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Ügyiratszám: 1/132-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. április
30-án (péntek) 08.00 órai kezdettel megtartott nyilvános
üléséről.

Az ülés helye:

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Jelen vannak:

Császár László
polgármester
Sólyom Károly
alpolgármester
Marton József
alpolgármester
Bakos György
Barbalics Antal
Bognár Ferenc
Bozsoki Lajos
Buzás Gyula
Dr. Csonka László
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Presits Ferenc
Szatmári Jánosné
Závori László
képviselők
Dr. Imre László – jegyző, Benczik Zsolt - Önkormányzati és
Gazdálkodási Iroda vezetője, Parapatics Tamás önkormányzati
főtanácsadó, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető,
Hársfalvi József Városüzemeltetési és Műszaki irodavezető,
Ihász József – Építéshatósági Csoportvezető, Szabóné Szakács
Judit – Általános Igazgatási Irodavezető, Dénes Emil –
Adócsoport vezetője, Tóth Mária – oktatási referens, dr.
Rozgonyi Viktória – jogi asszisztens, Vasáros Nikoletta –
jegyzőkönyvvezető
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Unger Ferenc – könyvvizsgáló, Szollár Gyula – Széchenyi István
Szakképző Iskola igazgatója, Nagy Eörsné – Wass Albert
Könyvtár és Múzeum igazgatója, Frang Lászlóné – Tapolcai
Óvoda vezetője, Adorjánné Szabó Ágota – Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Bajner Imre – Tapolcai
Általános Iskola igazgatója, Dr. Zsiray Ferenc – Tapolcai
Városszépítő Egyesület elnöke, Kárpáti Imre – Tapolcai
Lakóközösségek Egyesületének elnöke, Szalai László – Tapolca
Mentőállomás vezetője, Pokorádi Sándor – Hunguest Hotel
Pelion**** igazgatója, Dr. Smura János – Tapolcai
Rendőrkapitányság vezetője, Derzsy Péter – Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnügyi igazgatója, Rig Lajos –
Egészségügyben Dolgozók Független Szakszervezete Tapolcai
Csoportjának képviselője, Orbán Tibor – Tapolca Város Épített és
Természeti Környezetéért Közhasznú Közalapítvány elnöke,
Tapolcai Városi Televízió munkatársai
Császár László polgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket és a
városi televízió nézőit. Az elmúlt időszakban is történt néhány olyan esemény a
város életében, illetve olyan személyek kaptak elismerő okleveleket, amelyet
szeretnének a nagy nyilvánosság előtt is elmondani, és gratulálni a személyeknek.
Dr. Zsiray Ferenc, a Tapolcai Városszépítő Egyesület elnöke Forster Gyula
emlékérmet kapott az elmúlt időszakban a korábbi évek tevékenysége
elismeréseként. Tapolca Város Önkormányzata nevében szívből gratulál, jó
egészséget kíván. Az a gyümölcsöző munka, ami a Tapolcai Városszépítő Egyesület
és a város önkormányzata között régóta fennáll, úgy gondolja, hogy felhatalmazta a
döntéshozókat arra, hogy egy ilyen elismerést is kaphasson a Tapolcai Városszépítő
Egyesület, illetve személyében Dr. Zsiray Ferenc. Szívből gratulálnak neki. Dr. Zsiray
Ferenc nyugalmazott főorvos úr 50 éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységét a
Pécsi Orvostudományi Egyetem egy aranydiplomával ismerte el. Ötven évvel ezelőtt
diplomázott le Zsiray doktor úr, ez ebből az alkalomból is szívből gratulál, és további
jó egészséget és kitartó munkát kíván neki.
Dr. Zsiray Ferenc a Tapolcai Városszépítő Egyesület elnöke az emléklapokat Császár László
polgármester Úrtól átveszi.
Császár László polgármester: Köszönti körükben Pokorádi Sándor igazgató urat. A
Hunguest Hotel Pelion Szálló az elmúlt évben zöld szálloda 2009-2010.
környezetvédelmi díjat nyert, amely egy nagyon nívós elismerés. A korábbi években
is különböző díjakat nyert már a szálloda. Úgy gondolja, büszkék lehetnek arra, hogy
egy ilyen nívós szállodával rendelkezik városuk, és az egyik legnagyobb adófizető
cége, vállalkozása a városnak. Szívből gratulálnak, és további sikereket kívánnak
igazgató úrnak is. Reméli, hogy még hosszú időn keresztül hasonló díjakhoz tudnak
gratulálni neki is.
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Pokorádi Sándor, a Hunguest Hotel Pelion**** igazgatója az emléklapot Császár László
polgármester Úrtól átveszi.
Császár László polgármester: Köztudott, hogy a város kiválasztotta az elmúlt
hónapban a 2010. évi borát. Ebből az alkalomból a Varga Pincészet Badacsonyi
Kéknyelű Jégborát választották ki. A Varga Pincészet a Concors Enologico
Internationale borversenyen Grammersione elismerést nyert ezzel a borával. Ebből is
látszik, hogy a Képviselő-testület szakértő, hozzáértő, és tényleg nagyon jó bort
választott. Ebből az alkalomból szívből gratulál a pincészetnek, és további sikereket
kíván a boraikhoz is. Varga Péter úr később jön, akkor fogják neki átadni az elismerő
oklevelet. Köztudott, hogy befejeződtek az országgyűlési választások, lefolytatódott
mindkét forduló. Felkéri Dr. Imre László jegyzőt, hogy a Veszprém megyei 4. számú
választókörzet eredményét hirdesse ki a néző előtt is.
Dr. Imre László jegyző: Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság a választás napján meghozta határozatát, amely azóta jogerőssé is vált,
melynek eredményeképpen a következőkről tudja a televíziónézőket tájékoztatni. A
2010. évben kiírt országgyűlési választások során a Veszprém megyei 4. számú
egyéni választókerületben egy forduló megtartásával a választások érvényesek,
illetve eredményesek voltak. Ennek eredményeképpen Lasztovicza Jenő urat, a
FIDESZ-KDNP
jelöltjét
a
választópolgárok
országgyűlési
képviselőnek
megválasztották. Az érvényes szavazatok több mint 60%-ával. Tájékoztatja továbbá a
Képviselő-testületet, illetve a választópolgárokat, hogy a választás napján a
választással kapcsolatban rendkívüli esemény nem történt, kifogás benyújtására nem
került sor. Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda nevében, mint
a Választási Iroda vezetője, ezúton szeretne gratulálni Lasztovicza Jenő országgyűlési
képviselő úrnak, illetve valamennyi, a választásokon résztvevő jelöltnek. A
Választási Bizottság határozata nyilvánosságra került, mely a www.tapolca.hu
honlapon megtekinthető volt. Az eredmények a következőképpen alakultak.
Lasztovicza Jenő úr most már mint országgyűlési képviselő, a FIDESZ-KDNP jelöltje
17.009 szavazatot kapott, és ezzel mintegy 61%-át kapta meg az érvényes
szavazatoknak. Dobó Zoltán Úr, a Jobbik Magyarországért mozgalom jelöltje 5.462
szavazatot kapott, és ezzel mintegy az érvényes szavazatok 19%-át kapta meg. Lévai
József képviselő Úr, az MSZP képviselő-jelöltje 4.781 szavazatot kapott, és az
érvényes szavazatok 17%-át kapta meg. Mészáros László Úr, az MDF jelöltje 794
érvényes szavazatot kapott, és ezzel megközelítőleg az érvényes szavazatok 3%-át
kapta meg. Köszöni a figyelmet, visszaadja a szót polgármester úrnak.
Császár László polgármester: Köszöni szépen a tájékoztatót, természetesen
gratulálnak Lasztovicza Jenőnek megválasztása alkalmából. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 16 fővel határozatképes. Vörös Béla képviselő társuk
távolmaradását igazoltan jelezte. Napirend előtti pontként a polgármester, az
alpolgármesterek tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű határozatokról lesz szó.
Képviselő társait kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?
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Lévai József képviselő: Tegnap az MTI hírt vette le, amiben Dr. Németh Attila, a
Medisyst Kft. ügyvezetője adott közre egy közleményt és ebben utal egy bizonyos
szerdai tárgyalásra a város vezetőivel.
Császár László polgármester: Napirendeknél lesz egy 14. napirendi pont a kórház
tájékoztatójával kapcsolatban. Az előterjesztés a múlt héten került kiküldésre, így
nyilvánvalóan az e heti dolgok még nem szerepelnek benne. Tájékoztatni fogja a
Képviselő-testületet és a nyilvánosságot is. Várhatóan 10.00 óra körül fognak kapni
egy határozatot, és 10.30 órára egy sajtótájékoztatót hívott össze a nyilvánosság előtt.
A sajtótájékoztatóra ebben a teremben fog sor kerülni, ott szeretné képviselő társait is
tájékoztatni a tárgyalások eredményeiről.
Buzás Gyula képviselő: Sólyom Károly alpolgármester úrtól kérdezi, hogy
tárgyalásokat folytatott a Pródia Zrt-vel, ezzel kapcsolatban mi történt a kórház
ügyében?
Sólyom Károly alpolgármester: A Pródia Zrt. kereste meg az önkormányzatot azzal
a szándékkal, hogy amennyiben Tapolca városa veszi át az üzemeltetést, akkor a
labor működtetésével kapcsolatban van-e az önkormányzatnak valamilyen
elképzelése. Ők az érdeklődést köszönettel vették, de még korainak tartották. Ha
olyan helyzetbe kerülnek, akkor az érvényes jogszabályoknak megfelelően a labor
működtetésével kapcsolatosan újra le lehet velük ülni.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tisztségviselők
fontosabb tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót 16 igen szavazattal – egyhangúlag –
elfogadja.
Császár László polgármester: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi
pontok kerüljenek megtárgyalásra azzal a módosítással, hogy 7. napirendi pontként
„A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről és közbiztonságáról”, 8.
napirendi pontként a „2009. évi támogatási összeg felhasználása Rendőrkapitányság
által” című előterjesztések kerüljenek megtárgyalásra, továbbá 14. napirendi
pontként a „Kórházról szóló tájékoztató” című szóbeli előterjesztést vegye fel.
Javaslatát szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban szereplő
napirendeket a fent elhangzott módosításokkal 16 igen szavazattal –
egyhangúlag – elfogadja.
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2/Ü/2010. (IV. 30.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete mai nyilvános ülésén a meghívóban
szereplő
napirendeket
tárgyalja
azzal
a
módosítással, hogy 7. napirendi pontként „A
Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről
és közbiztonságáról”, 8. napirendi pontként a „2009.
évi
támogatási
összeg
felhasználása
Rendőrkapitányság által” című előterjesztések
kerüljenek megtárgyalásra, továbbá 14. napirendi
pontként a „Kórházról szóló tájékoztató” című szóbeli
előterjesztést vegye fel:
NAPIREND
1)

Tapolca Város 2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról
szóló
beszámoló,
pénzmaradvány elszámolás, könyvvizsgálói
jelentés
és
egyszerűsített
beszámoló
elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2)

Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV.
16.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

3)

Tájékoztató az Állami Számvevőszék által az
Önkormányzatnál lefolytatott, az állami
feladata (közfeladat) ellátás szervezeti és
humánerőforrás rendszerének ellenőrzéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester

4)

A 2009. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE
rendszer működtetéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Császár László polgármester

5)

Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött –
Balaton-felvidéki
Somló
Szakképzésszervezési Társulás – Társulási megállapodás
módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6)

Alapító okiratok módosítása: Tapolcai Óvoda,
Tapolcai Általános Iskola, Széchenyi István
Szakképző Iskola
Előterjesztő: Császár László polgármester
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7)

A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca
közrendjéről és közbiztonságáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

8)

