, két hetet Balatonfüreden van. Ez egy öreg
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gép, amivel este nem tudnak nagyon mérni sem. Úgy gondolja, hogy az
önkormányzattal közösen meg kellene pályázniuk egy sebesség előrejelző
berendezést, mely a gyorsan hajtókat visszatartaná. Iskolakezdéskor és befejezéskor
az iskolákat fokozottan fogják közlekedésileg ellenőrizni.
Dr. Horváth Imre Veszprém Megyei Főkapitány: A rendőrség nem önmagát
alakítja, hanem külső tényezők alakítják a rendőrséget. Egy munkaértekezlet során az
országos rendőrfőkapitány értékelését Veszprém Megyére vonatkozóan a helyettese
ismertette. Sikeresnek, és az országban a legelsők között említette a Veszprém
Megyei Rendőrséget. A siker és az eredmények között, illetve annak elérése
érdekében a tapolcai Rendőrkapitányság rengeteget tett. Voltak előre tervezett
feladatok – országos és önkormányzati választások -, de voltak előre nem tervezett
feladatok. Katasztrófa kezelésében, elhárításában is részt vett Veszprém megye
rendőrsége, ugyanakkor Budapesten és Veszprémben demonstrációk voltak, ezeknek
a bonyolításában nekik is részt kellett venniük. Büszke arra, hogy Budapesten a
Veszprém megyéből részt vett rendőrök jogsértést nem követtek el. Akik Tapolcán
maradtak, és nem vettek részt ebben a tevékenységben, őket is köszönet illeti,
ugyanis nem kímélve magukat teljesítettek és helytálltak. A Nemzeti Fejlesztési
Tervben nem szerepel a közbiztonság, tehát meg kell keresni a pályázati
lehetőségeket. A tavalyi év olyan jó reklámot hozott a rendőrségnek, hogy a
korábban vonzónak ítélt pálya az továbbra is vonzó. Nem akarnak jönni a fiatalok
rendőrnek. Helyre kell állítani azt mindenkivel összefogva, hogy a rendőri pálya egy
olyan szakma, amely biztonságot, karriert, jövőt ad mindenkinek. Veszprém
megyében az együttműködésben nem lát problémát. A túlóra kérdése megoldódott,
a 150 óra már nem akadály. Országos Rendőrfőkapitány Úr intézkedést hozott arra
vonatkozóan, hogy az állomány részére plusz szolgálatot fognak fizetni. 62 millió
forintot kaptak erre az évre, ennek 40%-a túlszolgálatra megy, a többi része pedig
jutalomra. Garantálja, hogy a rendőrség az eddigi közbiztonságot tudja biztosítani.
Nem biztos, hogy mindenhol ott kell lenni a rendőrnek. A tavalyi évhez képest a
bűncselekmények száma csökkent. A felderítési eredményességük országosan a
lehető legjobb. Kéri a Képviselő-testületet, hogy ismerjék el a tapolcai
Rendőrkapitányság állományának a munkáját, és fogadják el a kapitány Úr
beszámolóját.
Ács János polgármester: Fontosnak tartja a lakossági együttműködést a rendőrségi
szervekkel. Jó lenne, ha megalakulna egy polgárőrség, amit az önkormányzat
támogatna. Ez önkéntesen jöhet létre, de nagyon fontos segítség lenne a városnak is,
és a rendőrség munkáját is megkönnyítené. Tapolcán a rendőrséggel való
együttműködés példaértékű. Tapolcán eddig bármilyen jellegű rendezvények
legyenek, rendbontás nélkül zajlottak le. A vandalizmus divattá vált országosan is. A
jövőben élni fognak egy olyan javaslattal, hogy egy nagy rajzfalat építenének a
grafitizőknek, hiszen sokkal egyszerűbb lenne, mint milliókért tönkretenni
középületeket és magánépületeket. A Képviselő-testület és a maga nevében
megköszöni a rendőrség vezetésének és az állomány valamennyi dolgozójának a
munkáját.

33
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
115/2007.(IV.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Tapolca
város
közrendjének,
közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztatót
elfogadja.
Ács János polgármester az ülés vezetését átadja Sólyom Károly alpolgármester részére. Ács
János polgármester az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 17 fővel folytatja tovább
munkáját.

11) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Ács János polgármester
Sólyom Károly alpolgármester: Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság
Sólyom Károly alpolgármester: Az Általános Igazgatási Iroda vezetőjét kérdezi,
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási Irodavezető: Nem kíván kiegészítést
tenni.
Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kívánnak-e kiegészítést tenni?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
116/2007.(IV.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
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tevékenységről
elfogadja.

készült

átfogó

értékelést

12) A 2006. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer működtetéséről szóló
beszámoló
Előterjesztő: Ács János polgármester
Sólyom Károly alpolgármester: Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse
bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Tájékoztatja a
Képviselő-testületet, hogy a 2006. évi normatív és kötött állami támogatásokról szóló
belső ellenőrzést is a bizottság tárgyalta – ez nem a testület hatásköre -, ezt is
egyhangú szavazati aránnyal elfogadta.
Sólyom Károly alpolgármester: Belső ellenőr Asszonyt kérdezi, hogy a napirendi
ponthoz kapcsolódóan kíván-e kiegészítést tenni?
Nagy Károlyné belső ellenőr: A 193/2003. évi Kormányrendelet, valamint a
Képviselő-testület 2006. évi belső ellenőrzési munkaterve alapján elvégezte a
Polgármesteri Hivatal és az intézmények belső ellenőrzését. A munkaterv egy pontja
- a decemberi Városgazdálkodási Kft. házkezelésének ellenőrzése - időhiány miatt az
első negyedévre került át. A belső ellenőrzés megállapította, hogy valamennyi
területen az ellenőrzött intézmények szakdolgozói részéről segítő, pozitív hozzáállást
tapasztalt. Büntető, szabálysértési illetve kártérítési, fegyelmi eljárásokra utaló
cselekmény nem történt. A leírtak szerint kisebb hiányosságokra vonatkozóan az
intézmények intézkedési tervet készítettek, amiben meghatározták a hiányosságok
megszüntetésének határidejét, illetve a felelősöket.
Marton József alpolgármester: A 3. számú ellenőrzés Tapolca város
sporttámogatásának ellenőrzése, melyben az szerepel, hogy az eredeti számlák
hitelesített másolatait kell becsatolni. Ezt közjegyzővel kell hitelesíteni?
Nagy Károlyné belső ellenőr: Nem közjegyzővel kell hitelesíteni, hanem a számlára
rá kell írni, hogy az eredeti számlával mindenben megegyezik.
Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
117/2007.(IV.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2006. évi folyamatba épített előzetes és
utólagos vezetői ellenőrzésről, valamint a belső
ellenőrzésekről
készített
éves
beszámolót
elfogadja.
Ács János polgármester az ülésre megérkezik, az ülés vezetését átveszi Sólyom Károly
alpolgármestertől, a Képviselő-testült 18 fővel folytatja tovább munkáját.

VEGYES ÜGYEK:
1)

A Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház – Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.
ellátási területének megváltozásával kapcsolatban fenntartói tárgyalások
kezdeményezése
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Mostanra már biztossá vált, hogy az eddigi ellátási területi
körzetből két térséghez is kerültek át települések. Az egyik területellátás
szempontjából a Veszprém Megyei Kórházhoz és az ajkai kórházhoz kerültek. Ez
több ezer beteg ellátását jelenti. A háziorvosnak továbbra is joga van a beteget
Tapolcára utalni, de az nem mindegy, mert a biztosított HBCS pontok ennyi
létszámmal csökkentek. Szeretné, ha ezzel kapcsolatban tárgyalások kezdődhetnének
el a megyével, illetve talán az ajkai kórházzal is, hogy megpróbálnák azokat a
sebészeti, belgyógyászati, illetve Tapolcán ellátható feladatokat visszahozni
Tapolcára, amelyikre lehetőség van. Ehhez kéri a Képviselő-testület támogatását a
tárgyalások lefolytatására. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
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Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
118/2007.(IV.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Képviselő-testülete szükségesnek
és
fontosnak
tartja,
hogy
kezdődjenek
tárgyalások a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház –
Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. ellátási
területének helyreállítása érdekében Veszprém
Megye Önkormányzatával, valamint Ajka Város
Önkormányzatával.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét
arra, hogy a tárgyalásokon Tapolca Város
Önkormányzatát, mint fenntartó teljes jogkörben
képviselje, és a tárgyalások eredményeképpen
születő megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal, folyamatos
Felelős: polgármester

2)