2009. évi támogatási összeg felhasználása
Rendőrkapitányság által
Előterjesztő: Császár László polgármester

9)

Tapolca Város Közoktatási Esélyegyenlőségi
Intézkedési Tervének felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) Gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi
tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Császár László polgármester
11) Tourinform Iroda beszámolója a 2009. évi
tapasztalatukról és a 2010. évi tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester
12) Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott
alapítványok működéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester
13) Tájékoztató
jelentés
az
Országos
Mentőszolgálat Közép-Dunántúli Regionális
Mentőszervezet 2009. évi munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
14) Kórházról szóló
tájékoztató
(SZÓBELI
ELŐTERJESZTÉS)
Előterjesztő: Császár László polgármester
VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)

Tapolca Város 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló,
pénzmaradvány elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített
beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Az államháztartási törvény értelmében április 30-ig el
kell készíteni a 2009. évről szóló beszámolót, amelyet megtettek. Az elmúlt évben a
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költségvetésüket öt alkalommal módosították. Ennek alapján a város működése
biztosított volt, a likviditás megőrzése, illetve az intézményrendszer működése volt a
legfontosabb feladatuk, amit sikerrel megoldottak. Szerkezeti változás az elmúlt
időszakban
nem
történt
a
költségvetésükben,
hiszen
a
kialakult
intézményrendszerhez igazították 2009-ben is a költségvetésüket. Megállapítható,
hogy a Polgármesteri Hivatal illetve az intézményvezetők és intézmények szigorú
gazdálkodás mellett tudták tartani a költségvetést, és ennek eredményeként likvid
hitel felvétele nélkül tudták a 2009. évet teljesíteni. A bevételeik és a kiadásaik is
alatta maradtak az eredeti előirányzatnak. A város pénzmaradványa 289.108.000.forintban alakult, de mint ahogyan a 12. számú táblázat is tartalmazza, ez teljes
egészében kötelezettséggel terhelt, hiszen itt vannak az áthúzódó kötelezettségek,
amiket 2010-ben teljesítettek, illetve van egy 13.913.000.- forintos pénzmaradványuk
az intézményrendszerükben az önállóan működő intézménynél. Ezek a közüzemi
díjak megtakarítása volt. Ezek már a 2010. évi költségvetésbe beintegrálásra kerültek,
ezt a 13 millió forintot tartalékba helyezné. Ez biztosítja ebben az évben is azt a
tartalékot, amire szükség lehet az intézményrendszerüknél. Unger Ferenc
könyvvizsgálót kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést
tenni?
Unger Ferenc könyvvizsgáló: Az önkormányzat és intézményei 2009. évi
gazdálkodási évre vonatkozó könyvvizsgálatát végrehajtotta. A könyvvizsgálat célja
annak megállapítása volt, hogy az egyszerűsített beszámoló lényegesen hibás állítást
nem tartalmaz-e. A könyvvizsgálati kötelezettség az önkormányzati törvény alapján
merült fel. Szervezési információk keretében a vezetés nyilatkozatai a rendelkezésére
álltak. A gazdálkodás rendszerének vizsgálati tapasztalatai a számviteli alapelvek
érvényesültek, a számviteli politikához kapcsolódó belső szabályzatok rendelkezésre
álltak, ezeket folyamatosan karbantartják, követik a jogszabályi előírások változásait,
szervezeti és személyi változásokat. Fontos, hogy a belső szabályozó rendszer
kiegészítésre kerüljön a 2010. évre előírt új elemekkel. A pénzgazdálkodási
feladatokat kapcsolódó döntés és hatásköri rendszert megfelelően működtetni. Az
ellenőrzési rendszer, ezen belül a belső ellenőrzési rendszer működése, funkcionálása
a könyvvizsgálati kockázatot csökkentette. A gazdasági tranzakció és a számviteli
munka minősítése, a főkönyvanalitika és az ingatlanvagyon-kataszter egyezőségét
megállapította, az egyezőségről dokumentumok, jegyzőkönyvek készültek. A
számviteli munkát magas színvonalúnak minősítette. Az éves zárlati munkák
vizsgálatainak tapasztalatai: A leltározást és a leltárt vizsgálta felül, azok a mérleget
alátámasztották. Az értékcsökkenések, értékvesztések elszámolása megtörtént mind
a forintos, mind a devizás tételeknél. Az év végi zárlati munkákat szabályszerűen
végrehajtották. Az egyszerűsített beszámoló összességében lényeges hibás állítástól
mentes, ezért hitelesítő záradékkal látta el. A munkát, a beszámoló összeállításának
folyamatát nehezítette, hogy mintegy hat darab programmódosítás jött el az
összeállítás időszakában. Az egyszerűsített beszámolóhoz kapcsolódóan lenne annyi
megjegyzése, hogy egy gépelési hibát tartalmaz a mérleg főösszege, illetve a
független könyvvizsgálói jelentés, így az eszközök és források egyező főösszegét
10.633.714 eFt-tal kéri elfogadni. A mérleg felülvizsgálata alapján megállapította,
hogy az analitikákkal alátámasztott, a pénzforgalmi jelentés adatait a könyvelésből
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határozták meg. A pénzmaradvány megállapítása helyes. A kiegészítő melléklet
elkészült, az rendelkezésre állt. Összevetette az egyszerűsített beszámoló és az
önkormányzat zárszámadási rendelet-tervezetét. A zárszámadási rendelet-tervezet
sarokszámai és a költségvetési beszámoló sarokszámainak egyezősége biztosított. A
zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztése, összeállítása megfelel a jogszabályi
előírásoknak. A zárszámadási rendelet-tervezet tartalmazza a vagyonkimutatást. A
vagyonkimutatás és az egyszerűsített beszámoló sarokszámai egyezősége szintén
biztosított. A zárszámadásban korrekt tájékoztatást kaptak a 2009-es gazdálkodási év
eseményeiről. Véleménye szerint összefoglalva az egyszerűsített éves összevont
beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítéséről a 2009. december
31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés
eredményéről megbízható és valós képet ad.
Császár László polgármester: Az előkészítő irodák vezetőit kérdezi, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban kívánnak-e kiegészítést tenni?
Hársfalvi József Városüzemeltetési és Műszaki irodavezető: Az önkormányzat
beruházási kiadásával kapcsolatos anyag az előterjesztés 13. oldalán elírás miatt
hibás. A déli laktanyában a kútfúrás az I. negyedév helyett a II. negyedévben
kezdődhet meg.
Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság mindkét határozati javaslatot
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság mindkét határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság mindkét
határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Lévai József képviselő: Az előterjesztés részletes indoklása néhány bekezdésben
foglalkozik a Déli Városkapu projekttel. Kérdezi, hogy a hivatal részéről volt-e, aki
segítséget nyújtott a Városszépítő Egyesületnek a projekt lebonyolításában? A
kiegészítő munka, amire most pótlólagos támogatást kell megszavazniuk, az
pontosan milyen tartalommal készült el? Az anyagban említésre került, hogy a
projekt keretében beszerzésre kerültek különböző gépi eszközök, amelyeket átadtak
vállalkozóknak. Kérdezi, hogy ki az a vállalkozó, és mi oka volt annak, hogy átadták
neki ezeket az eszközöket?
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Császár László polgármester: Felkéri Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadót
a válaszadás megtételére.
Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: A Déli Városkapu Parkra a
Városszépítő Egyesület pályázhatott, mert csak civil szervezet pályázhatott az ún.
Norvég Alap forrásainak az elnyerésére. Három évvel ezelőtt a siófoki Integrációk
Kft. egy ún. pályázati önerő alapot hozott létre, melyhez Tapolca város 5 millió forint
eszközzel járult hozzá annak idején, és ez determinált a pályázható összeget is. A
kertépítészeti tervek alapján készült el a befogadható költségekkel a 37 millió forintos
kerekített összegű beruházás. Ahhoz, hogy ez igazából megteremtse az összhangot
az Integrált Városfejlesztési Stratégiában rögzített Tóparti sétánnyal és a Déli
Városkapu parkolóval, ezek a kiegészítő munkák váltak hozzá szükségessé, amelyek
útépítés, útmegerősítés, vagy bejáró megerősítés, a szennyvízátemelő további
földparkosítás volt a főtartalma. Ezt mind műszaki ellenőr és kertépítő támasztotta
alá. A Polgármesteri Hivatal részéről az egyesület megbízásából személye és
Hársfalvi József kolléga vett részt ebben a projektben. Az összesen 42 millió forint
összértékű projektben beszerzett gépek Tapolca Város Önkormányzatának kerültek
átadásra. Egy része a gépeknek továbbadásra került a Városi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. részére, a másik része pedig a parkfenntartási szerződés időtartama
alatt az Unizola Kft-nek, aki a városi parkokat tartja fenn. A beruházás elmúlt évében
az építő vállalkozó tartotta fenn, aki egy közbeszerzési ajánlati eljáráson került
kiválasztásra a főprojektben, azt követően pedig ajánlati eljárásban a kiegészítő
munkákra. Ettől az évtől kezdődött el az új közbeszerzési eljárás, mely a városi
zöldfelület fenntartásra irányult, ez pedig teljes részét képezi már a tapolcai
zöldfelületek fenntartásának. A projekt sokkal több elemből állt, mint amennyi itt a
rövid beszámolóban szerepel. Elmondja összefoglalóan, hogy a fejlesztéseknek az
összege 31.361.000.- forint volt. A városüzemeltetési költségek a különböző
szolgáltatások átvállalásával a projekt időtartama alatt mintegy 4.885.000.- forintban
fordíthattak más feladatra ezeket az összegeket. A gépeknek az értéke 2.878.000.forint volt.
Lévai József képviselő: Kérdezi, hogy az 5,7 millió forint mire fordítódott, mit most
pótlólagosan meg kell szavazniuk?
Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: Fakivágás tuskózással, fák
kardozása, gyepfelület kialakítása, stégkorlát építése, stégek faszerkezeteinek
alapozása, meglévő kerti bútorok biztonságos rögzítése, kerékpártároló kihelyezése,
kiemelt útszegély építése tükörkiemeléssel, aszfaltvágással, ártalmatlanítással,
szennyvízátemelőhöz útépítés, térkiépítés 8 cm magas térkővel, murvaszállítás, a
használtcikk-piac és a Déli Városkapu Park között. Ezen felül volt az architectura és a
kertberendezési tárgyak elmúlt évi fenntartása. Ezt tartalmazta ez az összeg.
Lévai József képviselő: Ez miért ez évben derült ki a hivatal számára?
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Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: Ebben az évben fejeződött be a teljes
munka.
Császár László polgármester: A pénzmaradvány elszámolásakor derült ki a hivatal
számára, hogy ez a tavalyi évben átadott pénzeszköz, ami megelőlegezése volt a
költségeknek. Tavalyi évben a Városszépítő Egyesület elszámolt a fejlesztésről a
Balatoni Fejlesztési Tanács felé. Az átadott pénzeszközről nem számolt el az
önkormányzat felé. Megküldte a beszámolóját. A beszámolókor derült ki, hogy ez a
különbözet Képviselő-testületi határozattal nincs lefedve. Most értek a
pénzmaradvány elszámolásához. Most szólították fel az egyesületet, hogy tegye meg
a kérvényét. A Városszépítő Egyesülettől a kérvény megérkezett, és a Képviselőtestület elé került. A műszaki ellenőr által, illetve a bonyolító BFT által is leigazolt
költségek voltak elismertek, csak nem került a költségvetésben lerendezésre.
Lévai József képviselő: A szöveg nem ezt tükrözi. Idéz: „… az előlegként
rendelkezésre bocsátott összegből 5.691.067 Ft még nem került visszautalásra, ezért
Tapolca város jegyzője megbízásából felszólító levél került megküldésre a
Városszépítő Egyesület elnöke részére a tartozás mielőbbi rendezése érdekében.”
Úgy gondolja, hogy ha a város tudott arról, és hozzájárult ahhoz, hogy ilyen
pótlólagos munkák elvégzésre kerüljenek, akkor nem kell felszólító levelet küldeni
az elnök úrnak, hiszen tudtak róla, akkor már régen megszavazhatták volna.
Dr. Imre László jegyző: Ketté kell választani ezt a történetet. Parapatics Tamás
önkormányzati főtanácsadó helyesen és jól fejtette ki ennek a helyzetnek a
tényállását, miszerint egy civil szervezet benyújtott egy pályázatot, és mivel nem
rendelkezett önerővel annak idején, Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete döntött arról, hogy egyrészt annak érdekében, hogy a pályázat alapján a
munkák elkezdődhessenek, megelőlegez számára pénzeszközt, illetve vissza nem
térítendő támogatásban is részesítette több mint 3 millió forinttal. Így átutalásra
került az egyesület számára 14.814.000.- forint. Ennek a felhasználásával a
Városszépítő Egyesület rendelkezett, és a pályázatban el is számolt. A projektnek a
lezárásaképpen a Polgármesteri Hivatalnak innentől kezdve az volt a feladata, hogy
átadja a pénzt, és most amikor lezárult a projekt és a zárszámadás előtt vannak, az
volt a dolga, hogy megnézze, hogy minden kiadott forint – aminek vissza kellene
jönnie – visszajött-e, illetve amit kiadtak, az helyesen lett-e kiadva. Ennek az
ellenőrzése során elővéve a Képviselő-testület korábban meghozott döntéseit. Meg
kellett állapítsa a hivatalnak, és neki, mint jegyzőnek, hogy álláspontjuk szerint
képviselő úr által is megjelölt összeg visszajár pénzügy-technikailag Tapolca Város
Önkormányzatának. Minden dokumentum nincs az előterjesztés mögött, de nyilván
e mögött ott van. Külön felkérés alapján tájékozódott Hársfalvi József műszaki
ellenőr úrtól, hogy pontosan mi volt ez a plusz összeg. Lehet, hogy ez Parapatics
Tamás által felsoroltakból nem derül ki, de azt a tájékoztatást kapta, hogy szükséges
műszaki kiegészítések voltak, mint például a patak partján kialakított teraszoknak a
korláttal való ellátása, tehát itt vannak olyan időközben szakhatóságok által
tudomásukra jutott indokok vagy mérnöki vélemények, hogy ezeket el kellett
végezni, illetve ezzel párhuzamosan előkészítés alatt van az IVS keretében a patak
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partján egészen a belső tóig egy feltáró sétány tervezése, és ehhez is ennek a
projektnek érdemes illeszkednie. A tájékoztatás szerint az egyébként időközben
felmerült plusz kiadások egy része pontosan azt a célt szolgálja, hogy a most
kialakított Déli Városkapu Park, parkrész és minden egyes műve ehhez a majdan
kialakítandó patak partján húzódó sétányhoz illeszkedjen. A probléma nem azzal
van, hogy ez egyrészt műszakilag nem indokolt, illetve hogy ezek a kiadások nem
lettek volna célszerűek ebben a pályázatban, és nem a város érdekeit szolgálják,
hanem az egyesület a Képviselő-testület határozatait tévesen értelmezve az utólagos
elszámolásra átadott pénzeszközt úgy ítélte meg, hogy ezt a pénzt erre – ami
műszakilag alátámasztható – felhasználhatja. Amikor megvizsgálták ezt, és azért
került így a Képviselő-testület elé, hogy ez a pénz továbbra is számvitelileg visszajár,
de egyébként a pályázat céljainak, illetve a pályázathoz szükséges kiegészítések
indokoltak voltak, illetve reményeik szerint majdan megvalósuló és most
előkészületi szakaszban lévő IVS programhoz pedig azok a plusz kiadások
biztosítják azt a szerves illeszkedést, amely majd a megvalósuló patak partján
húzódó sétánynak a használatát fogja elősegíteni, hiszen ezeknek majd kapcsolódnia.
Annak ellenére, hogy ő, mint Tapolca Város Jegyzője a rendelkezésére bocsátott
információk alapján azt állapította meg, hogy ezek a plusz kiadások egyébként –
amennyiben a Képviselő-testület rábólint – azért került így a Képviselő-testület elé
döntésre. Ennek az eldöntése nem a jegyző hatásköre, ez a Képviselő-testület
hatásköre. Az előterjesztés ezt világosan és egyértelműen vezeti végig, illetve amit
elmondott az önkormányzati főtanácsadó úr, ezzel együtt, amit elmondott, ennek
kell kiderülnie. Erről bővebben kellett volna az előterjesztésben írni, ezért elnézést
kér. Reméli, hogy amit most elmondott, az képviselő úr kérdésére az egyben válasz
is, és elfogadja azt.
Lévai József képviselő: Köszöni a választ, erről most nem nyilatkozna. Mikor
fejeződött be a beruházás?
Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: 2010. január 31-én.
Lévai József képviselő: Fizikailag kérdezi, nem pénzügyi elszámolásilag. A
munkálatok mikor fejeződtek be?
Császár László polgármester: 2010. január 31-ével.
Lévai József képviselő: Kéri, hogy külön szavazzanak a határozati javaslatokról.
Császár László polgármester: Ez a beruházás az elmúlt időszakban többször volt
terítéken, többször beszámoltak arról, a város egyik sikertörténetének mondható. Ma
délután hat órakor lesz hivatalosan felavatva a Déli Városkapu Park. Most került
olyan állapotba, amikorra a növényzet is olyan állapotot mutat, hogy átadható a
nagyközönségnek. Természetesen ez hosszú időn keresztül reményeik szerint a
város érdekét szolgálja. Az egyesülettel, aki korábban hasonló mértékű pályázatban
nem vett részt, illetve a városnak sem volt egyébként norvég alapos pályázata. Ebből
is látszik, hogy nem egyszerű a pénzügyi elszámolása egy-egy beruházásnak. Ennél
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nagyobb beruházásaik is lesznek az elmúlt időszakban, nyilván oda kell figyelni rá.
Ebből is látszik, hogy a hivatalban a belső ellenőrzés jól működik, hiszen az ilyen
jellegű hibák is kiderülnek. Az, hogy az egyesület szakmai hozzáértése milyen volt e
tekintetben, erre nyilván fel kell hívni az egyesület figyelmét, hogy a későbbiekben
ilyen ne fordulhasson elő. Ez a beruházás a város érdekét szolgálta. Ahogyan jegyző
úr is elmondta, az egymilliárd forintos pályázatnak ez szerves részét képezi, hiszen
előtte a városkapu park, utána a patak menti sétányba illeszkedő, illetve reményeik
szerint beillesztett megvalósult beruházásról van szó.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságon is
elmondta, és ugyanezt tudja most is elmondani. Köszönetet szeretne mondani a
Városszépítő Egyesület elnökének. Elnök Úr minden energiájával, minden
szabadidejével ezzel foglalkozik. Ez egy olyan pályázati rész, amely a pótmunkával
egyetemben a 42,7 millió forintos beruházáshoz 9,4 millió forint önrészt adott, ami
azt jelenti, hogy 22%-os önrész mellett 78%-os támogatással valósult meg a
beruházás. Nem tudja, hogy van-e ilyen sikeres ilyen típusú beruházása Tapolca
Város Önkormányzatának, főleg azok mellett, amikor lehet látni, hogy nagyon sok
pályázatuk még a 60 pontos szintet sem éri el sajnos. Még egyszer köszöni a
társadalmi szervezetnek a munkáját, és ezzel is a város értékét és vagyonát növelte.
Császár László polgármester: Remény van arra, hogy ez a norvég program
folytatódik, hiszen több fórumon beszámoltak elnök úrral egyetemben a norvég
projektről. Tényleg az egyik legsikeresebb projektnek értékelték a tapolcai projektet.
Remény van rá, hogy a 2010-től megnyíló újabb három éves norvég rendszerben is a
hasonló jellegű projektek tudnak indulni. Aki már egy korábbi sikeres projektet
tudott abszolválni, azoknak reményeik szerint nagyobb előnye lehet ezeknél a
pályázatoknál.
Dr. Zsiray Ferenc a Tapolcai Városszépítő Egyesület elnöke: Egy jó lehetőséget
kihagyni nem szabad. Ez az egyesületüknek sikerélmény. Az egyesület ezt a saját
erejéből nem tudta volna megcsinálni, ehhez egy profi menedzser típusú társaság
kellett, aki ezt a pályázatot úgy megszerkesztette, hogy négy város kapott 30 millió
forint feletti összeget. Ez a négy város Siófok, Balatonalmádi, Balatonfüred és
Tapolca. Az, hogy a pályázat lebonyolítása hogy történik, az megint profi munkát
igényel. A pályázat 33.333.332.- forintos volt. Biztos, hogy ehhez az egyesület az
önrészt nem tudta volna letenni. Az önkormányzat segített nekik. Egy nagynak
számító vállalkozásnak egy akkora területen vannak járulékos dolgai, melyek a
jövőbe mutatnak. Az egyesület elszámolása a siófoki elszámoltató felé mintaszerűen
történt. Úgy gondolja, hogy 6-8 millió forintért 33 millió forintot kapni nem egy rossz
üzlet.
Bozsoki Lajos képviselő: Elhangzottak plusz dolgok is. Elmond egy történetet. A
használtcikk-piac szélén állt, akkor ment a finom tereprendezést megelőző munka.
Azt a betonmocskot, azt a törmeléket, amit eltakartak. Ha most a Képviselőtestülettel oda kimenne, egy fél ásónyommal nem tudna lemenni rendesen. Azt
onnan el kellett volna szállítani megfelelő helyre. Valahol ez is mínuszként,
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megtakarításként jelentkezett. Ha jól beleásnának ebbe a dologba, akkor még
lennének olyan dolgok, amiket még fel lehetne tárni.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel az I. határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
8/2010.(V. 03.)