Emléktábla elhelyezése a Haditechnikai Park központi emlékművén
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A Batsányi Iskola mellett kialakított Honvédelmi
Emlékparkban lévő kövezetben szeretnének elhelyezni emléktáblát. A délelőtti
összevont bizottsági ülésen felmerült, hogy a nevet még pontosítani kell. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal
támogatja.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság is egyhangúlag támogatja az emléktábla elhelyezését.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is
támogatja az előterjesztést.
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Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Szatmári Jánosné képviselő: Hiányos az a táblarendszer, amit ott elhelyeztek a
parancsnokság részéről. A régi alakulat találkozójára készülne ez az emléktábla. Ezt
pontosítani kell.
Ács János polgármester: A Képviselő-testület nem zárkózik el az elől, hogy
méltóképpen megemlékezzen az itt szolgálatot teljesítő katonákról.
Horváth Gábor Honvéd Kulturális Egyesület elnöke: A Haditechnikai Park
központi emlékműje azért készült így, mert az volt az elképzelés, hogy a középső
részre Tapolca helyőrség parancsnokainak a neve kerüljön fel. A bal oldali rész
panteon fal jelleg, mely kiváltotta Slang Csaba emlékfalát. A jobb oldali fal azért
maradt üresen, hogyha ilyen elképzelés van, akkor fel lehet tenni ezeket a táblákat.
Első kezdeményezője a 1480, az 5. Harcászati, Hadműveleti Rakétadandár a
hadrendi megnevezése. Az állomány kérése az volt, hogy mivel már nem képez
államtitkot, ezért a rendes, annak idején titkosított elnevezését használják a tábla
feliratán. Birtokukban van egy állománytábla, amely 1963-ban az alakulat
megalakulásánál volt.
Szatmári Jánosné képviselő: Kérdezi, hogy dandár, vagy nem dandár?
Horváth Gábor Honvéd Kulturális Egyesület elnöke: Annak idején azért nem
használták ezt a hivatalos megnevezést, mert az ott lévő technikai eszközök
államtitkot képeztek, melyet 1990-ben megszüntettek.
Szatmári Jánosné képviselő: Erről már hivatalos papírformája van, vagy ez csak a
közbeszéd?
Horváth Gábor Honvéd Kulturális Egyesület elnöke: Nem közbeszéd, az 1963-as
állománytábla alapján készítenék el az emlékművet.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
119/2007.(IV.13.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolcai Honvéd Kulturális
Egyesület, valamint a Tapolcán 1963-1990-ig
diszlokált MN 1480 Tapolca 5. Önálló Harcászati
Hadműveleti Rakétadandár volt személyi
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állománya kérelmére a Haditechnikai Park
központi emlékművén a határozat mellékletét
képező kivitelben és méretben hozzájárul.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: Polgármester

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK:
Szatmári Jánosné képviselő: Februárban testületi ülés elé került az építményadó.
Ezzel kapcsolatban interpellált, illetve kérte Polgármester Úr, hogy írásban is adja be
az interpellációt, melyet megtett. Kérdezi, hogy hol áll ennek az intézése?
Ács János polgármester: Az adóbevallás ideje bizonyos rendelkezések miatt
kitolódott. Mindenki próbálja a határidőt tartani. A felmérések alapján úgy tűnik,
hogy a lakosság elfogadta az adónemet. Mivel a szándékot most tudják felmérni, úgy
kerülhet sor a májusi testületi ülésen esetlegesen ennek a képviselői beadvány
tárgyalására.
Dr. Zsiray Ferenc Városszépítő Egyesület elnöke: Februárban kapott lehetőséget az
egyesület, hogy a Képviselő-testület előtt a munkájáról beszámoljon, melynek egyik
fejezete a 2008. évi elképzeléseik voltak. A 2008. évi 27. Városi és Faluvédők
Egyesületének Országos Találkozóját Tapolcán tudnák megrendezni. Ez egy komoly
feladat, mely a város hírnevét fogja erősíteni, hiszen az ország minden pontjáról
jönnek egyesületek. 240 Városszépítő Egyesület van, állandó jelentkezés van, ez
évben is már négy Városszépítő Egyesület jelezte csatlakozását. Kéri Polgármester
Urat és a Képviselő-testületet, valamint a város lakosságát, hogy tekintsék ezt a 2008.
évi vállalkozást egy olyan vállalkozásnak, amely a város hírnevét öregbíti.
Sólyom Károly alpolgármester: Kérdezi, hogy mikor lesz a rendezvény időpontja?
Dr. Zsiray Ferenc Városszépítő Egyesület elnöke: Az idei évben Tatán kerül
megrendezésre augusztus 2-9. között. A 2008-as programokhoz kell hangolni a
rendezvényt. Tatán sor kerül még egy 30-40 perces film bemutatása, ami Tapolcát
mutatná be.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Ács János polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 11.20 órakor bezárja.
K. m. f.
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