KÉPVISELŐ-TESÜLTETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót és a pénzmaradvány-elszámolását
elfogadja, és 8/2010. (V. 03.) Kt. rendeletei közé
iktatja.
Császár László polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal,
4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
49/N/2010. (IV. 30.)

KÉPVISELŐ-TESÜLTETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Tapolcai Városszépítő Egyesület részére a
„Vendégváró
Tapolca”
című
pályázatához
kapcsolódó
pótmunkákra
és
fenntartási
költségekre utólagosan 5.691.067 Ft önkormányzati
forrás biztosít Tapolca város 2010. évi
költségvetésének 23. Cím Pályázati tartaléka
terhére.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: polgármester
2)

Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2007. (IV. 16.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: 2010. március 1-től hatályba lépett IRM rendelet miatt
kell módosítani nemcsak ezt a rendeletüket, hanem valamennyi rendeletüket. Felkéri
jegyző urat, hogy röviden foglalja össze az előterjesztés lényegét.
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Dr. Imre László jegyző: Az Alkotmánybíróság 2009. december 31-én
megsemmisítette a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvényt. Ennek figyelembe
vételével az igazságügyi és rendészeti miniszter rendeletet alkotott a jogszabály
szerkesztésre
vonatkozóan,
amely
teljesen
új
alapokra
helyezi
a
jogszabályszerkesztést. Ennek figyelembe vételével innentől kezdve valamennyi
újonnan megalkotandó helyi rendeletnél erre figyelemmel kell lenni. Ehhez azonban
szükséges, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Képviselő-testület a
vonatkozó helyet módosítsa, és itt elsősorban a jogszabályok elnevezéséről van szó,
ugyanis a most hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatuk rövidített elnevezést,
egy Képviselő-testület (Kt.) jelöléssel jelöli rendeleteit. A most hatályba lépett
rendelet azonban az önkormányzat teljes nevének kiírását követeli meg. Kéri a
Képviselő-testületet, hogy ezt a módosítást fogadja el, és innentől kezdve az újonnan
beterjesztendő rendeleteknek ez lesz a neve, illetve a rendelet szerint fogják majd a
helyi rendelet-tervezeteket megszerkeszteni, amely külalakjában, formájában teljesen
mást fog megjeleníteni. Az első ilyen rendeletnél fogja ismertetni a változásokat és
annak miértjeit. Erre való tekintettel kéri a Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.
Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
9/2010.(V. 03.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a 9/2010. (V. 03) önkormányzati rendelet tervezetét
Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV. 16.)
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önkormányzati rendelete módosításáról elfogadja,
és azt rendeletei közé iktatja.
3)

Tájékoztató az Állami Számvevőszék által az Önkormányzatnál lefolytatott,
az állami feladata (közfeladat) ellátás szervezeti és humánerőforrás
rendszerének ellenőrzéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Azt elmúlt évben kezdődött el az ellenőrzés, amely az
igazgatási, közoktatási, szociális és gyermekjóléti szolgálatok kiemelt területeinek
működésében és az önkormányzat által hozott döntések, megtett intézkedések
célszerűségét, eredményességét, és a létszámmal kapcsolatos döntések
eredményességét vizsgálta. A számvevő megállapította, hogy az önkormányzatnál a
kiemelt feladatok ellátása hatékony volt, a vizsgálat években tett intézkedések
pozitív elmozdulást eredményeztek a gazdaságosság irányába. A megtett
intézkedések és létszámváltozások megalapozottak voltak. Elősegítették a
közszolgáltatások minőségének, hozzáférhetőségének javulását. A számvevői
jelentés teljes terjedelemben az előterjesztés mellékletét képezi. Jegyző urat kérdezi,
hogy ezzel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Dr. Imre László jegyző: Ha kérdés van, szívesen válaszol.
Császár László polgármester: Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Az Intézkedési Tervvel kapcsolatosan elmondja, hogy
ez nem volt a számvevő előírása, ők ezt a pontot a kórház érdekében tették bele,
hogy ami a szerződéses kötelezettségükben egyébként bent van, ez a feladat
beszámolási és tájékoztatási kötelezettséggel meglegyen. Képviselő társait kérdezi,
hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester kéri, hogy aki a
jelentést és az Intézkedési Tervet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
50/N/2010. (IV. 30.)

KÉPVISELŐ-TESÜLTETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
az Állami Számvevőszék V-2017-50/2010. számú
számvevői jelentését, megismerte, azt tudomásul
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veszi, valamint az erre vonatkozó intézkedési
tervet a melléklet szerint elfogadja.
4)

A 2009. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer működtetéséről szóló
beszámoló
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Minden évben a beszámolót meg kell tenni az előző
évi folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről. A Pénzügyi Iroda
vezetőjét kéri, hogy foglalja össze az előterjesztés lényegét.
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: Az önkormányzati törvény illetve
az államháztartási törvény írja elő, hogy minden évben tájékoztassák a Képviselőtestületet a folyamatban lévő ellenőrzésekről, illetve a belső ellenőrzésekről. A belső
ellenőrzésekről a Szervezeti és Működési Szabályozatnak megfelelően a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottságot emellett rendszeresen tájékoztatják. Minden egyes
belső ellenőrzési jegyzőkönyv megtárgyalásra, illetve előterjesztésre kerül. A belső
ellenőr által történő megállapításokat röviden csatolták. Ezek esetében minden
témakörben történtek javaslatok, melyre az egyes intézmények illetve a gazdálkodó
társaságok vezetői Intézkedési Tervet készítettek. Elfogadták minden esetben a belső
ellenőr javaslatát. Az intézkedések végrehajtásának felülvizsgálatát pedig
utóellenőrzése keretében teszik meg. Az önkormányzaton belül működő folyamatos
belső ellenőrzésekről pedig könyvvizsgáló úr már a zárszámadás keretében szólt.
Ennek a szabályozottsága, illetve az irodavezetők és jegyző úr által történő elvégzése
folyamatos, mintegy munkafolyamatba épített ellenőrzésként érvényesül. Erről
minden esetben dokumentum és feljegyzés készül, amelyben a munka előmenetelét
segítik elő. Röviden ezt tartalmazza az előterjesztés.
Császár László polgármester: Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
51/N/2010. (IV. 30.)

KÉPVISELŐ-TESÜLTETI

HATÁROZAT
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2009. évi folyamatba épített előzetes és utólagos
vezetői ellenőrzésről, valamint a 2009. évi belső
ellenőrzésekről készített éves beszámolót elfogadja.

5)

Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött – Balaton-felvidéki Somló
Szakképzés-szervezési Társulás – Társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: 2008. július 1-vel hozták létre ezt a társulást. Itt is
változott a jogszabály. 2010. január 1-től a társulások nem költségvetési szervek,
viszont a működésük során a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni. A társulási módosításba ezeket át kell vezetni. A
költségvetési szerv megnevezést jogi személyiséggel rendelkező társulásra kell
módosítani. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
52/N/2010. (IV. 30.)

KÉPVISELŐ-TESÜLTETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Veszprém Megyei Önkormányzattal a
szakképzés-szervezési társulások létrehozásáról
megkötött (Balaton-felvidék – Somló Szakképzésszervezési Társulás) megállapodást az alábbiak
szerint módosítja:
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a.) A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési
Társulási megállapodás 1. pontja a következőkben módosul:
A Társulás neve, székhelye pontjait kiegészíti a „Rövidített
neve: Balatonfelvidék
–
Somló
SZASZET”
megnevezésekkel,
b.) A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési
Társulási megállapodás 3. pontja a következőkben módosul:
A Társulás tagjai által fenntartott a szakképzés feladataiban
résztvevő iskolák és az alapításkor számba vett tanulók
száma b.) pontjában a „Szász Márton Általános Iskola,
Szakiskola és Speciális Szakiskola, Tapolca” megnevezést
„Szász
Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Tapolca-Diszel” megnevezésre módosítja
c.) A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési
Társulási megállapodás 6. pontja a következőkben módosul:
A Társulás jogállása, gazdálkodásának jellemzői pontjaiban
szereplő „A Társulás jogi személy, amely a Társulás tagjai által
külön-külön jóváhagyott és a társulási megállapodáshoz csatolt
alapító okirattal jön létre.” meghatározást „A Társulás jogi
személy, amely a Társulás tagjai által külön-külön jóváhagyott
társulási megállapodással jön létre.” meghatározásra módosítja,
továbbá „A Társulás önállóan működő költségvetési szerv, az
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv” meghatározást törli, valamint az alábbiakkal egészíti ki:
„Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazat szerinti besorolása: 841211 Oktatás igazgatása
Tevékenység típusai:
Alaptevékenység:
841126-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
841222-1 Oktatás területi igazgatása és szabályozása
853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
853212-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatása a szakképzési évfolyamokon
853222-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatása a szakképzési évfolyamokon
853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatás szakképzési évfolyamokon
853221-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű
szakmai
rendszerű
oktatás
szakképzési
évfolyamokon
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853131-1 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10.
évfolyam)
853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (912/13. évfolyam)
853122-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)
853124-1 Szakközépiskolai
felnőtt
oktatás
(9-12/13.
évfolyam) nappali munkarend szerint
853134-1 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás
(9-10. évfolyam)
854211-1 Felsőfokú szakképzés
853231-1 Emeltszintű nappali rendszerű szakközépiskolai
oktatás szakképzési évfolyamokon
853232-1 Sajátos nevelési igényű tanulók emeltszintű nappali
rendszerű
szakközépiskolai
oktatása
szakképzési
évfolyamokon
853214-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai
elméleti felnőtt oktatás levelező munkarend szerint
853224-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai
gyakorlati felnőtt oktatás levelező munkarend szerint
Kiegészítő tevékenység
949900-2 Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység
856091-2 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
Kisegítő tevékenység
Vállalkozói tevékenység”
d.) A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési
Társulási megállapodás 7. pontja a következőkben módosul:
A Társulás irányító szervének neve, székhelye pontok
elnevezését „7. A Társulás
döntéshozó szervének neve,
székhelye” meghatározásra módosítja,
e.) A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési
Társulási megállapodás 10. pontja hatodik bekezdése a
következő szövegrésszel egészül ki:”és tárgyévi beszámolóját”
f.) A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési
Társulási megállapodás 11. pontjaiban szereplő korábbi
szövegezést az alábbiak szerint módosítja:
„A Társulás tagjai alapító jogkörükben jelen megállapodás
határozattal
történő
jóváhagyásával
egyidejűleg
meghatározzák, hogy a Társulás költségvetésének felügyeletét
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése látja el, ennek
keretében jogosult a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli
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Regionális Igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba
vétele érdekében intézkedni. A Társulás költségvetése a
Veszprém Megyei Önkormányzat rendeletének részét képezi.”,
g.) A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési
Társulási megállapodás 13. pontja a következőkben módosul:
A Társulás vagyona, költségek viselésének aránya és
teljesítésének feltételei pontjai első bekezdéséből törli a
„költségvetési szerv” megnevezést, a harmadik bekezdésében
szereplő „költségvetési szerv” meghatározást „Társulás”
megnevezésre módosítja, a negyedik bekezdésben szereplő
szövegezést a következőkre módosítja: „A Társulás tagjai által
vállalt pénzügyi hozzájárulás, továbbá fejlesztés, beruházás
vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése
esetén a székhely önkormányzat a fizetési határidőt követő 15.
naptól a fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzat
által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás
alapján beszedési megbízás benyújtására jogosult. Amennyiben
a székhely önkormányzat nem tesz eleget fizetési
kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely
önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal
felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen
a korábbi székhely önkormányzat által a pénzforgalmi
szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési
megbízást nyújtson be.”
h.) A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési
Társulási megállapodás 19. pontja a következőkben módosul:
„Jelen megállapodás a Társulás tagjai képviselőinek aláírását
követően 2008. július 1-jével lép hatályba. A költségvetési
szervként működő Társulás a megállapodást aláíró
önkormányzatok közgyűlésének, illetve képviselő-testületének
a Társulás alapító okiratát elfogadó, minősített többséggel
hozott határozatával 2008. július 1. napjával jön létre. A
Társulás tagjai közgyűlésének, illetve képviselő-testületének
határozatai a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét
képezik.” szöveg helyébe a következő szöveg kerül: „Jelen
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás a
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének és Tapolca
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntéseivel, az
utolsó határozat-hozatalt követően lép hatályba. A Társulás
tagjai közgyűlésének, illetve képviselő-testületének határozatai
a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.”
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
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- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
53/N/2010. (IV. 30.)

KÉPVISELŐ-TESÜLTETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Veszprém Megyei Önkormányzattal a
szakképzés-szervezési társulások létrehozásáról
(Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési
Társulás) megkötött egységes szerkezetben
foglalat megállapodást az 1. számú melléklet
szerint jóváhagyja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodást írja alá.
Határidő:
Felelős:
6)

azonnal
polgármester

Alapító okiratok módosítása: Tapolcai Óvoda, Tapolcai Általános Iskola,
Széchenyi István Szakképző Iskola
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Elmondja, hogy Raposka Önkormányzata
megtárgyalta valamennyi velük társulásban lévő előterjesztésüket, és mindegyiket
támogatja. Törvényi változások miatt 2011. augusztus 31-ig kell az óvodai neveléssel
összefüggő valamennyi szükséges feltételt megteremteni. Ennél már előrébb
tartanak. Május 15-ig kell meghatározni az indítható csoportok számát, illetve a bent
lévő létszámokat. Tóth Mária oktatási referenst kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Tóth Mária oktatási referens: A novemberi testületi ülésen a Képviselő-testület
meghatározta az indítható óvodai csoportok és iskolai osztályok számát. Ott
határozott arról, hogy ha esetleg több gyerek jelentkezik, akkor egy plusz csoport
indítását engedélyezi majd, és ehhez kellett az alapító okiratot módosítani. A
folyamatot elindította. Az óvodai csoportok rettentően telítettek, de még mindig meg
tudják oldani a feladatukat. A későbbiek folyamán ez egy plusz tartalék. Ehhez
szakértőket kért fel, akik alá is támasztották. A sajátos nevelési igényű gyerekek
vonatkozásában is kellett egy kicsit finomítani az alapító okiratok esetében. Az
óvoda esetében ki kellett egészíteni az autista gyerekekkel, mert az óvoda foglalkozik
ezekkel a gyerekekkel, és így a normatívát rájuk is le lehet hívni. Az általános iskola
esetében optimalizálták az integráltan enyhe értelmi fogyatékos gyerekeknek a
befogadását, mert velük sokkal intenzívebben kell foglalkozni. Az esélyegyenlőség
viszont szükségessé teszi, hogy próbálkozzanak az integrálásukkal. A tavalyi évben
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volt alapító okirat módosítás, és a MÁK teljes mértékben be is fogadta, viszont nem
tudja, hogy mi okból, eggyel több telephelyet jegyzett be, mind az általános iskola,
mind az óvoda esetében. Ezt jelezték a MÁK felé. Választ nem kaptak, bár azt is
jelezték, hogy a következő alapító okirat módosításnál egyértelműbbé teszik, hogy a
székhelyen működő az nem külön telephelyként működik. Az alapító okiratokat
május 15-ig lehet ilyen módon felülvizsgálni.
Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
54/N/2010. (IV. 30.)

KÉPVISELŐ-TESÜLTETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete,
a Tapolcai Óvoda Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete 125/2009. (VI. 10.) Kt. és
Raposka
Önkormányzat
Képviselő-testülete
34/2009. (VI. 10.) Kt. határozattal, 2009. július 1.
hatállyal jóváhagyott alapító okirat módosítására
kidolgozott alapító okirat tervezetet (és így az
egységes szerkezetű, új Alapító Okiratot) 2010.
július 1. hatállyal jóváhagyja, és a 4. számú
melléklet szerinti formában és tartalommal
elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testülete és
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Raposka
Önkormányzat
Képviselő-testülete
egybehangzó elfogadását követően, az alapító
okiratot elfogadást követően a MÁK Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg.
Határidő:
Felelős:

2010. június 1.
jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
55/N/2010. (IV. 30.)

KÉPVISELŐ-TESÜLTETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete,
a Tapolcai Általános Iskola Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete 126/2009. (VI.
10.) Kt. és Raposka Önkormányzat Képviselőtestülete 35/2009. (VI. 10.) Kt. határozattal, 2009.
július 1. hatállyal jóváhagyott alapító okirat
módosítására kidolgozott alapító okirat tervezetet
(és így az egységes szerkezetű, új Alapító Okiratot)
2010.
július 1. hatállyal jóváhagyja, és az 5.
számú melléklet szerinti formában és tartalommal
elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testülete és
Raposka
Önkormányzat
Képviselő-testülete
egybehangzó elfogadását követően, az alapító
okiratot elfogadást követően a MÁK Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg.
Határidő:
Felelős:

2010. június 1.
jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
56/N/2010. (IV. 30.)

KÉPVISELŐ-TESÜLTETI

HATÁROZAT

Széchenyi István Szakképző Iskola 128/2009. (VI.
10.) Kt. határozattal, 2009. július 1. hatállyal
jóváhagyott
alapító
okirat
módosítására
kidolgozott alapító okirat tervezetet (és így az
egységes szerkezetű, új Alapító Okiratot) 2010.
július 1. hatállyal jóváhagyja, és a 6. számú
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melléklet
elfogadja.

szerinti

formában

és

tartalommal

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy az alapító
okiratot az elfogadást követően, MÁK Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg.
Határidő:
Felelős:
7)

2010. június 1.
jegyző

A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről és közbiztonságáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Köszönti körükben Derzsy Péter ezredes urat, a
Veszprém Megyei Rendőrkapitányság bűnügyi igazgatóját, és Dr. Smura János
rendőrkapitány urat. Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: A beszámoló a munkatervük szerint került ide. Ez a
beszámoló a februári rendőrségi állománygyűlésen közzé lett téve, melyen részt is
vett. Dr. Smura Jánost és Derzsy Pétert kérdezi, hogy néhány szóban kívánják-e
kiegészíteni a beszámolót?
Dr. Smura János Tapolca Város rendőrkapitánya: A beszámolóban minden olyan
dokumentum szerepel, ami a 2009. évet jellemezte. A 2010. évre vonatkozó tervek is
szerepelnek benne. Ezek egy részét már meg tudták valósítani, hiszen a választások
lementek. Előttük áll egy nyári szezon, mely kiemelt jelentősséggel bír mind Tapolca
vonatkozásában, mind a többi 54 település vonatkozásában. Úgy gondolja, hogy
amilyen eredményeket elértek, azokat önállóan nem tudták volna elérni, azokhoz
mindenképpen nagy szükség volt a Képviselő-testület támogatására. Itt nem
kimondottan anyagi támogatásra gondol, hanem erkölcsi támogatásra is. Az, hogy a
rendezvényeket együttesen szervezték meg és együttesen voltak jelen, ez
mindenképpen jó hatással volt az együttműködésükre. Tavaly volt az első
beszámolója az önkormányzat felé. Akkor azt mondta, hogy egy jól működő
kapitányságot vett át, ezt az álláspontját a mai napig fenntartja. Úgy gondolja, hogy
Dr. Scher József ezredes úr által kivívott érdemeket sikerült továbbvinni. Köszöni a
Képviselő-testület támogatását a 2009-es évre, és köszöni azt, amit 2010. évben már
feléjük nyújtottak. Kéri a Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
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Bozsoki Lajos képviselő: Nem teljesen szorosan a beszámolóhoz tartozik, de Derzsy
igazgató úrtól szeretné megkérdezni, úgy mint a Veszprém Megyei Oktatási
Bizottság tagját. Legutolsó ülésen nagy port kavart, hogy több szakiskola elég
erőteljesen elmegy a rendészeti képzés irányába, tehát felvesznek rendészeti képzést,
indítanak rendészeti osztályokat. Nem látszott ott, hogy a kimenet biztosított-e
ezeknek az osztályoknak. A jövőben ezeknél a kibocsátásoknál számítanak-e az
utánpótlásra ezeknél a szakiskolánál, vagy pedig csak elmennek ezek a négy évek, és
rendészeti vonalon ezek a fiatalok nem is tudnak megjelenni?
Derzsy Péter a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója:
Nagyon jó a kérdés, és egyben nagyon fontos is a rendőrség számára. Az utánpótlás,
a toborzás a rendőrség számára most a 2010. évben a legfontosabb tényező lesz. A
fakultációs képzéseknél minden alkalommal figyelemmel kísérik az összes végzős
növendék sorsán. Nagyon szeretnék, ha a lehető legnagyobb számban képviselnék
utána ezek a tanulók a rendészeti középiskolákban magukat. Sajnos nagyobb
ráhatásuk nincsen. Nagyjából 20-22%-os ez az arány, mely lehetne jobb is. Egy 14
éves fiatalember gondolkodása más. Mindent megtesznek azért, hogy megtartsák a
fiatal és célratörő állományt.
Dr. Csonka László képviselő: A nem ismertté vált bűncselekmény az hány
százalékát teheti ki az ismertté váltnak? Szép adat az, hogy az ismertté vált
bűncselekmények száma csökkent néhány százalékkal. Mi a nem ismertté vált
százalékarány?
Derzsy Péter a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója:
Látens bűncselekményekről beszélnek. Tudják azt, hogy rengeteg olyan kisebbségi
bűncselekmény van, amelynek a sértettjei nem tesznek bejelentést. Például ha a
kertjéből almát lopnak, az bűncselekmény, és szabálysértési értékhatáron van
elkövetve, de ettől még ebben eljárhatna a rendőrség. Nagyobb vagyoni és személy
elleni bűncselekmények esetében ilyenről nincsen szó. A százalék esetében ez 10%nál többet nem tehet ki. Ez a magánvéleménye, de erről nem állnak rendelkezésükre
számok ebben a pillanatban.
Dr. Csonka László képviselő: Most már érti azt, hogy a közvélemény miért
vélekedik másképpen, mint a statisztika. A látens bűncselekményt is érzékeli
közvélemény, mert elmondja a szomszédasszonynak, hogy ellopták a tyúkot.
Marton József alpolgármester: Kapitány úrhoz lenne kérdése. Az április 22-i megyei
közgyűlési tudósításban néhány rendőri tevékenységet elég éles kritikával láttak el.
Feltételezi, kapitány úr olvasta a cikket. A tapolcai rendőrkapitányság területén ez
érzékelhető-e, vannak-e ilyen jellegű panaszok, amelyek a kapitánysághoz eljutnak?
Egy szeptemberi jelzésben már beszélgettek arról, hogy a Fő utcán 8 óra előtti
időszakokban a tanulók egy része nem akar menni, mert bizonyos atrocitások érik az
ott csoportosuló fiatalok által. Kérdezi, hogy azóta kaptak-e ilyen jelzést erről a
dologról, vagy a rendőri tevékenység hatására megszűnt?
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Dr. Smura János Tapolca Város rendőrkapitánya: Az önkormányzat által biztosított
lehetőség kapcsán a gyalogos szolgálat a belváros három frekventált területén; a
Tóparton, a posta előtti területeken, illetve a belvárosi részen biztosított.
Szabadnapos rendőröket hívnak be, és egyenruhában látják el a szolgálatot jól
láthatósági mellényben teljes felszereléssel. Fő céljuk a bűncselekmények megelőzése,
és nem kimondottan az eljárás, hanem a jól láthatóság. Megtesznek mindent annak
érdekében, hogy a gyermekek el tudjanak közlekedni. Lehetőségük bizonyos
mértékben véges, hiszen a rendőröknek a többletszolgálata szabadnapon 100%-os
többletszolgálatot, pihenőnapon 200%-os többletszolgálatot kell kifizetni, éppen ezért
próbálják azt megoldani, hogy szabadnapon kerüljenek a rendőrök berendelésre és
ne pihenőnapon, hogy minél több alkalommal tudjanak minél több rendőrt
odaállítani egy-egy frekventált helyre. A munkatársak is mindent megtesznek annak
érdekében, hogy Tapolca városában biztonság legyen. Tavalyi évben az
önkormányzat adott nekik támogatást kerékpárvásárlásra, mely arra alkalmas, hogy
a helyválasztást minél rövidebb idő alatt végre lehessen hajtani, és bárhonnan
bárhová a városon belül el tudjanak érni a lehető leggyorsabban, és megelőző
tevékenységet tudjanak végezni.
Derzsy Péter a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója: A
közgyűlés közel egyhangúlag – két tartózkodás mellett – elfogadta a beszámolót. Ott
volt egyébként Bencze országos főkapitány úr is, aki figyelemmel kísérte Bolcsik
tábornok urat. Érdekes volt a közgyűlés. A kérdés felvetése általában a másik városi
területekre vonatkoztak, és nem pedig megyei egységre. A témák, amik a megyei
közgyűlésen felvetésre kerültek, azok generálisak. Nemcsak Veszprém megyére,
nemcsak Tapolcára, hanem akár Borsod vagy Hajdú Bihar megyére. Szó volt a piros
lámpákról, a behajtási bírság bevezetéséről, a bírság magas összegéről. A bírságot
nem a rendőrség határozza meg. A rendőrség a törvényeket betartatja, tehát nem
törvényalkotók. Az, hogy egy piroslámpás bekanyarodás Veszprém belvárosában
100.000.- forintba kerül, ez annyi. Három hete neki is sikerült megtalálnia ezt a piros
lámpát, és neki is be kellett fizetnie a 100.000.- forintos csekket. A problémákat
igyekszenek orvosolni, és nemcsak megyei, hanem városi kapitánysági szinten is.
Visszatérne az első kérdésre a gyerekekkel kapcsolatban, hiszen ő a megoldások
embere. Ha nem lesz elegendő ennek a gondnak az orvoslására a városi
kapitányságnak a közrendvédelmi állománya, akkor megteszik a lépéseket arra,
hogy akár a megyei állományból, akár a budapesti készenléti rendőrség
állományából vezényeljenek ide a megfelelő kritikus időszakra annyi rendőrt, aki ezt
a problémát meg tudja oldani. Ez megoldást vet erre a kérésre.
Bognár Ferenc képviselő: A tapolcai rendőrkapitányság vezetésének és dolgozóinak
csak a köszönetét szeretné kifejezni, mivel intézményük szervezi Tapolcán az összes
állami ünnepet, ezen kívül nagyon sok olyan kulturális és művészeti rendezvényt
bonyolítanak le, ahol útlezárást, rendezvénybiztosítást kell igénybe venniük. Az
elmúlt évek gyakorlatának megfelelően tényleg segítőkészen, magas színvonalon
segíti munkájukat a tapolcai rendőrkapitányság és dolgozói. Bízik a további jó
együttműködésben.
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Lévai József képviselő: Egy nap hány rendőr van szolgálatban, és ebből hány rendőr
van, aki a közterületen tud megjelenni, és hány rendőr látja el a szolgálatot, hiszen a
kapitányság területe azért sokkal nagyobb, mint Tapolca.
Dr. Smura János Tapolca Város rendőrkapitánya: Minimálisan négy egyenruhás
rendőr lát el Tapolca területén szolgálatot, ebből kettő közrendvédelmi és kettő
közlekedésrendészeti. A közlekedésrendészetiek elsősorban amennyiben ki kell
menni, akkor balesetekhez vonulnak ki. A nap 24 órájában két fő egyenruhás rendőr
Tapolca városában mindig megtalálható. Gyulakeszi, Nemesgulácstól nem távolabb.
A Sümegi részt a sümegi őrs viszi teljes létszámban és a Balaton-parton pedig a
révfülöpi rendőrőrs teszi a dolgát. Június 1-től három hónap időtartamra kapnak 12
fő megerősítő erőt, továbbá 8-10 fő fog érkezni a Balaton-partra majd, és ezáltal
Tapolcáról még kevésbé kell kivonulniuk egy-egy feladat végrehajtására.
Császár László polgármester: Részt vett a rendőrség állományülésén a múlt évi
beszámoló értékelésén. Ott is elmondta, hogy a kapitányság élén is személyi változás
történt. Scher ezredes nyugállományba vonult. Ács János polgármester úr halála
miatt az önkormányzat élén is változás történt az elmúlt évben. Úgy gondolja, hogy
ezek a személyi cserék nem befolyásolták az önkormányzat, illetve a rendőrség
közötti kapcsolatot. Megállapította, hogy ez az átmeneti állapot zökkenőmentesen
végrehajtódott. Úgy, ahogy kapitány úr is jelezte, bízik abban, hogy ezek a
kapcsolatok tovább erősödnek. Nagyon jó jelen pillanatban is a város vezetésének a
kapcsolata kapitány úrral, hiszen napi kapcsolatban vannak. Bármilyen jellegű gond,
probléma van bármelyik fél részéről, tudják tájékoztatni kölcsönösen egymást. Az
állománygyűlésen is elmondta, hogy a személyes kapcsolatok, illetve a lakosság és a
rendőrség közötti kontaktus erősítése, hogy fogadja el a lakosság is a rendőrök
jelenlétét akár a közterületeken, akár az utak mentén. A rendőrök a dolgukat végzik,
és a törvénytisztelő állampolgároknak az érdekeit képviselik. Ez a kölcsönös egymás
iránti tisztelet erősítése nagyon fontos feladat. Ez nemcsak tapolcai kérdés, hanem
országos és társadalmi kérdés is, hogy ez a folyamat erősödjön. Nyilván ehhez
jogszabályi változások is szükségesek. A személyes kapcsolattartás nagyon fontos,
hiszen rendőri ellenőrzéskor néha egy jó szó vagy egy szóbeli feddés jobb hatással
van, mint akár néhány tízezer forintos bírság. Az objektív felelősségbe nehéz a
szubjektív dolgot belevinni. Ahol ez elkerülhető, véleménye szerint a rendőrökben is
van annyi empátia, hogy nagyobb hatása van, mintha csak a büntetést alkalmaznák
az állampolgárokkal szemben. Megköszöni ezredes úrnak és kapitány úrnak a
beszámolóját.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
57/N/2010. (IV. 30.)

KÉPVISELŐ-TESÜLTETI

HATÁROZAT
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Rendőrkapitányság Tapolca város közrendjéről
és közbiztonságáról szóló tájékoztatóját elfogadja.

8)

2009. évi támogatási összeg felhasználása Rendőrkapitányság által
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: A Képviselő-testület a 2009. évre 2,5 millió forintot
biztosítottak a költségvetésben a rendőrségnek. Kapitány úr már egyszer kérte, hogy
ennek egy részét hadd vigye át 2010. évre. A Képviselő-testület ezt is jóváhagyta.
Most azzal a kérdéssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy a múlt évi elszámolást
fogadják el, illetve ebből az áthozott összegből 500.000.- forint értékben egy Sharp
típusú fénymásoló készüléket szeretnének beszerezni, és a maradék összeget
fordítanák a személyi állomány bérezésére, illetve szolgálatuk teljesítésére. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
58/N/2010. (IV. 30.)

KÉPVISELŐ-TESÜLTETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal
kötött megállapodásban 2009. évre biztosított
2.500.000,- Ft támogatás maradványösszegéből a
242/2009. (XI. 26.) Kt. határozatával engedélyezett,
2010. évben az udvari kapu elektromossá történő
átalakításához felhasznált 318.750 Ft-ról szóló
elszámolást elfogadja, egyidejűleg engedélyezi,
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hogy a keretösszegből 500.000,- Ft egy db SHARP
AR-M207 típusú fénymásoló vásárlásra, és
701.250,Ft
többletszolgálatra
kerüljön
felhasználásra.
Egyúttal a támogatási összeggel történő elszámolás
határidejét 2010. november 30. napjában határozza
meg.
Császár László polgármester: Időközben megérkezett körükbe Varga Péter Úr, a
Varga Pincészet vezetője. A napirend előtt már gratulált a Varga Pincészetnek.
Reméli, hogy a következő időszakban is hasonlóan jó minőségű borokkal tudja őket
elkápráztatni.
Varga Péter a Varga Pincészet vezetője az emléklapokat Császár László polgármester Úrtól
átveszi.
Császár László polgármester 09.25 órakor 5 perc szünetet rendel el.

SZÜNET
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülését 09.35 órakor 16 fővel
folytatja tovább.
7)

Tapolca Város Közoktatási Esélyegyenlőségi
felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester

Intézkedési

Tervének

Császár László polgármester: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi törvény határozza meg ennek az előterjesztésnek az
alapjait. A program azzal foglalkozik, hogy különösen a közoktatás területén
megvalósuló esélyegyenlőség előmozdítását kell ösztönözni. Kiemelten fontos az
érintett intézmények oktatásszervezési gyakorlatának áttekintése, illetve az
intézmények tanulóinak összetételének összehasonlításával, annak vizsgálata, hogy
érvényesül-e a településen a diszkriminációmentesség, a szegregációmentesség és a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának
támogatása. Már 2008-ban egy tervet ezzel kapcsolatban elfogadtak, egy önálló
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet. Ennek a felülvizsgálatát 2010.
decemberére határozták meg, de egy folyamatban lévő TIOP pályázat miatt április
30-ig módosítani kell a tervet. Ez valamennyi oktatási pályázatuknak az alapfeltétele
a későbbiek során a terv megléte, illetve az aktualizálása. A terv felülvizsgálatánál
valamennyi érintett szervet bevontak, esélyegyenlőségi fórumot tartottak, ahol a
résztvevők elmondhatták észrevételeiket, és a tervezetet kiegészíthette javaslataival.
Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.
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Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottsági ülésen született egy módosító indítvány, amely öt pontban
módosította az eredeti előterjesztést. Ezt bizottságuk támogatta, és a módosító
indítvánnyal, illetve az abban foglaltak módosításával fogadta el, és így javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadásra.
Császár László polgármester: Az elhangzott módosítási javaslatokat befogadja.
Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van
észrevétele, kérdése?
Bognár Ferenc képviselő: A módosító javaslatokat ő tette. Egy dolog azért kimaradt
a 45. oldalon, amit szeretne újabb módosításra javasolni. Úgy szerepel, hogy
„megállapítható, hogy az infrastrukturális feltételek között nincs alapvetően jelentős
különbség az intézményeket illetően”. Úgy gondolja, hogy ez nem mindegyik
intézményre illik. Javasolja, hogy zárójelbe rakják oda, hogy kivétel a Szász Márton
EGYMI. Az infrastrukturális ellátottsága messze elmarad akár a többitől.
Császár László polgármester: Különböző javaslat, vélemény, kérés hangzott el a
különböző fórumokon az ebben közreműködőktől. Igazgató úr is ezen a fórumon
részt vett. Elmondása szerint ezek az észrevételek elhangzottak, csak valamilyen
adminisztratív hiba okán ezek nem kerültek bele a végleges változatba az elmondása
szerint. Ezt a módosítást befogadja. Valamennyi intézményükben vannak eltérések
és hiányosságok még az infrastrukturális területen is. Most az, hogy egy intézményt
kiemelnek a körből, nem jelenti azt, hogy magát a tervet különösebben érintené és
befolyásolná, hiszen elég részletesen ki van fejtve valamennyi terület. Ha egy későbbi
pályázatnál fontosnak ítélik meg azt, hogy a Szász Márton EGYMI infrastrukturális
helyzete milyen, azt nem hiszi, hogy ezzel az egy mondattal fogja eldönteni a
befogadó hatóság. Ez a kitétel már nem az a kategória, amit esetleg be kellene emelni.
Természetesen a többi módosító javaslatát befogadja, és erről külön nem kell
szavazni.
Bognár Ferenc képviselő: A módosító indítványát fenntartja.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a módosító indítványt.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal,
6 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
3/Ü/2010. (IV. 30.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a következő képviselői indítványt
támogatja:
Tapolca Város Közoktatási Esélyegyenlőségi
Intézkedési Terv 45. oldalán a 1.2. Infrastruktúra
fejezetet szükséges kiegészíteni az alábbiak
szerint:
Megállapítható,
hogy
az
infrastrukturális
feltételek között nincs alapvetően jelentős
különbség az intézményeket illetően (kivétel:
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és EGYMI).
Császár László polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
59/N/2010. (IV. 30.)

KÉPVISELŐ-TESÜLTETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Tapolca Város Közoktatási Esélyegyenlőségi
Intézkedési Tervét jóváhagyja, és az 1. számú
melléklet szerinti formában és tartalommal
elfogadja.
Felkéri a város polgármesterét, hogy Tapolca Város
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét a
közoktatási intézmények részére küldje meg.
Határidő:
Felelős:

8)

azonnal
polgármester

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: A törvény írja elő, hogy az elmúlt évi tevékenységről a
helyi önkormányzat beszámolót készítsen. Ez az előterjesztés azt tartalmazza, hogy
az önkormányzat, a jegyző, illetve a gyámhivatal tevékenysége lefedi a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi tevékenységet. Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
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Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Az Általános Igazgatási Iroda vezetőjét kérdezi, hogy
a napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Szabóné Szakács Judit Általános Igazgatási Irodavezető: Nem kíván kiegészítést
tenni.
Császár László polgármester: Az összegzésben szerepel, hogy azt a feladatot, amely
az önkormányzat számára kötelező, hogyan látják el. Úgy gondolja, hogy ahogyan
eddig, a városban a támogatási rendszer megoldott. Tízezer lélekszámnál a bölcsőde
üzemeltetése kötelező, az működik, hiányzik a helyettes szülői hálózat, de ennek is a
személyi feltétele. Nincs olyan erre a feladatellátásra olyan alkalmas személy, aki ezt
ellátná. A pszichológus, a Nevelési Tanácsadó biztosítja, igaz, hogy eléggé leterheltek
a pszichológusok, de azért a feladatot eddig is megoldották, és ezután is meg tudják
majd oldani. Apróbb hiányosságai vannak a rendszernek, de összességében a város
teherbíró képességéhez képest az ellátás jól biztosított, hiszen különösebben nagyobb
hiányosságok a beszámoló szerint sincs a városban. A Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat vezetőjét kérdezi, hogy a beszámolójukat kívánja-e kiegészíteni?
Adorjánné Szabó Ágota Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője: Nem
kíván kiegészítést tenni.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékeléséről szóló beszámolót 16
igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.

11) Tourinform Iroda beszámolója a 2009. évi tapasztalatukról és a 2010. évi
tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: A Tourinform Irodát egy fővel üzemeltetik, aki a nyári
időszakban még egy plusz fővel kiegészítésként megerősítésre kerül. A
költségvetésükben erre 5 millió forintot biztosítanak, és ebből próbálják megoldani
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azt a tevékenységet, amit a Tourinform Iroda ellát. Felkéri a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tourinform Iroda
2009. évi tapasztalatairól és a 2010. évi tervekről szóló beszámolóját 16
igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.

12) Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: 12 önkormányzat által alapított alapítvány működik,
melyből 9 egészségügyi. Ezeknek a beszámolója található itt az előterjesztésben.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Megállapítható, hogy vannak aktívabb, és kevésbé
aktív alapítványok, mert némelyik csak vegetál, és valamelyik egész komoly
működést produkál. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Lévai József képviselő: Akik az alapítvány kurátoraként részt vesznek ebben a
munkában. Jegyző úrtól kérdezi, hogy a megyei önkormányzat hasonló témában
tárgyalt előterjesztést. Felülvizsgálták a megyei önkormányzat által létrehozott
közalapítványok működését, és ott élve a 2006. évi LXV. törvény lehetőségével több
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közalapítványt megszüntettek a jogszabályokban be nem tartott követelmények be
nem tartása okán. Tapolcán is van néhány olyan közalapítvány, amelyik a
tevékenységét beszüntette. Ténylegesen is vannak olyan alapítványok, amelyek nem
tudnak jelentős összegeket külső forrásokból bevonni a munkájukba. A jogszabály
lehetőséget ad és kötelezettséget is ír elő, hogy az önkormányzat vizsgálja felül a
részvételét ezekben az alapítványokban.
Dr. Imre László jegyző: Ez az előterjesztés ennek a munkának az első lépése, pont
arra az időszakra esik, amikor egyébként is be kellene számolni, de van még egy
napirendi pont, amely ugyancsak egy meghatározott alapítvánnyal foglalkozik, ami
zárt ülésen történik, ugyanis személyi kérdésekben is állást kell foglalni. Ennek az
első lépése ennek a munkának pontosan ez. Az előző évektől sokkal részletesebb
feltárást végzett el a hivatal, és már elkészült annak a munkája, hogy vizsgálják, hogy
esetleg megszüntetésre, összevonásra van-e különböző témakörökben lehetőség, és
ez egy következő előterjesztésként a Képviselő-testület elé fog kerülni.
Orbán Tibor Tapolca Város Épített és Természeti Környezetéért Közhasznú
Közalapítvány elnöke: Alapítványuk nevében köszöni, hogy elfogadták a
javaslatukat. Múlt héten felavatott szobor méltán képviseli Tapolca város és
környéke szőlőművelők kultúráját. Kéri, hogy továbbra is támogassák az
alapítványukat, hisz a rendelkezésre álló összeggel Tapolca város értékeinek
megőrzésével és gyarapításával költik el ezeket az összegeket.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
által létrehozott alapítványok működéséről szóló tájékoztatót 16 igen
szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.

13) Tájékoztató jelentés az Országos Mentőszolgálat
Regionális Mentőszervezet 2009. évi munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

Közép-Dunántúli

Császár László polgármester: A tájékoztatót Dr. Czirner József regionális igazgató úr
küldte meg számukra most már több éve. Igazgató úr nem tud itt lenni. Szalai
Lászlót, a tapolcai mentőállomás vezetőjét kérdezi, hogy a tájékoztató jelentést
kívánja-e valamivel kiegészíteni?
Szalai László a tapolcai mentőállomás vezetője: A Közép-dunántúli Regionális
Mentőszervezet beszámolóját Dr. Czirner József orvos-igazgató készítette el. Egyéb
elfoglaltsága miatt a mai ülésen nem tudott részt venni, de köszönti a Képviselő-
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testületet és polgármester urat, további eredményes és jó munkát kíván az
elkövetkezendő időszakban. A tapolcai mentőállomással kapcsolatban egypár
gondolatot szeretne elmondani. 2010. április 1-től a tapolcai mentőállomáson
szolgálatot teljesítő korlátozott munkanapi nyolcórás mentőautó munkaideje
tízórásra lett felemelve, ezen kívül a 24 órás esetkocsi és a 24 órás kiemelt mentőautó
teljesít szolgálatot a tapolcai mentőállomáson. A 2009. évi adatok a beszámolóba
leírásra kerültek, ehhez sokat hozzáfűzni nem szeretne. Amit viszont mindenképpen
szeretne megemlíteni, hogy a tapolcai mentőállomás egy országosan működő
szolgáltató vállalat egyik mentőállomása, és központi költségvetési szervként
működnek. Mindenképpen köszönetet mond azoknak a támogatóknak, akik 2009.
évben támogatták a mentőállomás munkáját: Tapolca Város Önkormányzata, a
Balatonelektronika Kft., Lévai József egyéni vállalkozó, illetve Kékkút Község
Önkormányzata voltak a 2009. év kiemelt támogatói. Elmondja, hogy 2010. május 10én 09.00 – 15.00 óráig a szokásos mentők napi nyílt napot szeretnék a
mentőállomáson megrendezni. A nyílt napra ezúton is tisztelettel meghívja
polgármester urat és a Képviselő-testület tagjait, és Tapolca város összes polgárát
szeretettel várják.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Koppányi Ferenc képviselő: Kérdezi, hogy a mentőállomás építése hogyan áll? A
beszámolóban Veszprém, 2009. február 15. Véleménye szerint a beszámoló nem
sokat változott egy éven belül.
Császár László polgármester: A tapolcai mentőállomással kapcsolatban annyit
szeretne tájékoztatásul elmondani, hogy most egy ingatlancsere vagy vétel van
folyamatban. A mentőállomás mellett lévő szabadterületen lesz kialakítva az új
mentőállomás, melynek terve elkészült. Ehhez a szabályozási terv miatt az Ipar utca
nyomvonalához tartozik 11 méter védőtávolság, amit ebből a területből le kellett
választani. A területleválasztás megtörtént. Mivel ez állami tulajdon, ezt az
önkormányzatnak felkínálták megvételre. Ennek az értékbecslése bonyolult, mert a
korábbi értékbecslő, ami a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél volt, annak felmondták a
szerződését, most egy új értékbecslő van, azzal próbálják egyeztetni az
álláspontjaikat. Ők elküldték, hogy véleményük szerint mi az az elfogadható ár, ami
ezért adható. Ebből közterület és közút lesz, hiszen ez az Ipar utcához kerül
hozzákapcsolásra. Ha ez majd átadásra kerül a Kht. kezelésébe, ha megtörténik az
Alkotmány utca és az Ipar utca cseréje, akkor ez visszakerül állami tulajdonba, tehát
nem szeretnének túl sokat fizetni ahhoz, hogy utána az állam visszavegye ezt. Ha
olyan értéket állapítanak meg, akkor a majdani cserekor az egész úttestre ők is ezt az
árat szeretnék visszakapni az államtól. Ez a feltétele annak, hogy jogerős legyen az
építési engedély, és elkezdődhessen a munka. Reményeik szerint ez heteken belül
lezajlódik. Nem egyszerű a Vagyonkezelő Zrt-vel az ilyen dolgokat lebonyolítani,
hiszen volt már néhány ilyen tapasztalatuk. A pénz és minden egyéb erre
rendelkezésre áll, hiszen a kistérségnél erre a keretösszeg összeállt. Remény van rá,
hogy ha ez rövid időn belül megtörténik, akkor ez az őszre el tud készülni a
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beruházás. 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 a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos
Mentőszolgálat Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet 2009. évi
munkájáról szóló tájékoztató jelentést 16 igen szavazattal –
egyhangúlag – elfogadja.
Császár László polgármester: Ügyrendi javaslata lenne. Az a dokumentum, amit
várnak Budapestről, még nem érkezett meg. Telefonon beszéltek ezzel kapcsolatban.
Berekesztené a nyilvános ülést, és azt zárt üléssel folytatnák. Ha megérkezik az
anyag, akkor visszatérnének a nyilvános ülés folytatására.
Koppányi Ferenc képviselő: Tájékoztatja polgármester urat és a Képviselő-testületet,
hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az önkormányzatok pályázati
projektjeinek, valamint a normatív állami támogatások belső ellenőrzését
megtárgyalta, megismerte és elfogadta.
Császár László polgármester az ügyrendi javaslatát.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

4/Ü/2010. (IV. 30.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete dönt arról, hogy a 13. napirendi pont
tárgyalása után a Képviselő-testület zárt üléssel
folytassa munkáját.

Császár László polgármester Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete nyilvános ülését 09.57 órakor berekeszti, a
Képviselő-testület zárt üléssel folytatja tovább munkáját.
ZÁRT ÜLÉS
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülését
10.40 órakor 16 fővel folytatja tovább.

14) Kórházról szóló tájékoztató (SZÓBELI ELŐTERJESZTÉS)
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Az elmúlt napok eseményei folyamán megszületett az
a döntés, hogy a holnapi naptól valószínűleg Tapolca város önkormányzatához
visszakerült a kórház üzemeltetése. Ezzel kapcsolatban bővebb információt a
sajtótájékoztató keretében ad. Elmondja, hogy a kórházhoz kapcsolódó
dokumentumokat várják. A héten elég sok esemény zajlott le ez ügyben, és
fölöslegesen nem szerette volna a Képviselő-testület tagjait behívni. Úgy néz ki, hogy
felszállt a füst, és megszületett az a döntés, amire vártak.

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy van-e valakinek
kérdése?
Lévai József képviselő: Jegyző Úrtól kérdezi, hogy január elsejétől csökkent a távhő
ÁFA-ja 5%-kal. Ebben a kérdésben érintettek a volt kollégium területén lévő lakások.
Ott nem távfűtéses lakások vannak – mint utóbb megkapták az ott lakók a
felvilágosítást – csak a Városgazdálkodási Kft. működteti a város tulajdonában lévő
kazánokat. Ahhoz, hogy ők is igénybe vehessék ezt a kedvezményes ÁFA-t, ezért át
kell minősíteni ezt a rendszert. Kérdezi, hogy ennek az előkészítése hol tart? Ez a
fűtésszezonig meg tud valósulni?
Dr. Imre László jegyző: Írásban fogja erről Képviselő Urat, illetve a Képviselőtestületet tájékoztatni.
Sólyom Károly alpolgármester: Erről folytatott tárgyalásokat a Városgazdálkodási
Kft. ügyvezetésével. Egyéb technikai és jogi dolgokat is le kell rendezni előtte ahhoz,
hogy érdemben erre vissza lehessen térni, de elindult ez a folyamat.
Szatmári Jánosné képviselő: Elhangzott, hogy a II. negyedévben megkezdődne a
fúrás a lakótelep mellett lévő laktanya területén. Ez mennyire előrehaladott
állapotban van?
Császár László polgármester: Az engedélyezés egy kicsit elhúzódott. Amikor az
engedélyezés jogerős lesz, akkor tudják megkezdeni a munkálatokat. Az
engedélyezés még nem zárult le, a szerződés megvan. Ugyanaz a személy végzi az
előkészítést és az engedélyeztetést is, aki a kutatófúrást is. A szerződés erről megvan.
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Az engedélyezési eljárás folyamatban. Amint ez jogerős lesz a szakhatóságok által,
akkor tudják megkezdeni fizikailag is a próbafúrást.
Szatmári Jánosné képviselő: Tegnap megkereste egy család. A sportpálya végén
lévő terület valóban elkelt-e vagy sem? Amikor a honvédség átadta a területet az
önkormányzatnak, hogy 15 évig a sportlétesítményen nem szabad változtatni.
Császár László polgármester: Tavaly a Képviselő-testület döntött erről. 18 millió
forint összegért egy autókereskedést terveznek oda, melynek az előkészületeit nem
látják. Ők addig is a város rendelkezésére bocsátják azokat a területeket, amiket nem
használnak. A május végi gyermeknapon az a terület is be lesz vonva, de az
egyébként nem volt része annak a területnek, ami a sportpályázat érinti.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, a nyilvános ülést 10.45 órakor bezárja. A nyilvános ülést követően
Császár László polgármester sajtótájékoztatót tart a tapolcai kórház jelenlegi
helyzetéről.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Császár László polgármester: Köszönti a sajtó képviselőit és a Tapolcai Városi
Televízió nézőit is a képernyők előtt. Az elmúlt hét történéseit röviden összefoglalja.
Múlt héten volt egy demonstráció, ahol bejelentették, hogy reményeik szerint május
1-től Tapolca város tulajdonát képező nonprofit kft. fogja üzemeltetni a kórházukat.
Ezt az eseményt hétfőn az országos tiszti főorvos határozata egy kicsit felborította,
hiszen ő az egyeztetésük ellenére, amin múlt héten csütörtökön vettek részt, ezzel
homlok ellentétes határozatot hozott, ami szerint a Veszprém Megyei Csolnoky
Ferenc Kórházat jelölte ki a kórház üzemeltetésre május 1-i hatállyal. Mivel a
határozat több ponton jogsértő volt, és az ő érdekeik ellen hatott, ezt egy
keresetlevéllel megtámadták a Veszprém Megyei Bíróságon, amit a bírósághoz be is
nyújtottak, illetve az eljáró hatósághoz, a regionális tiszti főorvoson keresztül az
országos tiszti főorvost tájékoztatták erről. A bíróságtól kérték soron kívül ennek a
határozatnak a felfüggesztését, illetve megtámadták a II. fokú határozatot. Ennek
hatására különböző folyamatok indultak el a kórház ügyében, aminek a csúcsa a
tegnapi napon jött elő, hogy az országos tiszti főorvos megkapva ezt a levelüket
tájékoztatta a regionális tiszti főorvost, hogy a II. fokú határozatát nem módosítja, ő
ezt jogszerűnek tartja, és utasította az I. fokú eljáró hatóságot, hogy azonnal hajtsa
végre az utasítást, ami szintén jogszabálysértő volt. A tapolcai kórház beutalási
rendjét változtassa meg május 1-től, magyarul azt jelentette volna, hogy a tapolcai
kórházat zárják be, és a betegeket szállítsák át a környező településekre. Ennek a
hírnek hallatára megkeresték a regionális tiszti főorvost, illetve a miniszterhez
fordultak egy levélben, melyben röviden tájékoztatták a kialakult eseményekről,
folyamatokról. Ennek hatására miniszter úr tegnap délután három órára egy
tárgyalást hívott össze az érintett felekkel, a szakhatóságok részéről a regionális és az
országos tiszti főorvost, illetve a minisztérium szakembereit, aminek a döntése
értelmében megszületett az a döntés, hogy az országos tiszti főorvos visszavonja
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valamennyi eddigi határozatát, helyben hagyja az I. fokú hatóság Bujdosó főorvos úr
által hozott regionális tiszti főorvos határozatát, mely szerint április 30-val
visszavonják a Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. működési
engedélyét. A kialakult helyzetre való tekintettel, mivel május 1-től jelen pillanatban
nem rendelkezik egy szolgáltató sem működési engedéllyel, erre a rendkívüli
helyzetre való tekintettel el is rendelte azonnal ezt a katasztrófatörvényre való
hivatkozással a rendkívüli állapotot. Most van folyamatban a határozatnak a
megfogalmazása miniszter úr részéről, hogy ő ezt helybenhagyja, és a Tapolcai
Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft-t jelöli ki május 1-től üzemeltetőnek a tapolcai
kórház betegellátása érdekében. Ez azt jelenti, hogy a mai napon kézbesítésre kerül
ez a határozat, aminek ezek a lépései folyamatban vannak. Információik szerint az
országos tiszti főorvos már meghozta a döntését, most vitték át az egészségügyi
miniszterhez, akinek egyébként ez a kompetenciája, amivel több megyét érintő
ellátás van a pulmonológia részen, és ő hozza meg ezt a döntését. Onnan visszakerül
Bujdosó főorvos úrhoz, és ő pedig a mai napon kézbesíti a tapolcai önkormányzatnak
ezt a határozatot, és megkezdődhet az az átadás átvétel, hogy a Tapolcai Kórház
Egészségügyi Nonprofit Kft. a holnapi naptól üzemeltesse a kórházukat. Ezzel
párhuzamosan hétfői napon a végleges működési engedély iránti kérelmüket be
fogják nyújtani, felmondják a szerződést a Medisyst Kft-vel illetve a Dr. Deák Jenő
Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft-vel, mivel nekik nem lesz végleges
működési engedélyük, és ezáltal súlyos szerződésszegést követett el, és ezzel
megnyílik annak a lehetősége, hogy a tárgyi és személyi feltéteket biztosítani tudják,
hiszen a dogozók nyilatkozata náluk van, és a Kft-be fel tudják őket venni
jogszerűen. Az eszközök a szerződés megszűnésével visszakerülnek az
önkormányzat birtokába, tehát a használati jog megszűnik. Ebben az átmeneti
időszakban néhány hét alatt lebonyolítható, és onnantól a végleges működési
engedélyt az önkormányzat Kft-je meg fogja kapni. A finanszírozási része az OEPpel egyeztetve lett, rendbe lesz, május 1-től az OEP Regionális Intézete finanszírozni
fogja a tapolcai kórházat. Az elszámolások, amik a két fél között ezután fog
követezni, az egy későbbi tárgyalássorozat, illetve nagy valószínűséggel a bíróság
fogja kimondani a végső szót. Szeretné megköszönni a dolgozók türelmét is, hogy
egy célért dolgoznak, egy cél vezérli őket. Kérte a kórház dolgozóit is a
demonstráción, hogy ne hagyják, hogy éket verjenek közéjük. Különböző nyílt
levelek, nyilatkozatok jelentek meg a sajtóban a másik fél részéről. Úgy gondolja,
hogy ők ezzel nem érték el a céljukat. A törvényes keretek között, amire eddig is
letették a voksot, a szakminiszter, Dr. Székely Tamás miniszter úr, illetve Dr. Bujdosó
László regionális tiszti főorvos segítségét is szeretné megköszönni, hiszen ők
megértették, és melléálltak annak a kérésnek, amit ők közvetítettek feléjük. Sajnos az
országos tiszti főorvosról ugyanez nem mondható el. Ő az egyéni érdekeket
többször, több próbálkozással előtérbe helyezte a köz érdekével szemben. A sajtó
képviselőit kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?
Józsa Benő MTI újságírója: A sajtóban annyi féle számadat elhangzott a Medisyst
Kft. követelésével kapcsolatban. Mi mennyi? A mai Naplóban Szijártó János újságíró
írja, hogy a város nem hajlandó átvenni az adósságállományt. Mennyi ez az
adósságállomány?
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Császár László polgármester: Többször elmondták, hogy az első megkeresésekkor
volt egyszer a működésből való hiány, az akkori információk szerint az kb. 270 millió
forintos nagyságrendű összeg. Erről már január folyamán döntött a Képviselőtestület, hogy ezzel nem kíván foglalkozni. Ez akkor lett volna aktuális, ha
megvásárolják a működtető Kft-t az adósságállományával együtt. Ezen felül van az a
durván 500 millió forint bruttó összeg. Ez ÁFA-s összeg, az önkormányzat ÁFA-t
visszaigényelni nem tud, ezért hangzik el részükről a bruttó 500 millió forint, ami a
beruházás és a befektetett eszközöknek az értékét jelenti, ami elől nem zárkóznak el,
hogy erről elszámoljanak. Azt a könyv szerinti értéket, amit a Medisyst Kft., illetve a
Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. nyilvántart, azt vitatják.
A Medisyst Kft. sok dokumentumot nem bocsátott a rendelkezésükre. Az alapján
mondták azt, hogy ez az összeg túlzó, és ez véleményük szerint jelentősen 200 millió
forint alatti összeg lehet reális. Ezt nagy valószínűséggel igazságügyi szakértő fogja
eldönteni majd, amikor ehhez kellő információ áll rendelkezésre.
Riki Ferenc MR1 Kossuth Rádió: Ez a bizonyos levél, ami elindíthatja az átadásátvételt, és ami legalizálja, hogy holnap reggeltől az önkormányzat Kft-jével
működtethetik a kórházat, mikorra várható? Biztosan tudja-e, hogy ez a levél útban
van és készül?
Császár László polgármester: Folyamatos kapcsolatban vannak a regionális tiszti
főorvossal, hiszen ő bonyolítja ezt a folyamatot. Az ő tisztségviselői fent vannak
Budapesten, most mentek át azt OTH-ból a minisztériumba. Az egyik határozat már
megvan. A miniszterrel folyamatosan kapcsolatban van, már csak a miniszteri aláírás
szükséges. Ha a miniszter jóváhagyja a katasztrófahelyzetre való hivatkozással ezt a
rendkívüli helyzetet, ami alapján visszakerül Bujdosó főorvos úrhoz a papír, és ő
fogja az önkormányzatnak a mai napon kézbesíteni. Amint a futár megjön
Budapestről, Bujdosó főorvos úr ugyanezzel a kocsival küldi le. A kézhezvételkor
válik jogerőssé ez a határozat, ha átvették a dokumentumot. Ez a mai nap folyamán
meg fog történni. 10 perccel ezelőtt beszélt főorvos úrral, ő ezt a folyamatot
elmondta. Nem egy ember előtt hangzott el ez a dolog. Szakpolitikusok szavában
ennyi bizalmat megelőlegezhet. Tegnap azt mondta, hogy annak függvényében
fogják megtartani a sajtótájékoztatót, ha itt lesz a kezükben a dokumentum, de a
bürokrácia útvesztői nem egyszerűek, és sok kézen keresztül kell mennie a
papíroknak. Bízik Bujdosó főorvos úr szavában.
K. m. f.

Császár László
polgármester

Dr. Imre László
jegyző

